অ্যাম্বাসেডর 

আবদু ে োলাম জাইফ
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কৃতজ্ঞতা স্বীকার
পাহকস্তাসন হনযু ি তাহলবান শাহেত আফগাহনস্তাসনর োসবক রাষ্ট্রদূসতর
মুসখামুহখ বোর কো আহম কল্পনায়ও ভাহবহন। দখলদার আসমহরকার োসে
গলা হমহলসয় থমইনহিম হমহডয়া এতহদন আফগান মুজাহহদসদর েিসকৃ এক
বীভৎে িহব এঁসক হদসয়সি আমাসদর োমসন। আমরা এখন হবশ্বাে কহর
তাহলবান হসলা নারীহবসেষী আর লু সটরা এক েন্ত্রােী দল। থশখ আবদু ে
োলাসমর োসে থেই োোৎকারহট হিল আমার েমগ্র থচতনা জুসড় থলসে
োকা থেেব হমসেয িহবর েিূ ণৃ হবপরীত এক অ্হভজ্ঞতা। আমার োমসন
থেহদন বসে হিসলন প্রখর িীশহিেিন্ন, স্পষ্ট রেসবািযুি এবাং তীব্র থমিাবী
একজন মহৎ বযহি। তাঁসক থদসখ একবারও মসন হয়হন থয, একজন নারীর
োসে কো বলসত হতহন খুব থবহশ কুণ্ঠাসবাি করসিন। তাঁর কমৃজীবন এবাং
কারাজীবন হনসয় আমাসদর থেহদনকার আলাপ মাসেমসিযই খুব গভীর
অ্ন্তদত ৃহষ্টপূ ণৃ আসলাচনায় থমাড় হনহচ্ছল। তাঁর প্রহত কী এক শ্রদ্ধাসবাসির
কারসণ থযন আহম গুয়ান্তানাসমা থব কারাগাসরর শারীহরক হনযৃাতসনর বযাপাসর
থকাসনা প্রশ্ন করা থেসক বারবার হনসজসক হনবত ত্ত করহিলাম। অ্বশয তাসত খুব
একটা লাভ হয়হন। হতহন হনজ আগ্রসহই থেেসবর হবস্তাহরত হববরণ, থেগুসলা
েিসকৃ তাঁর মতামত হদসয় যাহচ্ছসলন একটু পর পর। আহম হবশ্বাে কহর,
আফগাহনস্তাসন শাহন্ত হফহরসয় আনার আসলাচনায় তাঁর মসতা এমন হবচেণ
একজন কূটনীহতহবসদর েমস্ত থমিা শুিু অ্পচয়ই হসয়সি। কারণ তাঁর
পহরশীহলত োংস্কতহত, থমিা আর নযায়পরায়ণতা থবাোর মসতা থযাগযতাই
অ্েভয আসমহরকানসদর থনই। থেই হতহনই যখন আমার ওপর আস্থা রাসখন
থয তাঁর অ্েহয এবাং কখসনা কখসনা হবধ্বাংেী যন্ত্রণাগুসলা আহম অ্নু ভব কসর
হনসত পারব, তখন তাঁর প্রহত কততজ্ঞ না হসয় পাহর না।
গুয়ান্তানাসমার োসবক কারাবন্দী জারাল্লা আল মাহর-র অ্বদান িাড়া
এই বইহট কখসনাই প্রকাশ করা েম্ভব হসতা না। কারণ হতহনই প্রেম থশখ
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আবদু ে োলাম জাইফসক CAGE েিসকৃ জাহনসয়হিসলন। হবসশষ িনযবাদ
জানাহচ্ছ থশখ এবাং তাঁর পহরবাসরর প্রহতও।
নাহজম আদম আর হবলাল আবদু ল করীম বইহটর থপিসন মূ লযবান েময়
বযয় কসরসিন। থমায়াসেম থবগ এবাং হভসটাহরয়া হব্রসটসনর কাজ ভূ হমকাহট
হলখসত উেু দ্ধ কসরসি।
আরও

