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১ম প্রহর 

এই মহূুর্িে  শতিক দাাঁতির্ে আর্ে একটা বি, বরু্িা ডার্ের ভার্র সামান্য ন্ইুর্ে পিা একটা আম 

গার্ের তন্র্ে। সমে রাি প্রাে একটা। তদর্ন্র ববোে এই সমে রাস্তাে বোকজন্ প্রাে বদখা যাে ন্া, 
রার্ির ববো প্রাে শ্মশার্ন্র মি মর্ন্ হে এই জােগাটার্ক। ন্ীের্ের্ির এইসব রাস্তাে হরহার্মশা 
আসা হে ন্া, বমৌমাতের ঝাাঁর্কর মি তমতেটাতর বেকর্পাস্ট এতদক বসতদক গতজর্ে ওঠার পর তদর্ন্র 
ববোর্িই িরুণ বা যুবক বেসী বের্েরা ববর হবার সাহস পাে ন্া। িার্েবেু এর্েম যারা সদয 
আে-বদর্রর খািাে ন্াম তেতখর্ের্ে িার্দর কথা আোদা। তকন্তু রার্ির ববোে কার্রার টিতক বদখা 
যাে ন্া। ন্া তমতেটাতর, ন্া তমতেতশো। পুর্রা শহর জরু্ি বযন্ একটা ইাঁদরু-তবিাে বখো েের্ে। 
বগতরো বন্াম তমতেটাতর এবং তমতেতশো। সবাই অতি মাত্রাে সিকে । তমতেটাতরর্দর বেকর্পার্স্টর 
কর্ঠার ইন্টার্রার্গশন্, তমতেতশোর্দর অতিতরক্ত বযাস্ত হবার ভতণিা, আর বগতরোর্দর অেতকি 
আক্রমর্ণর আশাে আর্রকটা তদন্ পার করা – এই তন্র্েই শহরবাসীর জীবন্ ের্ে যার্ে। 

আসর্ে তদর্ন্ তদর্ন্ এই শহর্রর মান্ষুগুর্ো এরকম টান্টান্ উর্েজন্ার সার্থ প্রাে মাতন্র্ে তন্র্ি তশর্খ 
যার্ে। যুদ্ধ তকংবা গণ্ডর্গাে, এ সমেটার্ক বয যাইই বেকু, এরকম পতরতিতি জীবন্ যাত্রার্ক কখর্ন্া 
পুর্রা তন্র্স্তজ কর্র বদে ন্া। বাজার বসর্ে, কাাঁোবাজার্রর বদাকান্দার বভজা গামো ন্াতির্ে মাতে 
িািার্ে, বদৃ্ধ বেসী বক্রিারা দরুুদরুু বরু্ক বাজার্রর বযাগ হার্ি তন্র্ে বাজার করর্ি আসর্ে। 
িার্মেতসর্ি ববতশ দাম তদর্ে বিান্ করার জন্য অর্ন্র্কই আর্স। ো বদাকার্ন্ গো ন্াতমর্ে মাঝ বেসী 
বোর্করা একজন্ আর্রকজর্ন্র কার্ে ‘বদর্শর অবিা’ সম্বর্ে মিামি োন্। তদর্ন্র বশর্ষ অর্ন্র্কই 
সাবধার্ন্ কান্ পার্িন্ স্বাধীন্ বাংো ববিার বকর্ের বস্টশর্ন্। বগতরোর্দর আক্রমণ তক ববগবান্ হর্ব, 
ন্াতক পতত্রকার ‘দষৃু্কিকারীর্দর আর্রকটি বোরার্গাপ্তা হামো’ তশর্রান্ার্মর খবর বদর্খ বযর্ি হর্ব, এই 
তেন্তা তন্র্ে মধযতবে শহরবাসী বাঙাতে ঘুমার্ি যাে আর্রকটা রাি। 

শতির্কর বকান্ িািা বন্ই। রার্ির ববো খুব ববতশ খাবার অভযাস বন্ই িার। তকন্তু আজ বকান্ 

কারর্ন্ ববশ তের্ধ পার্ে। এতিন্াতেন্ রাশ হর্ে ন্াতক তের্ধ পাে। তকন্তু িার বকু একটুও কাাঁপর্ে 
ন্া। খুব সাধারণ দােসারা ভতির্ি দাাঁতির্ে উদাস বোর্খ আকার্শর তদর্ক বের্ে আর্ে বস। আজর্ক 
অমাবসযা। ববশ দরূ্রর একটা  বসাতডোম োইট বথর্ক হেদু আর্ো আাঁধার তের্র তন্র্জর জান্ান্ 
তদর্ে। ির্ব এিটুকু পযেন্ত বপৌাঁোবার মতজে  িার ববাধহে বন্ই। 

পার্ের কাে তদর্ে সিসি কর্র তকেু একটা বদৌর্ি বগে। তকন্তু েমর্ক উর্ঠ িাকার্ন্ার বকান্ ইো 
করর্ো ন্া শতির্কর। দতুন্োর সব আেসয বযন্ বগর্ি বর্সর্ে আজ রার্ি। হেি একটা তবিাে হর্ব। 

কান্ পাির্ো বস। তবিােটা ন্ে। অন্য তকেু একটা িার অবর্েিন্ মন্র্ক সিকে  কর্র তদর্ে। ববশ 
তকেুেণ হে এখার্ন্ দাাঁতির্ে আর্ে বস। অেকার রাস্তাে বহাঁ র্ট আসর্ি কম ঝার্মো বপাহার্ি হেতন্। 
ভাতর তজতন্স বইর্ি িার এমতন্র্িই কষ্ট হে। বস্তার মর্ধয তজতন্সগুর্ো েতুকর্ে তন্র্ে প্রাে 



মাইেখার্ন্ক রাস্তা ন্ান্া অতেগতে ঘুর্র আসর্ি হর্ের্ে। গতেগুর্োর বভির্র এখন্ বাতি বন্ই বের্েই 
ের্ে। সবাই এখন্ িািািাতি ঘুমার্ি যাে। ন্া ঘুমার্েও সব বাসা বাতির বাতি তন্তভর্ে বদে। এই 
পযেন্ত রাস্তাে বহাঁ র্ট আসার সমে তকেু ঘরর্িরা বদাকান্দার বা তরকশাওোো বার্দ আর কার্রা সার্থ 
বদখা হেতন্। শুরুর্ি একটু ভে করর্েও তকেুেণ পর রািটার্ক আপন্ মর্ন্ হতের্ো। বপাটে স শু 
পরাে বজার্র হাাঁটার আওোজ পাওো যাতেে ন্া। তকন্তু দ্রুিই হাাঁটার শব্দটা একটা িাে খুাঁর্জ 
বপর্ো। শুরুর্ি মর্ন্ হতের্ো কাহারবা ধরর্ণর িাে, একটু পর্র বসটার্ক দাদরা বাতন্র্ে বিো 
বগর্ো। িাে গুন্র্ি গুন্র্িই বাতক রাস্তা পার হর্ের্ে শতিক। 

ওইর্িা। পার্ের আওোজ বশান্া যার্ে। মতির্ন্র ববাধহে ভার্ো বকান্ জরু্িা বন্ই। বা থাকর্েও 
আন্র্ি পার্রতন্। িার তবখযাি বাটা সযান্ডার্ের খসখর্স আওোজ এই তন্জে ন্ রার্ি ববশ অদু্ভি 
বশান্ার্ে। একটু পা বটর্ন্ হাাঁটর্ে। ভার তক ববতশ হর্ে বগর্ো? কর্ের্জ পিার সমে এই মতিন্র্ক 
োইর্েরী বথর্ক প্রতিতদন্ বযাগভরতি বই আন্র্ি বদখা বযি। বসই িুেন্াে তজতন্সগুর্োর ভার তক 
ববশী? 