িনযবাদ

জানাই

CAGE Africa, CAGE UK-এর

পহরচালকবত ন্দসক ও CAGE Sisters গ্রুপসক। থেই োসে িনযবাদ প্রচ্ছদ
হশল্পী শাদলী োলু তসকও।
জুসলখা আদম হদনাত
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শেখ আবদুস সালাম জাইফের সংক্ষিপ্ত জীবনী
আবদু ে োলাম জাইসফর জন্ম আফগাহনস্তাসনর কান্দাহাসর, ১৯৬৭ োসলর
পয়লা জানু য়াহর। ১৯৭৯ োসলর হডসেম্বসর ৮৫ হাজার সেনয হনসয় করা রুশ
আক্রমসণর ফসল হতহন বািয হন পাহকস্তাসন পাহলসয় থযসত।
১৯৮৩ োসল তরুণ আবদু ে োলাম থোহভসয়ত হবসরািী দসলর োসে
যু ি হন। ১৯৮৪ োসল পড়াসশানা চাহলসয় থনওয়ার জনয থকাসয়টায় গমন
কসরন। থষাল বির বয়সে পাহকস্তাসনর ISI-এর কাসি অ্স্ত্র চালনার থকৌশল
হশসখ থনন এবাং কান্দাহার হফসর আসেন মুজাহহদ বাহহনীর োসে থযাগ
থদওয়ার জনয।
১৯৮৪ থেসক ১৯৮৯ এর েময়টা হিল এই মুজাহহসদর জনয হকিু টা
কহিন। এক লড়াইসয় আহত হসয় হতহন পাহকস্তান আসেন হচহকৎো হনসত।
হচহকৎো থশসষ কান্দাহার হফসর হগসয় আবারও যু সদ্ধ থযাগ থদন। খুোব
অ্ঞ্চসল রাহশয়ানসদর হবরুসদ্ধ থশষ েমসর হিল তাঁর েহক্রয় অ্াংশগ্রহণ। যু দ্ধ
থশসষ আবদু ে োলাম কান্দাহাসর হনজ বাহড় হফসর আসেন। হকন্তু গত হযু দ্ধ এবাং
ভয়াবহ ভূ হমকসির ফসল ১৯৯১ োসল হতহন আবারও পাহকস্তান চসল থযসত
বািয হন। ১৯৯২ োসল কান্দাহাসরর এক মেহজসদ ইমাসমর দাহয়ত্ব হনসয়
আবারও হফসর আসেন। রাহশয়ানসদর হবদাসয়র পর যু দ্ধকালীন থনততবত সন্দর
দলাদহল আর হবশত ঙ্খলার থজর িসর হতহন অ্াংশ হনসত শুরু কসরন হবহভন্ন
হবতসকৃ। আর এর হাত িসরই জন্ম থনয় তাহলবান, হফসর আসে শাহন্তশত ঙ্খলা।
১৯৯৬ োসল তাহলবান কান্দাহাসরর দখল হনসয় থনয়। আবদু ে োলাম
তাহলবান েরকাসরর হবচার হবভাসগ কাজ করসত শুরু কসরন। োতাশ বির
বয়সে তাঁসক থহরাসতর বযাঙ্কেমূ সহর দাহয়ত্ব থদওয়া হয়, হকন্তু হকিু হদসনর
মসিযই থমাল্লা থমাহাম্মদ ওমর তাঁসক কাবু সলর প্রহতরো হবভাসগর প্রশােহনক
পহরচালক হহসেসব থডসক পািাসল হতহন থেই দাহয়ত্ব গ্রহণ কসরন। এই
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েমসয়র মসিযই তাহলবান থহরাত, কাবু ল এবাং মাজার-ই-শরীসফর হনয়ন্ত্রণ
হনসয় থনয়।
১৯৯৭ থেসক ১৯৯৯-এর মসিয খহনজ ও হশল্প মন্ত্রণালয় এবাং
থযাগাসযাগ মন্ত্রণালসয়র মসতা হবহভন্ন জহটল পসদ তাঁসক বোসনার বযাপাসর
তাঁর ওপর রাখা আস্থার প্রহতদান েু চারুরূসপ হদসয়সিন তরুণ এই থনতা।
১৯৯৯ োসলর এক োমহরক অ্ভুযত্থান পারসভজ থমাশাররফসক
পাহকস্তাসনর েমতায় বোয়। তখন আবদু ে োলাম ইেলামাবাসদ আসেন
তাহলবান েরকার কততৃক রাষ্ট্রদূত হহসেসব হনযু ি হসয়।
২০০১ এর ৯/১১ ঘটনার পর আবদু ে োলামসক বন্দী কসর পািাসনা
হয় গুয়ান্তানাসমা থব কারাগাসর।
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শলখফকর কথা
হবেহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহীম
েমস্ত প্রশাংো োরা হবসশ্বর মাহলক আল্লাহর জনয। দরূদ ও োলাম রােু লুল্লাহ
োল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াোল্লাসমর প্রহত। শাহন্ত বহষৃত থহাক হবশ্বনবী োল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াোল্লাসমর োহাবীগসণর (রা.) ওপরও।
বতৃমান হবসশ্বর েবসচসয় নীচ, হনষ্ঠুর এবাং হনকতষ্ট েমতািসরর কারাগার
থেসক আমাসক মুি কসর আনার জনয আহম আল্লাহর প্রহত হবনম্র কততজ্ঞতা
জ্ঞাপন করহি।
থেেব বন্ধুসকও জানাই অ্সশষ িনযবাদ যারা গুয়ান্তানাসমা থব কারাগার
থেসক আমাসক িাহড়সয় আনার জনয েম্ভাবয এবাং েম্ভব েবহকিু ই কসরসি।
এমন এক দু হনয়ায় আমরা এখন আহি থযখাসন হনরপরাি থলাকসক েন্ত্রােী
বসল গাহল থদওয়া হয়। তাসদর আটক করা হয় হনয়হমত।
আন্তজৃাহতক আইসনর হবরুসদ্ধ হগসয় হবহভন্ন থদসশর োংহবিানসক পাশ
কাহটসয় যু িরাষ্ট্র এখনও গুয়ান্তানাসমা থব কারাগার পহরচালনা কসর যাসচ্ছ।
জাহতোংসঘর হহউমযান রাইটে কহমশনেহ অ্নযানয অ্সনক মানবাহিকার
োংগিসনর হনসষিাজ্ঞা এবাং এসকর পর এক হনন্দাজ্ঞাপন েসেও আসমহরকা
এই জঘনয কারাগারহট বন্ধ কসরহন।
নবয োম্রাজযবাদী এই শহি থকাসনা আন্তজৃা হতক মানবাহিকার আইন
মাসন না। এ কারসণ তাসদরসকই থতা বরাং েন্ত্রােী বলা যায়।
পাহকস্তানী হেসক্রট োহভৃে এসজন্টসদর েহায়তা হনসয় এই ভয়ঙ্কর দানব
আমাসক থগ্রফতার কসরহিল। অ্তঃপর পাহিসয় থদওয়া হয় হকউবায়।
থকাসনারকম অ্হভসযাগ িাড়াই দু ই বির দশ মাে বন্দী হিলাম আহম। এরপর
আমাসক হস্তান্তর করা হয় আফগাহনস্তান েরকাসরর কাসি।
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মুহি পাওয়ার পর থেসকই পহরহচত ভাইসয়রা আমার কান োলাপালা
কসর হদসয়সি গুয়ান্তানাসমা থব কারাগাসরর অ্হভজ্ঞতা হনসয় দু কলম থলখার
জনয। থেই উস্কাহনসতই এই বই থলখা শুরু। হিক কসরহিলাম এসকবাসর
েহজ ভাষায় পুসরা গল্পটা বসল যাব। থযন আমার জীবন থেসক হাহরসয় যাওয়া
থেই হতনহট বিসর কী কী ঘসটহিল তা েবাই েহসজ বু েসত পাসর।
থেেমসয়র অ্হভজ্ঞতার োঁহপ থেসক থকবল থযগুসলার কো স্পষ্টভাসব
মসন আসি থেগুসলাই থলখার থচষ্টা কসরহি। আমার হবশ্বাে, এই গল্পগুসলা
আমার েিসকৃ থয কারও থযসকাসনা প্রসশ্নর জনয যসেষ্ট হসয় যাসব।
এসক থতা ইাংসরহজ আমার ভাষা না, তার ওপর এমন কহিন েময় হনসয়
হলসখ যাওয়া খুব একটা েহজ হিল না। তািাড়া থজসলর জীবন একজন
মানু সষর মগসজ খুবই যন্ত্রণাময় হকিু স্মতহতর িাপ থরসখ যায়। তার মসন েত হষ্ট
হয় গভীর হকিু েত। থযগুসলার ফসল ওেব হনসয় থলখা আরও কহিন হসয়
দাঁড়ায়।
এখাসন যা যা হলসখহি তার হকিু অ্াংশ পািসকর কাসি অ্স্বহস্তকর
লাগসত পাসর। বতৃমান পহরহস্থহত হবসবচনায় আমাসদর োবিান হওয়াই
উহচত। হকিু েমাসলাচক অ্বশয বসলসিন বইসত আমার গল্প প্রকাসশর মািযসম
আহম হনসজসক এবাং অ্নয অ্সনকসক হবপসদর মুসখ থফসল হদসত পাহর।
হকন্তু আহম হবশ্বাে কহর, এেব প্রতারক ষড়যন্ত্রী এবাং থগাপন চুহির
মািযসম যারা আমাসদর মানবতাসক লু ট কসর হনসয় যায়, তাসদর ভসয় ভীত
হওয়া মুেহলমসদর কাজ না। মানবাহিকার রোর নাসম ওরা আমাসদর োসে
পশুর মসতা আচরণ কসর। এতহকিু র পরও আমাসদর নীরবতা এক অ্সেৃ
ওসদরসক আমাসদর েমাজ, আমাসদর জীবন ধ্বাংসের অ্নু মহতই হদসয় থদয়।
এেব দু মুসখা োপসদর থচহারা থচসন থনওয়া মুেহলমসদর দাহয়ত্ব। এরা
আমাসদর হনয়ন্ত্রণ করার জনয অ্ন্তসর হবষ থরসখ মুসখ মিু হনসয় হাহজর হয়।
হকিু কহিন েতয এবাং আমার হকিু থক্রাসির কারণ আপনারা খুব েহসজ
হয়সতা থমসন হনসত পারসবন না। আমার হকিু কো পেপাতী মসন হসত
পাসর। হকন্তু আল্লাহর কেম কসর বলহি, কারও প্রহত থকাসনারকম সবষময বা
কারও বযাপাসর থকাসনাপ্রকার রায় হদসয় থদওয়ার ইসচ্ছ আমার হিল না।
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আহম থকবল আল্লাহর প্রহতই হনসজসক েঁসপ হদসয়হি। েমাসজ আমাসদর
প্রসতযসকরই আলাদা অ্বস্থান এবাং দায়দাহয়ত্ব আসি। এখাসন হকিু থদশসক
থদাষাসরাপ কসরহি, েমাসলাচনা কসরহি তাসদর হেমুখী আচরসণর কারসণ;
আইনসক ইসচ্ছমসতা বযবহার করার কারসণ। আর এ থদাষাসরাপ বা
েমাসলাচনা থকাসনাভাসবই জনগসণর প্রহত না বরাং েিূ ণৃভাসব তাসদর
েরকাসরর প্রহত।
আহম িনযবাদ জানাসত চাই থেেমস্ত মুেহলম ভাইসবানসক যাঁরা আমার
থদসশ আসমহরকা-রাহশয়ার আগ্রােসনর হবরুসদ্ধ রুসখ দাঁহড়সয়সিন। আল্লাহ
আমাসদর