োোমতূিে  কার্ে আসর্িই খবু েমর্ক উঠে শতিক। এই বোক মতিন্ হর্ি পার্র ন্া। োদর্র বমািা 
ববাঁর্ট একজন্ মান্ষু িার সামর্ন্ এর্স দাাঁতির্ের্ে। কাাঁর্ধ একটা বযাগ, মখুটা দরূ্রর বসাতডোম 
আর্োর্ি ববাঝা যার্ে ন্া। শুধু একর্জািা িীক্ষ্ণ বোখ বযন্ শরূ্ন্য ভাসর্ে। আাঁির্ক উঠর্েও তন্র্জর্ক 
সামর্ে তন্ে শতিক শীঘ্রই। মাথা ঠাণ্ডা বরর্খ এর্গার্ি হর্ব। ভে পাওো েের্ব ন্া তকেুর্িই। 

“আপতন্ বক?” একটু ইিস্তি কর্র শতিক বেে। বর্েই বঝুর্ো ববাকার মি একটা প্রশ্ন হর্ের্ে। 

রার্ির ববোে বয বকউ এই রাস্তা তদর্ে বহাঁ র্ট বযর্ি পার্র, এটা িার ইো। 

“তজ?” - একটু ভীিসন্ত্রস্ত ভার্ব একটা খন্খর্ন্ গোে উের এর্ো।  

একটা অস্বতস্তকর পতরর্বশ। শতিক কাউর্ক আশা করর্ে এই রাি দটুার সমে, এই তমতেটাতর বঘরা 
ভূিুর্ি এোকাে, এটা বকান্ তবশ্বাসর্যাগয কথা হর্ি পার্র ন্া। 

“মতিন্ ভাইর্ের একটা সমসযা হইর্স।” একটু সতম্বৎ তির্র বপর্ে বের্েটা বেে। “আমার্র আপন্ার 
সার্থ আসর্ি বের্স বতদ ভাই।“ 

শতিক বযন্ হাাঁি বের্ি বাাঁেে। এই বোক অন্য বকউ হর্ে শুধু শুধু একটা তবশাে ঝার্মো হি। িব ু
তন্তিি হওো উতেৎ। 

- সর্েি বর্েন্। 

- “ববর্রটা” 

- মতিন্ আসর্ি পারর্ব ন্া বকন্? প্ল্যান্ বমািার্বক ওরই আসার কথা। কাের্ক রার্ত্রই বিা সব 
েূিান্ত বহাে। আমার্ক বিা এই বযাপার্র জান্ার্ন্া হেতন্। 

- ম..ম..মতিন্ ভাইর্ের একটু অসুতবধা হইর্স। 

 



“তক অসুতবধা িাইই বিা জান্র্ি োতে।” একটু অসতহশ্ন ুগোে বর্ে উঠর্ো শতিক। ভার্ো ঝার্মোে 
পিা বগর্ো বিা। এর্কর্িা প্ল্যান্ পতরবিে র্ন্র কথা িার্ক জান্ার্ন্াও হেতন্, িার উপর এই বোকরা 
বক হযান্ডে করা আর্রক ঝার্মোর বযাপার। কথাই বের্ি পারর্ে ন্া ঠিকমি। অবশয প্ল্যান্ 
পতরবিে র্ন্র কথা জান্র্ি পারার কথাও ন্া। ঘন্ ঘন্ খবর আন্া বন্ো করাটা খুব তবপদজন্ক। 

“ওন্ার ববাধহে তডউটি ‘বেন্স’ করর্স। বতদ ভাই আমার্র বঝুাে তদর্স তক করর্ি হর্ব। বকান্ 
ঝার্মো হর্ব ন্া। এর আর্গ আতম বতদ ভাইর্ের সার্থ তেোম তকেু অপার্রশর্ন্।” হিবি কর্র এবার 
একসার্থ ববশ তকেু কথা বর্ে বিেে বের্েটা। আসর্ে বের্ে ন্া ঠিক। কথা শুন্র্ি বোট োগর্েও 
মর্ন্ হে প্রাে শতির্কর সমান্ হর্ি পার্র। অেকার্র ঠিকমি ববাঝা যার্ে ন্া। ির্ব িার গোে 
এখন্ একটু তবরতক্তর সুর। 

শতির্কর সার্থর কাজটা এমন্ কঠিন্ তকেু ন্া। বমতশন্গার্ন্র গুতে তরর্োড করর্ি হর্ব। গুতে করার 
সমে গুতে বযন্ মযাগাতজর্ন্ ঠিক মি যাে িার জন্য কাউর্ক স্পুে ধর্র রাখর্ি হর্ব। মতির্ন্র 
সার্থ শতিক ববশ মাতন্র্ে তন্র্েতেে। িারা একসার্থই ববশতকেু অপার্রশন্ কর্রর্ে ইতিমর্ধয। কর্েজ 
বথর্কই পতরেে, কার্জই শুরু বথর্কই একটা সখযিা তেে িার্দর মর্ধয। ির্ব মতির্ন্র সবর্ের্ে 
দেিার জােগা হর্ে এক্সর্প্ল্াতসভস। বেতন্র্ঙর সমে হাতবেদার আজিার মতিন্র্ক আোদা কর্র ববর্ে 
তন্র্েতের্েন্। যত্ন কর্র তশতখর্ের্েন্ টাইমার, তিউজ ও তিন্টার বসট করা। আর সবাই যখন্ 
বের্ন্র্ডর তপন্ খুর্ে ৭ বসকর্ন্ডর মর্ধয েুাঁির্ি তগর্ে ভর্ে তহমতশম খাতেে, িখন্ মতিন্ই িার্দর 
গ্রুর্পর একমাত্র বের্ে তেে বয বকান্ তিধা ন্া কর্রই বোট আন্ারস সদশৃ বস্তুটি সর্জার্র তন্র্েপ 
কর্র ভাবর্েশহীন্ মরু্খ হাতবেদার্রর িাকার্ো। বযন্ এই কাজ বস বোটর্বো বথর্কই কর্র আসর্ে।   

আজর্কর কাজটা শুধু বমতশন্গান্ তন্র্ে ন্ে। প্ল্যান্ অন্সুার্র বািতি অর্ন্ক কাজ আর্ে। আজ রার্ত্রর 
জন্য শতিকর্দর গ্রুপ প্রস্তুতি তন্র্ের্ে গি এক মাস ধর্র। বরতক করা হর্ের্ে ন্ীের্েি এোকার সব 
বেকর্পাস্ট। অন্যান্য অপার্রশর্ন্র মি শুধু ‘তহট অযান্ড রান্’ ন্া আজ রার্ির অপার্রশন্। উপর 
বথর্ক তন্র্দেশ এর্সর্ে, বাোর সহ পর পর দরু্টা বেকর্পাস্ট উতির্ে তদর্ি হর্ব। শুধু ত্রাস সৃতষ্ট করর্ে 
েের্ব ন্া, স্ট্র্যার্টতজক ভার্ব কাোকাতে িাপন্ করা এই বাোর দরু্টা এর আর্গ একবার আজাদর্দর 
দর্ের একটি অপার্রশন্ বভর্স্ত তদর্েতেে। শতিক-বতদ দর্ের সািেযর উপর তন্ভে র কর্রই আজার্দর 
বগতরো গ্রুপ আক্রমণ করর্ব কার্ের একটি কযাম্প, আজ রার্িই। ন্াহর্ে বাোরগুর্োর কারর্ণ বকান্ 
রাস্তা তদর্েই গাতি তন্র্ে যাওো সম্ভব ন্া। 

“মতির্ন্র কাজ তকন্তু আজর্ক আমার পার্শ ন্া। বিামার হার্ির টিপ বকমন্?” একটু সর্েহ তন্র্ে 
প্রশ্ন করর্ো শতিক। অেকার্রর কার্ো োদর্র বমািা সরু এই গতের্ি একজন্ অর্েন্া বোর্কর সার্থ 
দাাঁতির্ে আর্ে বস। একটু পর্র বস িার জীবর্ন্র সবোইর্ি কঠিন্ এবং তবপদজন্ক অপার্রশর্ন্ 
ঝাাঁতপর্ে পির্ব। এই সমর্ে সর্ের্হর বকান্ অবকাশ বন্ই, তপেু তির্র োইবার বকান্ উপাে বন্ই। 
বোকটাও এিের্ন্ একটু সামতের্ে তন্র্ের্ে ববাধহে। এখন্ হাাঁটু মরু্ি বর্সর্ে রাস্তার ওপর। তবিতবি 
কর্র তকেু একটা বেে উের্র। ববাধহে গাতে তদে বকান্। বতদ ভাই তন্িে বরু্ঝ শুর্ন্ই বোক 
পাঠির্ের্ে। ির্ব বোকটার গার্ের বথর্ক আসা সস্তা তবতির একটা অদু্ভি গুর্মাট গে শতির্কর ন্াক 
এিার্ি পারে ন্া। মখু ঘুতির্ে অন্যতদর্ক িাকাে বস, গতের বশষ মাথাে। 