অ্তীত

এবাং

বতৃমাসনর

দু ঃেময়

থেসক

রো

করুন।

আফগাহনস্তানেহ োরা হবসশ্ব শয়তানী িযান-িারণা িহড়সয় পড়া থেসক আল্লাহ
আমাসদর থহফাজত করুন।
আল্লাহর েমার োর উসন্মাহচত থহাক আমাসদর জনয।

আবদু ে োলাম জাইফ
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অদ্ভুত স্বপ্ন
থগ্রফতার হওয়ার হকিু হদন আসগ আমার বড় ভাইসক স্বসপ্ন থদহখ। তার হাসত
বড় এক িু হর িরা। একদত সষ্ট আমার হদসক তাহকসয় আসি। তার জামার হাতা
হিল থগাটাসনা আর িু হরটা মাোর ওপর থঘারাসত থঘারাসত আমার হদসক
এহগসয় আেহিল। কাসি এসে আমার হদসক তাহকসয় থেসক মতদুস্বসর বলল,
“ভাই, থতাসক থতা এখন আহম জবাই করব।”
আমার হনসজর ভাই এমন জঘনয কাজ করসত পাসর, বযাপারটা হবশ্বােই
হহচ্ছল না। আহম থতা তার োসে কখসনাই থবয়াদহব কহরহন, তাসক কষ্টও
হদইহন। প্রেসম থভসবহিলাম থে মজা করসি বা তার মাো খারাপ হসয় থগসি।
হকন্তু তার থজদ থদসখ বু েলাম থে আেসলই আমাসক খুন করসত এসেসি।
থতা ভাবলাম, আমার গলা কাটসত যহদ তার ভাসলাই লাসগ তাহসল
কাটুক। স্বসপ্নর মাসেই আমার মসন হসলা, যহদ কো হদসয় বু হেসয় তাসক
হনবত ত্ত করসত না পাহর তাহসল তাসক বািা থদওয়াও উহচত হসব না। তাই
আহম নম্রভাসব বললাম, “আহম থতা কখসনা থকাসনা অ্নযায় হকিু কহরহন,
কখসনা কারও েহতও কহরহন, তাহসল হকসের প্রহতসশাি হনসত চাইি তুহম?
থকন আমাসক জবাই করসত চাইি?” হকন্তু থকাসনা লাভ হসলা না। আমার
ভাই আরও কাসি আেসত লাগল।
থশষ পযৃন্ত আহম প্রস্তুত করলাম তার িু হরর হনসচ হনসজসক থপসত
থদওয়ার জনয। থভসবহিলাম তকৃ না করসল থে থেসম যাসব। তাই শুসয়
পড়লাম এবাং চুপচাপ অ্সপো করসত লাগলাম। হকন্তু আমার ভাই হেপ্ত হসয়
হেপ্রতার োসে একজন কোইসয়র মসতা আমার গলার ওপর িু হরটা রাখল
এবাং দ্রুত এক থপাঁচ হদসয় আমার মাো আলাদা কসর হদসলা।
স্বপ্নটা থদসখ ভীষণ ভয় থপসয় থগসলও কাসরা কাসি বহলহন। আহম
জানতাম না এর অ্েৃ কীভাসব থবর করসত পাহর। এর পাঁচ হক িয়হদন পর
পাহকস্তানী বাহহনী আমার বাহড় হঘসর থফসল।
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অনক্ষিকারপ্রফবে
২০০২ োসলর জানু য়াহরর প্রেম হদনহট পাহকস্তাসনর েরকারী কমৃজীবীরা
নববষৃ উদযাপন কসর কাহটসয়হিল। দু ভৃাসগয ভরা থেই বিসরর হেতীয় হদন
আহম পাহকস্তাসন হনযু ি আফগান রাষ্ট্রদূসতর হনয়হমত দাহয়ত্ব পালন কসর
যাহচ্ছলাম। থেেব হনয়হমত দাহয়সত্বর মসিয হিল বন্দী, হনহত হকাংবা হনসখাঁজ
বযহিসদর খুঁসজ থবর করা। এই ভাইসদর িসর এসনহিল আফগাহনস্তাসন
আসমহরকার থেনাপহত আবদু র রশীদ দস্তুম। এই থলাক আবার এখন ভাইে
থপ্রহেসডন্ট হসয়সি। ২০০২ োসল থে উত্তর আফগাহনস্তাসন বযাপক তাণ্ডব
চালাহচ্ছল আর আহম থচষ্টা করহিলাম থেখানকার মানু ষগুসলাসক হনরাপসদ
েহরসয় আনসত।
তখন আহম তাসদর হনরাপত্তার কোই ভাবহিলাম শুিু । হনসজর কো
একবারও হচন্তা কহরহন। কখসনা মসন হয়হন আহম আমার জীবসনর েবসচসয়
বড় দু সযৃাসগর মুসখামুহখ হসত যাহচ্ছ। বু েসতই পাহরহন থয আমার পহরবাসরর
হচরসচনা শাহন্ত স্তব্ধ হসয় থযসত পাসর থকাসনা একহদন।
থেহদন রাত আটটায় দাসরায়ান জানাল কসয়কজন পাহকস্তানী কমৃকতৃা
আমার োসে কো বলসত চায়। আহম তাসদর োসে থদখা করসত ডাইহনাং
রুসম এলাম, এই রুম োিারণত গুরুত্বপূ ণৃ অ্হতহেসদর জনযই হনিৃাহরত
োকত। তারা হনসজসদর পহরচয় হদসলা। মসন আসি ‘গুলজার’ নাসম একজন
পশতুন এসেহিল, আর তার োসে হিল উদু ৃভাষী আরও দু ইজন। আহম োলাম
হদসয় হবনীতভাসব তাসদর স্বাগত জাহনসয় চা োিলাম।
যখন তাসদর একজন কো বসল উিল, আহম তার কসণ্ঠ রাগ এবাং
থচহারায় আগুন থদসখ চমসক থগলাম। থলাকটার হিল হবশাল ভুহঁ ড়, থমাটা থিাঁট
আর লম্বা নাক। আমার মসন প্রেম থয িারণাটা এসলা, তা হসলা—এই
থলাকটা এইমাত্র জাহান্নাম থেসক থবর হসয় এসেসি নাহক? উঁচু গলায়,
রাগতস্বসর থে বলল, “মাননীয়, আপহন আর মাননীয় নন!” থে বসল চলল
থয, আসমহরকা এমন এক েু পারপাওয়ার যা হনসয় থকউ কখসনা প্রশ্ন কসরহন।
যাসদরসক থকউ কখসনা চযাসলঞ্জ জানাসত পাসরহন। থে আরও বলল,
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আসমহরকা আমার বযাপাসর তদন্ত কসরসি। তারা আমার বাোয় এসেসি
আসমহরকার এমন হনসদৃশনায় থয, হয় পাহকস্তান আমাসক আসমহরকার হাসত
তুসল থদসব নয়সতা পাহকস্তানসক আসমহরকা থদসখ থনসব।
আহম বললাম থয, আহম তাসদর োসে একমত। বললাম থয, হযাঁ
আসমহরকা এক পরাশহি। হকন্তু আন্তজৃাহতক আইন এবাং োংহবিাসনর কোও
আমাসদর মাোয় রাখসত হসব। েম্মান জানাসত হসব থদসশর োসে থদসশর
কূটননহতক থবাোপড়াসকও।
তাসক হজসজ্ঞে করলাম—থয আইন এখাসন তারা প্রসয়াগ করসি তা হক
ইেলাহমক নাহক অ্ননেলাহমক। বললাম থকাসনা আন্তজৃাহতক আইনই তাসক
অ্হিকার থদয় না আমাসক থগ্রফতার করার। যহদও পাহকস্তাসনর েমতা আসি
বড়সজার আমাসক তার ভূ হম থেসক চসল থযসত বলার, হকন্তু এভাসব থগ্রফতার
তারা কখসনাই করসত পাসর না।
“আমরা এই মুহূসতৃ ইেলাম বা অ্নযসকাসনা আইন মানসত চাহচ্ছ না।
এখন আমরা শুিু আমাসদর লাসভর হদকটাই থদখব।” এভাসবই জবাব
হদসয়হিল থলাকটা।
আহম শান্তস্বসর তাসদর যা ইচ্ছা করসত বললাম। তাসদর থদশ, তাসদর
স্বািীনতা। মােরাত পযৃন্ত আমাসক ঘসরই োকসত বলা হসলা। এরপর
আমাসক থপশাওয়ার হনসয় যাওয়া হসব। আমাসক বলা হসলা রাষ্ট্রদূত হহসেসব
থয বাহড়সত আহম আহি থেটা থেনাবাহহনীর হাসত থোপদৃ করা হসব এবাং এই
বাহড়র প্রাঙ্গণ থপরুসনার থকাসনা উপায়ই আমার হিল না।
থগ্রফতার হওয়ার মুহূসতৃও আমার পাহকস্তাসন োকার জনয দশ মাসের
হভো হিল। তািাড়া আফগাহনস্তাসনর পহরহস্থহত স্বাভাহবক হওয়ার আগ পযৃন্ত
আমার অ্বস্থানসক েরকারী স্বীকতহত থদওয়ার জনয পাহকস্তান েরকাসর কাসি
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হচহিও পাহিসয়হিল। এমনহক জাহতোংঘ থেসক পািাসনা এক
হচহিসত আমার থকাসনা েহত না করার এবাং একজন েম্মাহনত বযহি হহসেসব
োহবৃক হনরাপত্তা থদওয়ার হনসদৃশনাও হিল। এেব কূটননহতক হনরাপত্তা
পাওয়ার দলীল হহসেসব হবসবচয হসত পারত।
হকন্তু এেসবর থকাসনাহকিু ই থতায়াক্কা না কসর আমাসক থগ্রফতার করা
হয়।
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সমপপণ
আমাসক বলা হসয়হিল থয থপশাওয়ার হনসয় যাওয়া হসব থযখাসন
আসমহরকানরা আমাসক হজজ্ঞাোবাদ করসব। দশহদসনর প্রসশ্নাত্তর থশসষ
আমাসক থিসড় থদওয়া হসব। তারপর আহম বাহড় হফসর থযসত পারব।
আমার বাহড়র োমসন যখন হতনহট গাহড় এসে োসম, তখন প্রায়
মােরাত। পাহকস্তানী হনরাপত্তাবাহহনী আমার বাহড়র হদসক আো েমস্ত পে
বন্ধ কসর হদসয়হিল। থযেব োাংবাহদক ঘটনাটা েম্প্রচার করসত বা আমার
োোৎকার হনসত থচসয়সি, তাসদরসকও আেসত থদওয়া হয়হন। এতই জঘনয
হিল এই অ্হভযান থয, বযাপারটা মােরাসত্র এসে ঘটাসত হসয়সি। থমাসটর
ওপর তারা থতা আেসল একজন রাষ্ট্রদূতসক থগাপসন অ্পহরণই কসরসি।
বাহড় থিসড় যাওয়ার েময় আহম আমার বাচ্চাসদর হদসশহারা কান্না শুনসত
পাহচ্ছলাম। তাসদর থেই রাসতর চাপা কান্না আমাসক আজীবন তাহড়সয়
থবড়াসব।
এটা েহতয—আমার েন্তানসদর থিসড় থযসত আমার কষ্ট হহচ্ছল, হকন্তু
তারসচসয়ও থবহশ কষ্ট থপসয়হিলাম আহম পাহকস্তানী সেনযসদর আচরণ থদসখ।
অ্েচ এসদরসক প্রহশহেত করা হসয়সি ইেলামসক রোর জনয। হনরীহ
মুেহলমসদর প্রহত তাসদর হনষ্ঠুরতা হিল লোজনক। তাসদর েব কাজই হিল
কুরআসনর হশোর হবসরািী। হনসজসক হজসজ্ঞে করসত আহম বািয
হসয়হিলাম—তারা হক ইেলাসমর থেৌন্দযৃ তযাগ কসরসি কাসফরসদর খুহশ থরসখ
থকবল হকিু পয়ো কামাসনার জনয?
যখন আমাসক বাহড়র বাইসর হনসয় যাওয়া হহচ্ছল, আমার থকমন ভয়
ভয় করহিল। থভসব পাহচ্ছলাম না থকন থকউ এই অ্নযাসয়র প্রহতবাদ করহিল
না; থকন থকউ আমার পাসশ দাঁড়াহচ্ছল না। পাহকস্তান েরকার থয তাসদর
ঈমান এবাং হজহাদ হনসয় কোগুসলা বলার পর আবার এতটা শিতাপূ ণৃ
আচরণ করসত পাসর তা আহম ভাবসতও পাহরহন।
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থয গাহড়সত হনসয় আমাসক থতালা হসয়হিল তা খুবই বাসজ আকতহতর
হিল। আমার োসে হিল হনরস্ত্র দু ইজন ইন্টার োহভৃে ইসন্টহলসজন্স (ISI)
কমৃকতৃা। হকন্তু োমসন-থপিসনর অ্নয থয দু সটা গাহড়, থেগুসলাসত হিল প্রচুর
অ্স্ত্রিারী থলাকজন। আমাসক থপশাওয়াসর হনসয় যাওয়ার থেই োরাটা পে
জুসড় একহট থটপসরকডৃাসর অ্নবরত থবসজ চলহিল এক মহহলার উদু ৃ গান।
এবাং তা শুিু ই আমাসক হবরি করার জনয।
নামাজ পড়ার জনয গাহড়টা হকিু েণ োমাসত বসলহিলাম তাসদর। হকন্তু
তারা বসলহিল থপশাওয়ার থপৌঁিার পর নামাজ পড়ার েু সযাগ পাব।
থপশাওয়াসর এসে আমাসক একহট অ্হফেরুসম হনসয় আো হয়। কেহট
হিল হিমিাম ফাহনৃচাসর োজাসনা-থগািাসনা। োমসনর থটহবসল হিল একহট
পাহকস্তাসনর পতাকা, থপিসনর থদয়াসল েুলহিল পাহকস্তাসনর প্রেম গভনৃর
থজনাসরল মুহাম্মদ আলী হজন্নাহর িহব। একজন পশতু অ্হফোর উসি দাঁহড়সয়
আমাসক স্বাগত জানাল। গড়পড়তা উচ্চতা আর শারীহরক গিসনর থলাকটার
হিন থশইভড ও মাোয় টাক হিল। থে থহঁসট রুসমর প্রসবশমুসখর কাসি
এসলা। হনসজর পহরচয় হদসয় জানাল থে এই কাযৃালসয়র প্রিান। থদসখ মসন
হসয়হিল এটাই আইএেআই-এর প্রিান কাযৃালয়। কাসজকসমৃ যা শয়তাসনর
কারখানা।
থলাকটা আরও জানাল, আহম তাসদর খুবই কাসির এমন একজন বন্ধু
এবাং অ্হতহে, যাসক তারা ভীষণ পিন্দ কসর। আহম জাহন না এর মাসন কী
হিল। তসব যতটুকু বু সেহিলাম–এেব বসল থে চাইহিল হনসজর েততা
প্রদশৃন করসত। যহদও ততেসণ আঁচ করসত পারহিলাম থয তারা আমাসক
খুব উচ্চমূ সলয হবহক্র কসর থদসব। এমনও মানু ষ আসি যারা গরু-িাগসলর
মসতা মানু ষ থকনাসবচা কসর। একজন মানু সষর দাম যত থবহশ হয়,
বযবোয়ীও তত খুহশ হয়। আপনারা হয়সতা হবশ্বাে করসিন না, তসব এই
একুশ শতসক এসেও মানব পাচার এবাং দােপ্রো পাহকস্তাসন প্রচহলত আসি।
এখাসন মানু ষ থবচাসকনার একহট মাসকৃটও আসি।