এিেন্ দাাঁতির্ে বথর্ক পার্ে তঝাঁ তঝাঁ  ধর্র বগর্ে। গােটার ওপর একটু বহোন্ তদর্ে দাাঁিাে শতিক। 
গতের বশষ মাথাে মার্ঝ মার্ঝ একটা আবো আর্োর বরখা আেসযমে ভতির্ি ঘুর্র তির্র ের্ে যার্ে 
- বাংকার্রর ফ্ল্যাশ োইট এবং সসতন্কর্দর তন্ঘুেম উপতিতি জান্ান্ তদর্ে যাবার জন্য। বরতক কর্র 
বযই মযাপ করা হর্ের্ে বসটা মর্ন্ মর্ন্ আর্রকবার ঝাোই কর্র তন্ে শতিক। িার কাজ হর্ব  
ফ্ল্যাশোইর্টর আর্ো এতির্ে তগর্ে বমার্ির ডান্ পার্শর ‘রহমিুল্লাহ বটইেরর্সর’ পার্শ অবিান্ বন্ো। 
বসখার্ন্ই দ্রুি বমতশন্গান্টা বসট কর্র বিের্ি হর্ব। মেূ রাস্তার অপরতদক বথর্ক বতদ ভাইর্দর গাতি 
যখন্ অযাটাক করর্ব িখন্ কাভার িাোর এবং সসতন্কর্দর তবভ্রান্ত করার জন্য এতদক বথর্ক শতিক 
গুতে করর্ব। মতিন্ শতির্কর একটু আর্গ ের্ে যাবার কথা তেে, এতদককার ‘সারপ্রাইজ অযাটাক’ 
তহর্সর্ব বস শুরুর্িই একটা এক্সর্প্ল্াতসভ োজে  করর্ব। িার জন্য িার্ক বাংকার্রর ববশ কার্ে বযর্ি 
হর্ব। িারপর িার কাজ তপতের্ে এর্স শুধ ুবের্ন্ড বোিা, বগাোগুতে কর্ম এর্ে শতিক এবং তন্র্জর্ক 
কাভার তদর্ে এই এতক গতে তদর্ে পাতের্ে যাওো। প্ল্যান্টা শুন্র্ি তন্খুাঁি মর্ন্ হে, শতিকর্দর কাজ 
কম অন্যর্দর িুেন্াে। ির্ব ঝুাঁ তক ববতশ। িার্দর সার্থ বকান্ গাতি বন্ই। তকেু গিবি হর্ে পাতের্ে 
যাওোটা কঠিন্ হর্ব। এই বাংকার দরু্টার্ক আর সার্থর প্রাে জন্া তবর্শক পাকর্সন্ার্দর ধরাশােী 
করর্ি পারর্েই আজাদ ভাইর্দর গাতি পাস কর্র বযর্ি পারর্ব। িার আর্গই কযার্ম্প আর্রকটা দর্ের 
আক্রমণ করার কথা। আজাদ ভাইর্দর দে যার্বন্ বমতশন্গান্ সার্পাটে  তদর্ি। 

বোকটার তদর্ক ঘরু্র িাকাে আর্রকবার শতিক। অেকার্র বোখ সর্ে এর্সর্ে একটু। হার্ি একটা 
বাজার্রর বযাগ তন্র্ে রাস্তার্িই বসা এখর্ন্া। এিের্ন্র গুর্মাট পতরর্বর্শ একটু স্বতস্ত তন্র্ে আসর্ো 
একটু বািাস। উপর্রর গার্ের ডােগুর্ো ন্র্ি উর্ঠ তন্র্জর্দর মার্ঝ খনু্সুটি শুরু করর্ো মর্ন্ হে। 
একটুের্ণর জন্য আর্শপার্শর জগিটার্ক একটু জীতবি োগর্ো শতির্কর কার্ে। আর প্রাে তবশ তমতন্ট 
সমে আর্ে, িারপর িার্দর এর্গার্ি হর্ব। বপর্টর মর্ধয একটু পাক তদর্ে উঠে এই কথা তেন্তা 
করর্িই। যুর্দ্ধর সমে মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য শতির্কর সুন্াম আর্ে দর্ের মর্ধয। ির্ব আজর্কর 
ঘটন্া তভন্ন। রাস্তার দপুাশ বথর্ক অিতকে র্ি আক্রমর্ণ িার্দর ভূতমকা খুব গুরুত্বপূণে। 

সািপাাঁে ভাবর্ি ভাবর্ি শতিক বোকটার সার্থ আবার কথা শুরু করর্ি যাতেে, হঠাি এই সমর্েই 
গগন্তবদারী যাতন্ত্রক আিে ন্ার্দর মি সামর্ন্র বাংকার্রর গতের্ি একটা বমতশন্গান্ গর্জে  উঠে! িার 
সার্থ পাল্লা তদর্ে বস্টন্গান্ এবং ৩০৩ রাইর্ির্ের মহুুমুেহু গুতের আওোজ। ঘটন্ার আকতিকিাে 

হিভম্ব হর্ে বগে শতিক। অপার্রশন্ শুরু হবার এখর্ন্া অর্ন্কটুকু সমে বাতক। এরকম কাণ্ডজ্ঞান্হীন্ 
ভার্ব কার্রা গুতে শুরু করার কথা ন্া। একটাই সম্ভাবন্া আর্ে, বতদ ভাইর্দর গ্রুপ টহেরি 
সসতন্কর্দর হার্ি ধরা পর্ি বগর্ে, উপাোন্তর ন্া বদর্খ িারা গুতে শুরু কর্রর্ে। 

বের্ন্র্ডর একটা তবর্ফারণ সামর্ন্র রাস্তা বথর্ক এই অেকার গতের্কও েতণর্কর জন্য আর্োতকি 
কর্র িুেে। হিভম্ব শতিক তকেু বরু্ঝ ওঠার আর্গই বদখে মতির্ন্র ‘তরর্প্ল্সর্মন্ট’ বোকটা িার বযাগ 
বির্ে বরর্খ উর্টামতুখ হর্ে বদৌি তদর্ের্ে। একবার তপেু তির্র িাকার্ন্ার বকান্ প্রর্োজন্ ববাধ 

করর্ো ন্া বোকটা। তবপদ যখন্ আর্স িখন্ সবতদক বথর্কই আর্স। গতের বশষ মাথাে একটা 

হান্াদার জীপ বদখা বগে। ির্ব একটু বথর্ম গতের বভির ন্া ঢুর্ক পাশ কাটির্ে তগর্ে িািাহুর্িা 
কর্র মেূ যদু্ধর্ের্ত্রর তদর্ক ের্ে বগে ওটা। 



ঘটন্ার ধকে সামতের্ে তন্র্ি কর্েক বসকন্ড সমে োগর্ো শতির্কর, তকন্তু তন্তমর্ষই বস িার 
করতন্ে ঠিক কর্র বিেে। িার ভাতর বস্তার বভির আোদা কর্র রাখা বমতশন্গার্ন্র পাটে স এবং 
কর্েকটি বের্ন্ড আর্ে। বসটা কাাঁর্ধ উঠির্ে বদৌি তদে বস গতের বশষ মাথার তদর্ক। যতদ এইতদক 
বথর্ক বকউ কাভার িাোর ন্া কর্র িাহর্ে বতদ ভাইর্দর গ্রুপ বশষ হর্ে যাওো সমর্ের বযাপার 
মাত্র। িার্দর গ্রুর্পর একমাত্র বমতশন্গান্ িার কার্ে। গতের মাথাে বপৌাঁর্ে শুরুর্িই বস বস্তা খুর্ে 
বমতশন্গার্ন্র স্টযান্ড এবং বতড বজািা োতগর্ে বিেে। একটা মাঝাতর সাইর্জর কারতেজ বোড কর্র, 
বসিটি কযাে অি কর্র, বস্তা এবং বমতশন্গান্ সর্মি বদৌি তদে বস রাস্তার অপর পার্শ অবিান্ 
বন্োর জন্য। 