থেই কমৃকতৃার োসে চা আর রাসতর খাবার থখলাম। তারপর নামাজ
পড়লাম। নামাজ থশসষ আমাসক একহট কে থদখাসনা হসলা, থযখাসন বন্দীসদর
রাখা হসতা। রুমহট আকার আকতহতসত থবশ ভাসলাই হিল। গযাসের লাইন,
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হবদু যৎ েু হবিা এবাং টয়সলটও হিল। থেখাসন খাওয়া-দাওয়াসত আমার থকাসনা
েমেযা হয়হন। পড়ার জনয এক কহপ কুরআন, থলখার জনয একহট কলম
এবাং একহট থনাটবু ক রাখা হিল থেখাসন। দরজার দাসরায়ান থলাকটাও হিল
যসেষ্ট আন্তহরক। থে রাতটা কাটাসনার জনয যা থচসয়হি, তা-ই থজাগাড় কসর
হদসয়হিল।
এই েমসয়র মসিয থকাসনারূপ তদন্ত বা হজজ্ঞাোবাসদর মুসখামুহখই
হইহন। হকন্তু একজন থলাক হিল, থয প্রহতহদন আমাসক থদখসত আেত। থে
পশতু ভাষা জানত না। উদু ৃসত কো বলত, যা আবার আহম বু েতাম না।
প্রহতহদন আমাসক হজসজ্ঞে করত, “কী হসত যাসচ্ছ?” আর আহমও প্রহতহদন
একই জবাব হদতাম, “একমাত্র আল্লাহই জাসনন কী হসব।”
আমার কসের ওহদকটায় থযেব কমৃচারী আেত তাসদর থবহশরভাগই
হিল যসেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। প্রহতবার তারা োলাম হদত। থকউ আমার োসে কো
বলত না, হকন্তু আমার হদসক তাকাসলই ওসদর িলিল থচাখ আহম থদখসত
থপতাম।
েবসশসষ থয এসেহিল থে এসেই ফুহঁ পসয় কাঁদসত শুরু কসরহিল। এত
থবহশ কান্না করহিল থলাকটা থয কাঁদসত কাঁদসত থে মাহটসত পসড় হগসয়হিল
এবাং হকিু েণ পর থে জ্ঞান হারায়। এরপর আর থকউ আমার োসে থদখা
করসত আসেহন। চার ঘণ্টা পর আমাসক তুসল থদওয়া হয় আসমহরকানসদর
হাসত।
থপশাওয়াসর আহম পরপর দু ই রাত কাহটসয়হিলাম। তততীয় রাসত
এগাসরাটার েময় হিাৎ দরজা খুসল যায়। আহম তখন হবিানা থগািাহচ্ছলাম।
শশ্রুমুহণ্ডত স্বাভাহবক উচ্চতার একজন প্রসবশ কসর োলাম হদসলা। থকমন
আহি জানসত থচসয় হজসজ্ঞে করল, কী হসত যাসচ্ছ তা েিসকৃ আমার
থকাসনা িারণা আসি হক না। জবাব হদলাম, ‘না।’ আেসলও থতা জাহন না
হকিু । থে বলল আমাসক শীঘ্রই ‘থকাোও’ হনসয় যাওয়া হসব। তার আসগ পাঁচ
হমহনট েময় পাব বােরুম থেসর অ্জু কসর থনওয়ার জনয। কো না বাহড়সয়
অ্জু করার জনয উসি দাঁড়ালাম।
পাঁচ হমহনট পর কাসলা কাপড় এবাং হাতকড়া হনসয় দাঁহড়সয় োকা
কসয়কজসনর োমসন এসন আমাসক হাহজর করাসনা হয়। হাতকড়া পহরসয়
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তারা আমার থচাখ থবঁসি থদয় শি কসর। জীবসন এমন অ্হভজ্ঞতা এই প্রেম।
আমাসক োচৃ কসর পহবত্র কুরআন, একহট হডহজটাল হডকশনাহর এবাং হকিু
টাকা থবর কসর থনয় পসকট থেসক।
তারপর আর হকিু না বসল িাক্কা হদসয়, লাহে থমসর আমাসক হনসয় ওিায়
একহট গাহড়সত। গাহড়টা প্রায় এক ঘণ্টা িসর চলসত োসক এবাং পাকৃ
করসতই একহট থহহলকোসরর শব্দ শুনসত পাই। মসন মসন বু সে হনলাম এটা
হয়সতা থকাসনা হবমানবন্দর, থযখান থেসক আমাসক আসমহরকার হাসত তুসল
থদওয়া হসব।
থক থযন আক্রমণ কসর বেল আমাসক। হাত থেসক দামী ঘহড়টা খুব
বাসজ ভাসব খুসল হনল। গাহড়টা আরও এহগসয় থগল থহহলকোসরর কাসি।
দু জন থলাক আমাসক োহাযয কসরহিল থনসম আোর বযাপাসর। কাসন কাসন
থক থযন হফেহফে কসর বসলহিল ‘থখাদা হাসফজ’, থযন থকাসনা প্রসমাদ ভ্রমসণ
যাহচ্ছ। আতঙ্ক আমার পুসরা শরীর হঘসর িরল।
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এবার আফমক্ষরকার হাফত
হিাৎ দু পাশ থেসক কারা থযন আক্রমণ কসর বেল। বযাপারটাসক হয়সতা
ড্রাগন এসে কাউসক আক্রমণ করার োসে তুলনা হদসত পারব। কসয়কজন
থলাক একোসে আমাসক লাহে মারহিল। হচৎকার কসর িমকাহচ্ছল। অ্েচ
আহম হকিু ই থদখসত পারহিলাম না। একেময় িু হর হদসয় আমার কাপড়
কাটসত লাগল ওরা। এরপর আমার থচাসখর বাঁিন খুসল হদসলা। থদখলাম
একপাসশ কসয়কজন পাহকস্তানী আর হবপরীত হদসক কসয়কজন আসমহরকান
দাঁহড়সয় আসি। অ্সনকগুসলা পাহকস্তানী হমহলটাহর গাহড়ও থদখলাম। একটার
নম্বর থেট থদসখ বু েলাম ওটা থকাসনা এক থজনাসরসলর গাহড়।
আসমহরকানরা আমাসক আঘাত করার েময় পাহকস্তানী থলাকগুসলা
থকবল তাহকসয় থদখহিল। েব কাপড় হিঁসড় তারা আমাসক েিূ ণৃ নগ্ন
অ্বস্থায় দাঁড় কহরসয় রাখল। পহবত্র ইেলাসমর ওইেব তোকহেত রোকারীরা
হনলৃসের মসতা তাহকসয় হিল আমার হদসক। একটা শব্দও তারা উচ্চারণ
কসরহন। হমহলটাহর কায়দায় েযালু ট িু সক দাঁহড়সয় হিল ওরা, থযন আমাসক
আসমহরকার হাসত তুসল থদওয়া উপলসে উৎেব চলহিল থেখাসন।
এই লো এবাং অ্পমান আমাসক আজীবন বসয় থবড়াসত হসব। এমন
ভয়াবহ, অ্মানহবক আচরসণর থপিসন কী যু হি োকসত পাসর কারও? তার
ওপর থযখাসন আহম হিলাম েিূ ণৃ হনসদৃাষ! পাহকস্তান যহদ আমাসক
আসমহরকার কাসি তুসল হদসত বািয হসতা তাহসল না হয় বযাপারটা থমসন
হনতাম। তািাড়া আমার েসঙ্গ থযন হকিু টা হসলও েম্মান বজায় থরসখ আচরণ
করা হয়, হনসদনপসে এটুকু দাহব থতা করসত পারত। এতটুকু তারা করসতই
পারত, থযসহতু আহম তাসদর োবৃসভৌম ভূ হমসত হিলাম তখনও। অ্েচ তারা টুঁ
শব্দহট পযৃন্ত কসরহন।
নগ্ন অ্বস্থায়ই আসমহরকান সেনযরা আমাসক থিসল থহহলকোসর হনসয়
ওিায়। আমার হাত-পা বাঁিা হসয়হিল শি কসর। থচাখ আবারও থঢসক
হদসয়হিল। এরপর একহট কাসলা বযাগ হদসয় আমার মাো, মুখমণ্ডসলর চারপাশ
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থঢসক আটসক থদওয়া হয় ঘাসড়র োসে। এমন আঁটোঁট অ্বস্থায় আমাসক
শুইসয় থবঁসি থদওয়া হয় থহহলকোসরর িাতব থমসের োসে।
না পারহিলাম োমানয নড়সত, না পারহিলাম হিকভাসব শ্বাে হনসত।
নড়াচড়া থতা প্রায় অ্েম্ভব হিল। যখনই একটু ভাসলা কসর শ্বাে থনওয়া বা
োমানয নড়ার থচষ্টা কসরহি, তখনই লাহে থখসত হসয়সি। িীসর িীসর অ্োড়
হসয় পড়লাম। েমস্ত ভয় থযন থকসট থগল হনহমসষই। হনসজসক বু ে হদলাম–
শীঘ্রই এই হবভীহষকার অ্বোন হসব। মুহি হনসয় হাহজর হসত যাসচ্ছ মত তুয।
জাহন না হিক কতেণ থেই অ্েহয থচঁচাসমহচ আর অ্তযাচার চসলহিল।
আল্লাহই ভাসলা বলসত পারসবন থেই যাত্রাপেটা কী কসর আহম েহয কসরহি।
থহহলকোরটা থনসম আোর পর থভসবহিলাম বযোর েময় থশষ হসয় এসেসি।
হকন্তু আবারও আমাসক থটসন-হহঁচসড় নামাসনা হসলা, আরও কতগুসলা
মানু ষরূপী পশু এসে লাহে মারসত শুরু করল।
একঘণ্টারও থবহশ েময় িসর আমাসক ফুটবসলর মসতা লাহে মারা
চলহিল। এরপর িান্ত হসয় পড়সল েবাই হমসল আমার ওপর বসে পড়ল,
থযন আহম একটা লম্বা থবঞ্চ। তাসদর থচাসখ আহম হিলাম থকাসনা এক
জড়বস্তু। আর আহম তখন অ্সপো করহিলাম জীবন হবনাশী মত তুযর জনয।
েম্ভবত হেতীয় থহহলকোসর ওিাসনার দু ই হক হতন ঘণ্টা আসগর ঘটনা
এটা। এবার আমাসক শি কসর একটা থলাহার থচয়াসর বাঁিা হয়। এই দফায়
হনযৃাতন থেসক োমানয অ্বযাহহত থদওয়া হসয়হিল। পঁহচশ হমহনট পর
থহহলকোরহট লযান্ড হসল আমাসক আবারও হহঁচসড় নামাসনা হয়। এরপর
থটসন-হহঁচসড় হনসয় যাওয়া হয় অ্সনক দূ সর। কাসন এসলা মানু সষর শব্দ,
অ্সনক মানু ষ। এরপর আমাসক দাঁড় কহরসয় একজন থদাভাষীর মািযসম বলা
হয় হনসচ নামসত। থেসম থেসম হনসচ নামসত লাগলাম। গুসন থদসখহিলাম
িয়তলা হনসচ থনসম এসেহি। এরপর মাো থেসক কাসলা বযাগটা খুসল থনওয়া
হয়। খুসল থদওয়া হয় থচাখ ও হাত।
থচাসখ আসলা েসয় এসল থদখলাম চারপাসশ বহু আসমহরকান সেনয
দাঁহড়সয় আসি। ভসয় আত্মা শুহকসয় থগল যখন কসয়কজন কারাবন্দীসক
থদখলাম।
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একটা থিাট থগােলখানায় হনসয় যাওয়া হসলা আমাসক। হকন্তু থকাসনা
অ্ঙ্গপ্রতযঙ্গ নাড়াসত না পারায় থগােল করাটা থেহদন ভয়ানক কষ্টকর হসয়
দাঁহড়সয়হিল। তাই পাহনর হনসচ চুপচাপ দাঁহড়সয় োকলাম। একরকম হনহদৃষ্ট
থপাশাক পহরসয় আমাসক হনসয় থঢাকাসনা হসলা খাঁচার মসতা থিাট একহট
রুসম। এক হমটার উঁচু আর দু ই হমটার লম্বা হিল থেই রুমহট। থেখাসন
একহট টয়সলট আর একহট টযাপ হিল। রুসমর চারপাশ হিল তাসরর জাহলসত
থঘরা। থকাসনা থবাডৃ বা থদয়াল না, শুিু ই জাহল। ওরা আমাসক বলল ঘুহমসয়
পড়সত।
হনসজর অ্বস্থা হনসজই হবশ্বাে করসত পারহিলাম না। ভাবহিলাম, এটা
হক থকাসনা স্বপ্ন? থচাসখর পলসক েবহকিু ই ঘসট থগল এবাং আহম জাহন না,
থকন এমনহট ঘটল!
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যুদ্ধজাহাজ
আমাসক থয খাঁচায় আটসক রাখা হসয়হিল তার পাহারায় হিল একজন সেনয।
থেখান থেসক থতরপাসল ঢাকা আরও হতনহট খাঁচা থদখসত পাহচ্ছলাম। আর
তখনই বু সেহি থয আহম একটা জাহাসজ আহি। আফগান যু সদ্ধ আসমহরকার
বযবহার করা বড় এক যু দ্ধজাহাজ। জাহাসজর িয় তলার হনসচ আমাসক বন্দী
কসর রাখা হসয়হিল। োরাহদন রাত জুসড় ইহঞ্জসনর শব্দ শুনসত থপতাম।
হবশ্বাে করসত কষ্ট হসতা থয আহম আসমহরকার এক যু দ্ধজাহাসজর গভীসর
আটক আহি। ভসয় কো বলার শহি হাহরসয় থফলতাম। শুহকসয় হজভ আটসক
োকত মুসখর মাসে।
আমার বামপাসশ কসয়কজন বন্দী হিসলন। যহদও আমরা পরস্পরসক
থদখসত পাহচ্ছলাম, হচনসত পাহরহন থকউ কাউসক। েকাসলর খাবার থদওয়া
হসল েবাই একোসে দাঁড়ালাম। থযভাসবই থহাক, একেময় বু েসত
থপসরহিলাম থমাল্লা ফজল নূ রী, আবদু জ জাহকর বু রহান, ওয়াহেক োসহব
এবাং রুহাহন এঁরা েবাই হিসলন থেখাসন। হকন্তু হনসজসদর এমন অ্েহায়
অ্বস্থায় মাো হনচু কসর দাঁহড়সয় োকার বাইসর হগসয় থকাসনা কো বলা হসয়
ওসিহন তখন।
থেহদন েকাসলই একজন সেনয এসে আমাসক হাতকড়া পহরসয়
প্রসশ্নাত্তসরর জনয থডসক হনসয় যায়। এত এত হজজ্ঞাোবাসদর মাসে থেবারই
প্রেম আমার হাত ও আঙু সলর িাপ থনওয়া হয়। েবহদক থেসক িহব থতাসল
আমার। কারাকসে হফহরসয় থদওয়ার আসগ আমার বত ত্তান্ত হলসখ থনয় ওরা।
হফসর এসে হকিু পহরবতৃন লেয করলাম। কেহটসত একহট কম্বল, োহিসকর
চাদর, এক থেট ভাত আর থেদ্ধ হডম রাখা হিল। খাবারগুসলা থশষ কসর
খাহল থেটহট আহম থেনােদেযসক থফরত হদসয়হিলাম।
শুসয় একটু হবশ্রাম হনসত থচষ্টা কসরহিলাম, হকন্তু তখনই আবারও
হাতকড়ার