অেকার গতে বথর্ক মহুুমুেহু বগাো বারুর্দর তবর্ফারর্ণ আর বসাতডোম োইর্টর আর্োর্ি আবো 
আর্োতকি রাস্তাে এর্স মাথা একটু ঘুর্র উঠে শুরুর্ি। বযই জীপটা গতে পার হর্ে বগতেে বসটা 
একটু দরু্রই দাাঁতির্ে আর্ে, ির্ব তসপাহী এবং িাইভার কাউর্কই বদখা যার্ে ন্া আর্শ পার্শ। দ্রুি 
তেন্তা েের্ে শতির্কর মাথাে। এর্দর প্রস্তুতি বদর্খ মর্ন্ হর্ে এটা একটা অযামবশু। আর্গ বথর্কই 
জান্র্িা এরকম তকেু একটা আজ রার্ি হর্ব। হে বকউ ধরা পর্রর্ে, অিযাোর্র পর্র সব বর্ে 
তদর্ের্ে। বা বকান্ রাজাকার্রর কার্ে খবর তেক হর্ে বগর্ে। রাস্তার এ মাথা বথর্ক বশষ মাথাে তক 
হর্ে ববাঝা যার্ে ন্া ঠিকমি। ির্ব বতদর্দর গাতিটির্ক দরূ বথর্কই একটা ধ্বংসসূ্তর্পর মি মর্ন্ 

হর্ে। বাংকার দরু্টা বথর্ক বতৃষ্টর মি বমতশন্গার্ন্র গুতে েুর্ট যার্ে গাতির উর্ের্শ। জীর্পর বসন্ারা 
সবাই ববাধহে বযাগ তদর্ের্ে টহেদার বসন্ার্দর সার্থ। িার্দর ৩০৩ রাইর্িে আর সাব-বমতশন্গার্ন্র 
গুতেও সমার্ন্ ের্ের্ে। সবার একতন্ষ্ঠ আক্রমণ ও মর্ন্ার্যাগ রাস্তার আর্রক মাথাে। শতিকর্দর 
কাভাতরং িাোর গ্রুর্পর কথাটা িাহর্ে িারা জার্ন্ ন্া? ও মাথা বথর্ক বতদর্দর গ্রুপ িার্দর 
বস্টন্গান্ আর সীতমি বের্ন্ড তদর্ে আর কিেন্ োোর্ি পারর্ব? বসন্ারা ক্রর্মই অেসর হর্ে 

বসতদর্ক। 

এভার্ব আর্োে ন্া দাাঁতির্ে বথর্ক রহমিুল্লাহ বটইেরর্সর পার্শর অেকার জােগাটাে ের্ে বগে 
শতিক। মাথা ঠাণ্ডা রাখর্ি হর্ব, বয বকান্ মরূ্েয। তকন্তু বস একা এতদক বথর্ক গুতে শুরু করা মার্ন্ 
তন্ঘোি মিুৃয। ববতশেণ বঠতকর্ে রাখা যার্ব ন্া পাক বসন্ার্দর। বির্জার কর্েক তমতন্ট। িারপর্র 
তক? মাথাটা হঠাি কর্রই বযন্ একটু ভারী মর্ন্ হে িার। 

বজার কর্র তেন্তাটা মাথা বথর্ক সতরর্ে তদে বস। মিুৃযর প্রস্তুতি তন্র্েই বিা বস এর্সর্ে। এই কে 
তমতন্টই পার্র যুর্দ্ধর বমাি ঘুতরর্ে তদর্ি। আজাদ গ্রুপ ের্ে আসর্ব একটুের্ণর মর্ধযই। যতদ জীপটা 
উতির্ে বদো যাে, যতদ কর্েকটা বসন্ার্ক বমর্র বিো যাে, যতদ ওর্দর আর বকান্ বযাকআপ জীপ 
ন্া আর্স। অর্ন্কগুর্ো যতদ আর্ে, তকন্তু তেন্তা করার এি সমে বন্ই। কযাম্প আক্রমণ ন্া বহাক, 
জান্ তন্র্ে বতদ গ্রুর্পর অবতশষ্ট বগতরোরা বিা অন্তি পাোর্ি পারর্ব! 

িার বস্তা বথর্ক আন্ারস সদশৃ কার্ো বস্তুটা হার্ি িুর্ে তন্র্ো শতিক। হািটা একটু বকাঁ র্প উঠে 
তক? কর্েক বসকন্ড তিধা করর্ো বস, কর্েক মহূুিে র্ক মর্ন্ হর্ে কর্েক যুগ। ভার হর্ে যাওো 
মাথাটা আর্স্ত আর্স্ত বকমন্ বযন্ শনূ্য একটা অন্ভূুতি সিতর করর্ো। যর্ন্ত্রর মি বের্ন্ড বথর্ক তপন্ 



উপতির্ে বির্ে সবেশতক্ত একত্র কর্র েুর্ি মারে জীর্পর বসন্া আর জীর্পর মধযবিী জােগাটা েেয 
কর্র। 

প্রেণ্ড শর্ব্দ কার্ন্ বযন্ িাো বের্গ বগে। বরু্েটরুপী েুটন্ত তন্ষু্ঠর তিন্টারগুর্ো কর্েক বসন্ার্ক 
তন্ঘোি ধরাশােী কর্রর্ে। িারা তকেু বরু্ঝ উঠবার আর্গই জীপটার্ক েেয কর্র আর্রকটা বের্ন্ড 
েুর্ি মারে বস। এবার্রর তবর্ফারর্ণ জীর্প আগুন্ ধর্র বগে। তকেুের্ন্র জন্য বাংকার বথর্ক 
আজরাইর্ের অতি বষেণ বথর্ম বগর্ো। ঘটন্ার আকতিকিা সামর্ে তন্র্ি পাক বসন্ার্দর ও বতুঝ সমে 
োগর্ো একটু। এবার বসন্ারা েত্রভি হর্ে ন্ান্া জােগাে কাভার বন্ো শুরু করর্ো। রাস্তা বথর্ক 
সর্র যার্ে িারা, আর্শপার্শর বদাকার্ন্র ও গােপাোর আিার্ে তগর্ে বকউ বকউ এর্োপাথাতি গুতে 
করা আরম্ভ করর্ো। 

বধাাঁোে শতির্কর সামর্ন্র রাস্তাটা এখন্ পতরপূণে। জীর্পর টাোর েকের্ক আগুর্ন্ পিুর্ে, িার বথর্ক 
ক্রমাগি বধাাঁো ববর হর্ে িার এবং পাকর্সন্ার্দর মার্ঝ একটা সামতেক তবর্েদ সিতর কর্রর্ে। 
গুতের ধরণ বথর্ক বস আোজ করর্ি পারর্ো বয তসপাহীরা এখর্ন্া বরু্ঝ উঠর্ি পার্রতন্ বকান্তদক 
বথর্ক িারা আক্রমর্ণর স্বীকার হর্ের্ে। বদাকার্ন্র ওপর্রর োর্দর তদর্কও কর্েকজন্ গুতে করর্ে। 
ির্ব শতির্কর অবিান্ বটর পাওো িার্দর জন্য কর্েক তমতন্র্টর বযাপার মাত্র। িারপর তকেুেন্ 
বমতশন্গান্ তদর্ে বস বঠতকর্ে রাখর্ি পারর্ব। এখর্ন্া সমে আর্ে, োইর্ে অস্ত্রগুর্ো বরর্খ তদর্ে রাস্তার 
অপর পার্শ বদৌর্ি তগর্ে গতের বভির তদর্ে বস পাোর্ন্ার বেষ্টা করর্ি পার্র। ববাঁর্ে থাকার আতদম 
অবর্েিন্ বাসন্া িার্ক একটুের্ণর জন্য আেন্য কর্র বিেে। তকন্তু েতণর্কর তবরতির পর্র বতদ 
গ্রুর্পর এর্োপাথাতি বস্টন্গান্ এবং বাংকার্রর আজরাইর্ের মিুৃযস্বপ প বরু্ের্টর শব্দ িার্ক বযন্ 
আবার বসই শুর্ন্যর জগর্ি তন্র্ে বগর্ো। শরীরটার্ক এখন্ অর্ন্ক হাল্কা মর্ন্ হর্ে। বমতশন্গান্টার 
ওপর উব ুহর্ে বর্স শতিক তন্েতির জন্য অর্পো করা শুরু করর্ো। 

 

 

  



২য় প্রহর 

বধাাঁো আর্স্ত আর্স্ত সর্র যার্ে। শতিক যিেণ পার্র িিেন্ অর্পো করর্ি োইর্ে। গুতে কর্র 
তন্র্জর অবিান্ জাতন্র্ে বদো মার্ন্ই মিুৃয ত্বরাতিি করা। দরজীর বদাকার্ন্র পার্শ ববশ কােদা মি 
একটা জােগা তন্র্ের্ে বস। গােপাোর আর বকাণার্কাতণ ভার্ব বদাকার্ন্র ওপর আসা বসাতডোম 
োইর্টর সৃষ্ট োো িার্ক ববশ ভােই অেকার কাভার তদর্ের্ে। এরকম একটা তবপর্দর সমর্ে হঠাি 
কর্রই িার মতু্রর্বগ হর্ে। আির্যের বযাপার হর্ে িার মতস্তষ্ক ববশ ভােভার্বই এই অন্ভূুতির্ক প্রশ্রে 
তদর্ে যার্ে। গুতের শব্দ এখর্ন্া ববতশ কার্ে আর্সতন্। পাকর্সন্ারা তপেু হটর্ে ন্া। িার আক্রমর্ণর 
মার্ঝ হেি দ ুতমতন্ট পার হর্ের্ে বির্জার। তকন্তু এই সমেটুকুই অর্ন্ক অর্ন্ক ববতশ মর্ন্ হর্ে। 

বকন্ বযন্ একটা তসগার্রট ধরার্ি ইো করর্ো। জীবর্ন্র বশষ তসগার্রট বখর্ি তক খুব অন্য রকম 
অন্ভূুতি হর্ব? তিগ্ধা িার্ক তসগার্রট বখর্ি বদখর্েই বরর্গ বযি। িার বথর্ক েতুকর্ে বখর্ি তগর্ে 
একবার ধরা পর্রতেে শতিক। এরপর কর্েকতদন্ িার সার্থ তিগ্ধা আর কথা বর্েতন্। মান্ 
ভািার্ন্ার বযথে প্রর্েষ্টা কর্র শতিক এরপর তসগার্রট খাওোই বের্ি তদর্েতেে। কিতদন্ আর্গর কথা 
বসটা? ২৫বশ মার্েে র আর্গ কর্েজ বে তেে, িখন্ তিগ্ধার সার্থ এি ববতশ বদখা হি ন্া। এক 
বের আর্গও িার সার্থ তিগ্ধা তমতেেগুর্োর্ি বযাগ তদি। োত্র ইউতন্ের্ন্র মীটিং বথর্ক পতরেে, 
এরপর কিতদন্ একসার্থ বরার্দো দপুুর্র ঘার্ম তভর্জ “জে বাংো” বলাগান্ তদর্ের্ে িারা? এখন্ 
তিগ্ধা বকাথাে আর্ে? বশষ খবর শুর্ন্তেে ওরা োর্মর বাতির্ি ের্ে তগর্েতেে। 

যুর্দ্ধ যাবার আর্গ ওর্দর বাসাে বদখা করর্ি তগর্েতেে শতিক। তিগ্ধা খুব একটা কথা বর্েতন্ িখন্। 
োর্দর বাগার্ন্র টবগুর্োর পার্শ দাাঁতির্ে তেে ওরা ববশ তকেুেন্। প্রথম তন্রবিা ভাঙে তিগ্ধা। 

- “জার্ন্া, শম্পার তবর্ে তদর্ে তদর্ে ওর বাবা মা।”  

- “ওহ আো।” একটু ইিস্তি কর্র বেে শতিক। 

- “এইটুকু একটা বমর্ে। কর্ের্জ পর্ি। তবর্ে তদর্ে ন্াতক জামাই বদর্খ শুর্ন্ রাখর্ব, বেকর্পার্স্ট 
পাকর্সন্ারা আটকার্বন্া।” 

- “হুম।” শান্ত গোে বেে শতিক। 

- “আমার মার্ঝ মার্ঝ মর্ন্ হে তমতেেগুর্ো পরু্রাই বের্ের্খো তেে। তক বপর্েতে আমরা ওসব 
কর্র? এই যুর্দ্ধর জন্য এখন্ আমরা ঘর োিতে, িুতম ের্ে যাে আমার্ক বের্ি। এরপর তক?” 
তিগ্ধার গোটা একটু অসহাে োগর্ো এখন্। পরাতজি বযাদ্ধা বযন্ ঘর্র তির্র মার্ের কার্ে 
সকতিেি তদর্ে। শতির্কর কার্ে এরকমটাই বশান্াে। 

ির্ব শতিক এর বকান্ উের তদর্ে আসর্ি পার্রতন্ তিগ্ধার্ক। িার বোর ইো তেে বয যুদ্ধ কর্রই 
তিগ্ধা িার আসে ঘর তির্র পার্ব। পরাধীন্ বদর্শ কুকুর্রর মি ন্া ববাঁর্ে যুর্দ্ধ তগর্ে মর্র যাওোও 
ভার্ো। এরকম আর্রা অর্ন্ক কথাই মর্ন্ এর্সতেে, তকন্তু মখু িুর্ট খুব বগৌরর্বর সার্থ তকেু বের্ি 
পার্রতন্ বস। বগৌরর্বর বথর্ক অতন্িেিা ও বক্রার্ধর আগুর্ন্র তবতেত্র একটা তমশ্র অন্ভূুতি সারাতদন্ 
িার মন্র্ক োস কর্র রাখর্িা িখন্। মিুৃযর ভে মান্রু্ষর মর্ন্ একটা শুন্যিা সৃতষ্ট কর্র। যুর্দ্ধ 
যারা ন্াম বেখাে, িাাঁর্দর বকু তক একটুও কাাঁর্প ন্া? শতির্কর বকাঁ র্পতেে। শুধু বোট ববান্ 
বশিােীর্ক বর্েতেে, আর কাউর্ক বের্ি মান্া কর্রতেে িখন্। বাবা মা বজর্ন্ বগর্ে হেি রুর্খ 



তদর্িা। বতদ ভাইর্দর গ্রুর্পর একজর্ন্র সার্থ বযাগার্যাগ কর্র বগাপর্ন্ বযাবিা কর্র বোট একটা তেঠি 
িার বাতের্শর কার্ে বরর্খ এক রার্ি পাতের্ে ের্ে এর্সতেে বাসা বথর্ক। 

বরাবরই শতিক তন্র্জর একটু েুপোপ স্বভার্বর কারর্ণ মর্ন্র কথা মরু্খই বরর্খ তদি। তিগ্ধার্ক বয 
কথা মরু্খ বের্ি পার্রতন্, বসই কথা একটা তেঠির্ি তের্খর্ে বস। তেঠিটা কখর্ন্া পাঠার্ন্া হেতন্। 
ওর্দর োর্মর বািীর ঠিকান্া জার্ন্ ন্া বর্ে ন্ে, োইর্েই বখাাঁজ তন্র্ে ববর করা যাে। তকন্তু 
তন্র্জর্ক অর্হিুক বীর তহর্সর্ব প্রকাশ করার বকান্ ইো িার তেে ন্া। হেি এটা বীরত্ব ন্ে, হেি 
এটা শুধইু পাকর্সন্ার্দর পাশতবক অিযাোর্রর তবরুর্দ্ধ মর্ন্র জর্ম ওঠা আর্ক্রাশ - যা আর্রকজন্ 
কমর্রডর্ক জান্ার্ন্া যাে। তকন্তু শতিক জান্ােতন্। তিগ্ধা এক বের আর্গও কমর্রড তেে, তকন্তু 
এখন্ িার পতরেে অন্যরকম। বশষবার বদখার সমে শতিক বদর্খতেে একজন্ দবুেে এবং বভর্ি পরা 
বযাদ্ধার্ক, রাজপথ প্রকতম্পি করা বকান্ দধুেষে ন্ারী বন্ত্রীর্ক ন্ে। 

তেঠিটা কখর্ন্া বশষ করা হেতন্, এটাও একটা কারণ। তিগ্ধার্ক বেখা এটা িার প্রথম তেঠি। তকভার্ব 
বেখা উতেি বসটা তন্র্ে তন্র্জর সার্থ িকে  কর্র বস কম সমে বযাে কর্রতন্। িার্দর বপ্রম কখর্ন্া 
তেঠি োোোতে বা ঝােমতুি বখর্ে হেতন্, রাজপর্থ তমতের্ের মার্ঝই একজন্ আর্রকজন্র্ক বেন্া। 

সার্টে র বভির্রর তদর্কর পর্কর্ট হাি বরর্খ তেঠিটা অন্ভুব করে শতিক। এটা সবসমে িার সর্ি 
থার্ক। তিিীে তবশ্বযুর্দ্ধর সমে সসতন্করা ন্াতক িাাঁর্দর বভির্রর পর্কর্ট একটা তেঠি রাখর্িা। যতদ 
মারা যাে িাহর্ে বযন্ িাাঁর বশষ কথাগুর্ো পতরবার্রর কার্ে বপৌাঁর্ে বদো যাে। আজ রার্ি মারা 
বগর্ে তক এই ববন্াতম তেঠি কার্রা কার্ে বপৌাঁোর্ব? িার বতড বগতরোরা বপর্ে মতিন্ হেি বাবা 
মার কার্ে তেঠিটা বপৌাঁর্ে বদর্ব। বসটা ববশ েজ্জার বযাপার হর্ব। বাবা মা বকউই জার্ন্ন্া এখর্ন্া। 
তিগ্ধা তক িার বাবা মার্ক বর্ের্ে িার্দর বযাপার্র? আো, তিগ্ধার তবর্ে হর্ে যােতন্ বিা? শম্পার 
মি? 

আন্মর্ন্ পর্কর্ট হািটা ের্ে বগে, একটা তসগার্রর্টর আশাে। তকেুই বন্ই বসখার্ন্, যতদও 
অভযাসবশি মার্ঝ মর্ধযই পর্কর্ট হাি ের্ে যাে। আর কিেণ? এর্ককটা বসকন্ডর্ক অর্ন্ক দীঘে 
মর্ন্ হর্ে। িাাঁতসর আসামীর্দর িাাঁতসকার্ষ্ঠ দাাঁতির্ে তন্িে এরকমই মর্ন্ হে। তন্তিি মিুৃয সামর্ন্ 
জান্র্ে প্রতিটা মহূুিে  অর্ন্ক েম্বা হর্ে যাে। 

বধাাঁো ববশ কর্ম এর্সর্ে এখন্। জীর্পর টাোরটা আগুর্ন্ তন্র্জর সবটুকু উজাি কর্র তদর্ে এখন্ 
ববাধহে গর্ে রাস্তাে তমর্শ যার্ে। বমতশন্গার্ন্র বসিটি কযােটা বরু্িা আিেু তদর্ে আর্রকবার 
অন্ভুব করর্ো শতিক। বয বোকটা মতির্ন্র জােগাে এর্সর্ে িার ন্ামটাও তজর্জ্ঞস করা হেতন্। 
যতদ আবার বদখা হি িাহর্ে িার্ক তজর্জ্ঞস করর্ি ইো করর্ে ... 

একটা জীর্পর শর্ব্দ টন্ক ন্িে শতির্কর। এর্োপাথাতি বগাোগুতের মার্ঝই ববশ পষ্ট বশান্া যার্ে। 
আর্গর তজপটা কযার্ম্পর তদক বথর্ক এর্সতের্ো, এটাও বসতদক বথর্ক আসর্ে। মহূুর্িে র মার্ঝ তসদ্ধান্ত 
তন্র্ে ভাতর বমতশন্গান্টা িুর্ে তন্র্ে পার্শর বমাটা আম গােটার তন্র্ে কাভার তন্ে বস। বযাস্ত সমস্ত 
ভার্ব জীপটা পািো হর্ে আসা বধাোর মাঝ তদর্ে ববর হর্ে বগে। এখন্ বস অপর তদর্কর অবিাটা 
বমাটার্মাটি বঝুর্ি পারর্ে। পাকর্সন্ারা এখন্ আর েত্রভি ন্ে। তেৎকার তদর্ে তন্র্জর্দর মার্ঝ 



টযাকটিক ঠিক কর্র তন্র্ে িারা। একটা গ্রুপ শতির্কর তদর্কর রাস্তাটা বদতখর্ে ববশ তেৎকার করর্ে। 
ন্িুন্ আসা জীপটা এখন্ ঘুর্র দাাঁিার্ে। সসতন্করা গুতের্ে তন্র্ে। তকেুের্ন্র জন্য রাস্তার অপর 
পার্শর বগাোগুতের আওোজ পাওো যার্ে ন্া। শতির্কর কাজ তক িাহর্ে হর্ে বগর্ে? বতদর্দর গ্রুপ 
তক পাোর্ি বপর্রর্ে? এই প্রর্শ্নর উের মর্ন্ হে বস আর কখর্ন্া পার্ব ন্া। মখু শক্ত কর্র 
বমতশন্গান্ তন্র্ে আবার পতজশন্ তন্ে শতিক। 

 

বতদর বাাঁ হার্ি গুতে বের্গর্ে ববাধহে। বস্টন্গান্টা ধর্র রাখর্ি কষ্ট হর্ে। বাাঁ হাি তদর্ে বকান্রকর্ম 
মযাগাতজন্টা ধর্র বরর্খর্ে, ডান্ হার্ি দবুেে ভার্ব তেগার বের্প ধরর্ে বস মার্ঝ মার্ঝ। আগুর্ন্র 
িুেতক েতির্ে িাজা বরু্েট েুর্ট যার্ে বধাাঁোে আবিৃ বাংকার্রর তদর্ক। িার্দর গাতিটা এখন্ আর 
বকউ তেন্র্ি পারর্ব ন্া। বমতশন্গার্ন্র গুতের্ি ঝাাঁঝরা হর্ে ওটার আর বকান্ পাটে স এখন্ আর 
ববাঝার অবকাশ বন্ই। বেুরু মিৃর্দহটার্ক বকান্ রকর্ম িাইভার্রর তসট বথর্ক ন্াতমর্ে বির্েতেে 
আতন্স। ন্াহর্ে এিের্ন্ িার বদহটার্ক আর বেন্া বযি ন্া। কার্দর বমাটার্সাটা এর্ককটা গার্ের 
গুাঁতি বথর্ক পতজশন্ বদতের্ে বদতের্ে গুতে কর্র ের্ের্ে অতবরামভার্ব। তকেুের্ণর জন্য হর্েও এটা 
একটা তবভ্রম সৃতষ্ট করর্ে পাকর্সন্ার্দর মার্ঝ – বদর্খ মর্ন্ হর্ে ববশ কর্েকজন্ মতুক্তর্যাদ্ধা 
এর্োপাথাতি গুতে কর্র ের্ের্ে। আতন্র্সর বের্ন্ড একটা বাংকারর্ক তবধ্বস্ত কর্র তদর্ের্ে, তকন্তু 
আতন্স আর তির্র আর্স তন্ িার জােগা বথর্ক। 

এখন্ বতদরা োরজন্। িন্মে আহি হর্ে বগাঙার্ে। গুতেটা বকাথাে বের্গর্ে বসটা তন্র্ে তেন্তা করার 
সমে বন্ই। িার্দর বযর্কার্ন্া একজন্র্ক এখার্ন্ থাকর্ি হর্ব, বাতকর্দর পাোর্ি হর্ব। বতদ বভর্ব 
বরর্খর্ে কাজটা বস তন্র্জই করর্ব। কার্দর্রর জােগা িার্ক তন্র্ি হর্ব। কার্দর শুন্র্ব ন্া, বা শুন্র্ি 
োইর্ব ন্া। তকন্তু পাকর্সন্ারা এতগর্ে আসর্ে। তন্িে তরইন্র্িারসর্মন্ট আসর্ে কযার্ম্পর তদক বথর্ক। 
প্রতিটা বসকন্ড এখন্ মেুযবান্। কার্দর্রর মি শতক্তশােী মান্ষু িন্মের্ক কাাঁর্ধ তন্র্ি পারর্ব। তমরাজ 
িার্দর সার্থ যার্ব। বতদ থাকর্ব। আজাদ ভাইরা ের্ে আসর্ে আর তেন্তা বন্ই, আর যতদ ন্া আর্স... 
িাহর্ে তকেুের্ণর জন্য হর্েও বতদ এর্দর বযাস্ত রাখর্ি পারর্ব। 

বমতশন্গার্ন্র গুতের আওোজ োতপর্ে তবকট শর্ব্দ রাস্তার সম্পূণে উের্টা তদক বথর্ক পরপর দরু্টা 
বের্ন্ড িাটে। িার একটু পর্রই আর্রকটা তবর্ফারর্ণর আওোজ বশান্া বগে, ববাধহে বকান্ জীপ 
উর্ি বগর্ে। গেগে কর্র বধাাঁো আকার্শর তদর্ক উর্ঠ যার্ে। বমতশন্গার্ন্র গুতে বথর্ম বগে। শতিক 
আর গিুর! গিুর তন্িে িার্ক বদো বের্ন্র্ডর ভার্োই বযাবহার কর্রর্ে। শতিক যতদও 
বমতশন্গার্ন্র কাভার বদো শুরু কর্রতন্। শতির্কর তকেু হেতন্র্িা? গিুরর্ক আজ তডউটি তদর্ি তিধা 
হতেে বতদর। এর আর্গও এই বোর্কর যদু্ধর্ের্ত্র কাপরুুষিার প্রমাণ পাওো বগর্ে। আজ মতির্ন্র 
অসুখ কম থাকর্ে গিুরর্ক তন্র্ে আসার পতরকল্পন্া করি ন্া বতদ। যতদও বদখা যার্ে বস কার্জর 
কাজটা কর্র বর্সর্ে।    

সমে ন্ষ্ট করর্ো ন্া বতদ। বদৌর্ি তগর্ে গার্ের আিার্ে কাভার বন্ো কার্দরর্ক বতুঝর্ে বেে বয 
িার্দর এখতন্ পাোর্ি হর্ব। শতিক ও গিুর অপরতদক বথর্ক কাভার তদর্ে। তকেুের্ণর মার্ঝই 



বগতরোরা িার্দর অস্ত্রগুর্ো তন্র্ে, িন্মের্ক কার্দর্রর কাাঁর্ধ উঠির্ে, পাতের্ে বগর্ো। আজাদ ভাইরা 
ের্ে আসর্ে এখতন্। 

 

আজাদর্দর গাতিটা খুব দ্রুি বমাি ঘুরর্ো। প্রাে উের্ট পরর্ি পরর্ি তক মর্ন্ কর্র আবার বসাজা 
হর্ে রাস্তাে োরটা োকাই তির্র এর্ো। ঝর্ির গতির্ি েুর্ট ের্ের্ে গাতি। প্রর্িযকটি বগতরো টান্টান্ 
উর্েজন্াে িার্দর অস্ত্রগুর্ো তন্র্ে সিতর। তন্ধোতরি সমর্ের আর্গই বগাোগুতে শুর্ন্ িারা আর বদতর 
কর্র তন্। বতদ গ্রুর্পর কাজ বহাক ন্া বহাক, িার্দর এতগর্ে বযর্িই হর্ব। পুর্রা প্ল্যান্ ন্াহর্ে বভর্স্ত 
যার্ব। এিগুর্ো বগতরোর জীবন্ শুধু শুধু তবপন্ন কর্র অপার্রশর্ন্র বযথেিা বমর্ন্ বন্ো যাে ন্া। 

এখান্ বথর্কই বদখা যার্ে, কার্ো বধাাঁো পুর্রা জােগাটার্ক তঘর্র বির্ের্ে বযন্। এখন্ শুধ ু
এর্োপাথাতি গুতের শব্দ বশান্া যার্ে। আজার্দর বগতরো দে সম্পূণে শতক্ত তন্র্ে আক্রমণ করর্ো। 
অবতশষ্ট বাংকারটিও উর্ি বগর্ো। তকন্তু কযার্ম্পর তদক বথর্ক আসা আর্রা ববশ কর্েকটি জীর্পর 
পাকর্সন্ার্দর সার্থ আর বপর্র উঠে ন্া িারা। কাজর্ের বপর্ট গুতে বের্গর্ে, বশষর্মশ তপেু হটর্ি 
বাধয হে িারা। 

কযার্ম্প আর বসই রার্ি আক্রমণ করা বগর্ো ন্া।  

    

    

 

 

  



৩য় প্রহর 

বযথে তমশর্ন্র পর বগতরোরা একত্র হর্ের্ে তঝগািোর একটা গযারার্জ। বতদর কাাঁধ েুাঁ র্ে কখন্ একটা 
গুতে ের্ে বগর্ে বসটা বস তন্র্জও বটর পােতন্। বসখার্ন্ এখন্ কার্দর বযার্ন্ডজ কর্র তদর্ে। িন্মে ও 
কাজের্ক তভির্রর রুর্ম তন্র্ে যাওো হর্ের্ে। একজন্ বগর্ে এই বশষ রার্ি ডাক্তার্রর বখাাঁর্জ, কার্েই 
ন্াতক একজন্ মধযবেসী ডাক্তার থার্কন্, এর আর্গও তিতন্ সাহাযয কর্রতের্েন্। 

বকউ খুব একটা কথা বের্ে ন্া। আজাদ এবং বতদ দজুর্ন্ই গম্ভীর। আজর্ক ববশ কর্েকজন্র্ক 
হারার্ি হর্ের্ে, তকন্তু আসে কাজ তকেুই হেতন্। শতিক ও গিুর্রর বকান্ খবর বন্ই। ওরা পাোর্ি 
বপর্রতেের্িা? শতির্কর কথা মাথাে আসার সার্থ সার্থ বকুটা বকমন্ বযন্ কর্র উঠে বতদর। 
শতির্কর মি েুপোপ তকন্তু ঠাণ্ডা মাথার বগতরো এখন্ পযেন্ত বস বদর্খতন্। িার্ক একাই রাস্তার 
অন্যতদক কাভার করার দাতেত্ব বদো হর্ের্ে এই কারর্ণ। গিুর যিই ভীিু বহাক, শতির্কর সার্থ 
থাকর্ে শতিক একাই িার্ক সামোর্ি পারর্ব। 

যাত্রাবািীর বপর্োে পাম্প অপার্রশর্ন্ শতিক বতদর প্রাণ বাাঁতের্েতেে। অন্য সবাই যখন্ সাহস 
পাতের্ো ন্া আহি বতদর্ক রাস্তার ওপর বথর্ক বতৃষ্টর মি গুতে এতির্ে বটর্ন্ তন্র্ে আসার জন্য, 
শতিক এই দাতেত্বটা কাউর্ক তকেু ন্া বর্ে তন্র্জই তন্র্েতেে। তির্র আসার সমে জ্ঞান্ হারার্ন্ার 
আর্গ বোখ খুর্ে একবার শতির্কর তদর্ক িাতকর্েতেে বতদ। িার বকার্েই মাথা রাখা তেে বতদর। 
শান্ত দরু্টা বোর্খ বযন্ বতুদ্ধ ও সাহর্সর দযুতি বন্র্ে ববিাতেে। আজর্কর অপার্রশর্ন্র তবপদজন্ক 
অংশটুকু তক অবেীোে তন্র্জই তন্র্ে তন্ে! এখন্ একটু অন্রু্শােন্া হর্ে বতদর গিুরর্ক পাঠির্ে। 
তকন্তু আর বকউ তেে ন্া। মতিন্ কাে বথর্ক তবোন্াে পর্ি আর্ে, বোখ খুর্ে োইর্ি পারর্ে ন্া। 
প্রেণ্ড জ্বর্র বঘার্রর মার্ঝ তন্র্জর ববার্ন্র ন্াম ডাকর্ে আজ সকাে বথর্ক। 

গিুর তির্র এর্ো এক ঘণ্টার মর্ধয। তকন্তু শতিক িার সার্থ বন্ই! েুর্ট বগর্ো বতদ। তজর্জ্ঞস 
করর্ো শতিক বকাথাে। গিুর বেে, “েতিক ভাই বক তন্ো আসর্ি পাতর ন্াই। আতম বের্ন্ড 
‘োস’ করতস। েতিক ভাই আমার্ক োইিা বকান্তদর্ক বগর্েন্ ঠাওর করর্ি পাতর ন্াই। আমার 
বের্ন্ড বশষ হর্ে বগর্ে আতম উন্ার্র খুাঁজোম তকেুেণ। তকন্তু ধুাঁোর্ি তকেু বতুজ ন্াই। উন্ার্র 
োিাই আমার আসর্ি হইর্স।” 

বতদর মাথাে বযন্ আকাশ বভর্ি পিে। তির্র যাবার প্রশ্নই আর্স ন্া। হর্ে ধরা পর্ির্ে, ন্াহে 
মারা তগর্ের্ে। শতিক তক মারা বগর্ে? একটা িীে দুুঃখর্বাধ আর্স্ত আর্স্ত োস কর্র বিের্ে বতদর্ক। 
ধপ কর্র বমর্ঝর ওপর বর্স পিে বতদ। শুন্য মরু্খ জান্াোর বাইর্র আবো বভার্রর আর্োর তদর্ক 
িাকাে বস। শতিক বকাথাে আর্ে এখন্?    

আজাদ এতগর্ে এর্স গিুর্রর তপঠ োপর্ি তদে। বেে, “ভার্ো কর্রে। বিামার বের্ন্র্ডর হামো ন্া 
হর্ে বাংকার বা তজপগুর্োর্ক সামোর্ন্া বযি ন্া। বিামার বের্ন্ড বোিার টিপ ভার্ো।” গিুর 
ভাবর্েশহীন্ মরু্খ ঘর্রর এক বকান্াে তগর্ে বসে। বতদ িার তদর্ক িাকাে একবার। তকন্তু গিুর 
মাথা িুর্ে োইে ন্া। 

 



 

হু হু কর্র হাওো শতির্কর মরু্খ আের্ি পরর্ে। বোখ বখাোর জন্য বযথে বেষ্টা করর্ো বস একবার। 
বকাথাে আর্ে বস? খুব আরামদােক একটা ঘুম তদর্ি ইর্ে করর্ে। বস তক িার বাসাে তবোন্াে 
শুর্ে আর্ে? এি হাওো বকার্ের্ক আসর্ে? জান্াোটা বে কর্র বদো উতেৎ। একটু কাি হবার 
বেষ্টা করর্ো বস, আর সার্থ সার্থ িীে একটা যন্ত্রণা বাম বরু্কর পাাঁজর বথর্ক সারা শরীর্র েতির্ে 
বগর্ো। একটা তেৎকার এর্স মরু্খ আটর্ক বগর্ো, গো বথর্ক বকান্ স্বর ববর্রাে ন্া। এবার একটু 
একটু কর্র বোখটা খুের্ি পারর্ো বস। িীে বযাথাে গুতির্ে উঠে আর্রকবার। মাথার ওপর বখাো 
আকাশ। 

একটু পর বঝুর্ি পারর্ো বস, একটা বখাো জীর্পর মর্ধয িার্ক রাখা হর্ের্ে। রর্ক্ত আশপাশ বভর্স 
যার্ে। বস তক গুতে বখর্ের্ে? ন্াতক বকান্ ববের্ন্র্টর আঘাি? বঝুর্ি পারর্ে ন্া। বঝুর্ি ইোও 
করর্ে ন্া। আকাশ িখন্ অর্ন্ক িযাকার্শ হর্ে এর্সর্ে। আর্শ পার্শ কাউর্ক বদখা যার্ে ন্া বকন্? 
বস তক ধরা পর্ির্ে? এটা তক বকান্ স্বপ্ন? 

আর্স্ত আর্স্ত হাি বাতির্ে বকু পর্কর্ট রাখা অসমাপ্ত তেঠিটা েুাঁ ে একবার বস। গভীর ঘুম এর্স 
বোখগুর্োর্ক ভাতসর্ে তন্র্ে যার্ে। সামর্ন্ মর্ন্ হে তিগ্ধার্ক বদখা যার্ে। “বকমন্ আর্ো তিগ্ধা?” 
অভযাসবর্শই খবু সাধারণ ভার্ব তজর্জ্ঞস করর্ো শতিক। তিগ্ধার মি বদখর্ি বমর্েটা শুধু মেুতক 
হাসে।  

 

বভার ববোে তিগ্ধার ঘুম বভর্ি বগর্ো। োর্মর বাতির্ি আসার পর কখর্ন্াই বস এি আর্গ ঘুম 
বথর্ক উঠর্ি পার্রতন্। কার্ের মসতজদ বথর্ক িখন্ আজান্ বদো হর্ে। জান্াোর বাইর্র বথর্ক িখন্ 
ঠাণ্ডা হাওো ঘর্র ঢুর্ক িার উপতিতি জান্ান্ তদর্ে। কম্বেটা মতুির্ে বাাঁকা হর্ে শুে বস। আজর্কর 
তদন্টা মর্ন্ হে খবু ভার্ো যার্ব।  

 

পরররিষ্ট 

সমে – ২০১৩। গিুর এখন্ একটি প্রভাবশােী রাজনন্তিক দর্ের বন্িা। মতুক্তর্যাদ্ধা বকাটাে বস 
িার দর্ের অর্ন্কর্কই ঢুতকর্ের্ে, এই “মতুক্তর্যাদ্ধার্দর” বের্ের্মর্েরা এখন্ সরকারী ভািা পাে, 
বকাটাে োকরী পাে। মতুক্তযরু্দ্ধ গিুর্রর বীরর্ত্বর কাতহন্ী বশান্া যাে ঢাকার ন্ীের্েি অপার্রশর্ন্। 
িার জীবর্ন্র ঝুাঁ তক তন্র্ে দুুঃসাহসী বের্ন্ড োর্জে র কারর্ণই রো পাে কর্েকজন্ বগতরোর জীবন্। 
িার সুপাতরর্শর দাম িাই অর্ন্ক ববশী। বদৃ্ধ বতদর্ক এখন্ মার্ঝ মার্ঝই বদখা যাে গিুর্রর িতেং 
রুর্ম, িার সপুাতরর্শর আশাে ধরন্া তদর্ি আর্স। আর তিগ্ধা? বস এখন্ যুক্তরার্ে িার স্বামীর 
সার্থ। 

শতির্কর বোট ববান্ বশিােী এখন্ প্রাইমারী সু্কর্ের তশতেকা। ২৬বশ মার্েে  সু্কর্ের অন্ষু্ঠার্ন্ 
বাচ্চার্দরর্ক যুর্দ্ধর এবং তন্র্জর ভাইর্ের কাতহন্ী বোর সমে গর্বে িার বকু িুর্ে ওর্ঠ। 