শব্দ

শুনসত

থপলাম।

আসরক

সেনয

এসেসি

আমাসক

হজজ্ঞাোবাসদর জনয হনসয় থযসত। এবার ওরা আমাসক শায়খ ওোমা হবন
লাসদন এবাং থমাল্লা থমাহাম্মদ ওমর েিসকৃ হজসজ্ঞে করল। তাঁসদর বতৃমান
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অ্বস্থা এবাং অ্বস্থান হজসজ্ঞে করল। হজসজ্ঞে করল তাহলবাসনর কসয়কজন
প্রিান বযহি থকাোয় লু হকসয় আসি বা তাঁসদর কী হসয়সি থে েম্বসন্ধও। ৯/১১
হনসয় খুব থিাট্ট একটা প্রশ্ন আমাসক কসরহিল ওরা–আহম থেই ঘটনা েিসকৃ
আসগ থেসক হকিু জানতাম হক না।
তখন বু েসত পারলাম থয তারা জানত ঐ ঘটনার োসে আহম
থকাসনাভাসবই জহড়ত না। থকউই জাসন না থেহদন হিক কী ঘসটহিল, থক
ঘহটসয়হিল। হকন্তু হাজার হাজার মানু ষ এর কারসণ কষ্ট থভাগ কসরসি।
হাজারও থলাকসক েসন্দসহর তাহলকায় থফলা হসয়সি; থগ্রফতার, হনযৃাতন এবাং
হতযা করা হসয়সি। হবনাহবচাসর আটক কসর রাখা হসয়সি আরও বহু
মানু ষসক।
অ্যো হভহত্তহীন অ্হভসযাগ এসন হনসদৃাষ বযহিসদর েন্ত্রােী আখযা হদসয়
থগসি ওরা। চাহলসয় থগসি হনযৃাতন। চার-পাঁচহদন যাবত আমাসকও ওেব
ফালতু প্রসশ্ন জজৃহরত কসরসি। যহদও ভাগয ভাসলা, তখন থকাসনা হুমহক
থদয়হন বা হনযৃাতন কসরহন।
ঐ আটকাবস্থা হিল ভীষণ মানহেক চাসপর। আর থমৌহলক চাহহদাগুসলা
থেসক এভাসব বহঞ্চত কসর রাখা থতা খুবই অ্মানহবক। তসব েম্ভবত েবসচসয়
বাসজ হিল হনসজর ভহবষযৎ থকানহদসক যাসচ্ছ থে বযাপাসর েিূ ণৃ অ্হনশ্চয়তায়
োকা।
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বাগরাম
পাঁচ-িয়হদন থেই জাহাসজ োকার পর এক েকাসল আমাসদরসক ইউহনফমৃ
পরসত থদওয়া হয়। োহিসকর তার হদসয় আমাসদর পরস্পসরর হাত বাঁিা
হিল। আর মাো-মুখমণ্ডসলর চারহদসক থঘরা োদা বযাগ হিল গলার োসে
আটকাসনা।
বন্দীসদর মসিয েবসশসষ আমাসক নামাসনা হয়। হাত-পা বাঁিা, মুখ ঢাকা
অ্বস্থায়। ওখান থেসক থবর কসর আমাসদর জাহাসজর থডসক হনসয় আো হয়।
হামাগুহড় হদসয় আেসত হসয়হিল। ওপসর থয পাঁচজন আফগান ভাইসয়র নাম
বসলহি, তাঁরা িাড়াও আরও দু জন আরব এবাং একজন আসমহরকান
মুেহলমেহ আমাসক এসন দাঁড় করাসনা হয় এক জায়গায়। অ্নযসদর থচসয়
আমার থপাশাক হিল আলাদা। েবার ইউহনফমৃ নীল হসলও আমারটা হিল
িূ ের।
একহট থহহলকোসর ওিার জনয আমরা কসয়ক ঘণ্টা অ্সপো
করহিলাম। অ্সনক ভাই হচৎকার কসর বলহিসলন থয তাঁরা শ্বাে হনসত
পারসিন না। বলহিসলন এমন পহজশসন শুসয় োকার কারসণ তাঁসদর এত
থবহশ বযো লাগসি থয, এই বযোয়ই তাঁরা মারা যাসবন। থকউ আমাসদর কো
থশাসনহন। ততষ্ণায় শুহকসয় যাওয়া গলা হভহজসয় থদওয়ার জনয কাউসক এহগসয়
আেসত থদহখহন। শুিু শুসনহি সেনযসদর একটাই হচৎকার–‘চুপ োক!’
আপাদমস্তক বাঁিা োকা অ্বস্থায় হতন ঘণ্টা কাটাসনার পর আমাসদরসক
একরকম থটসন থহহলকোসর থতালা হসলা। প্রসতযসকই কোসরর থমসের
োসে বাঁিা হয়। পঁহচশ হমহনট পর থকাসনা এক অ্জানা স্থাসন এসে কোরহট
োসম। যখন এক আসমহরকান সেনয এসে মুসখাশ খুসল আমার থচহারা থদখার
পরপরই আবার আটসক হদসলা, শুিু থেই এক মুহূসতৃর জনয আহম আমার
ভাইসদর এক পলক থদখসত থপসয়হিলাম। তাসদর েবার আমার মসতাই
অ্বস্থা।
ঐ অ্বস্থায় ওরা আমাসদর থফসল থরসখহিল আরও প্রায় হতন ঘণ্টা।
এেময় আমরা নামাজও পড়সত পাহরহন। কারণ যতবারই নড়াচড়া করসত
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থচসয়হি ততবারই ভীষণ থজাসর লাহে জুসটসি গাসয়। এর মাসে একাহিক
থহহলকোর থনসমসি, উসিসি। আমরা পসড় হিলাম আসগর মসতাই।
েন্ধযা ঘহনসয় আোর প্রাক্কাসল আমাসদর হিক কাসিই এসে এক
থহহলকোর নাসম। তারপর হবমাসন থতালার আসগ থেহদন প্রেমবাসরর মসতা
আমাসদর বাঁিন খুসল থদওয়া হয়। থেই হবমান যাত্রার েময় একবার আমার
মসন হহচ্ছল থযন পুলহেরাত পাহড় হদহচ্ছ। জীবসন এত ভয়ঙ্কর েময় আর
কখসনা পার কহরহন।
আমাসদরসক আিা-দাঁড়াসনা আিা-কুঁসজা অ্বস্থায় থবঁসি রাখা হসয়হিল।
উরু এবাং বু ক োমসনর হদসক এসন এমনভাসব থবঁসি থরসখহিল যার ফসল
অ্েহয বযো হহচ্ছল। যখনই শরীসরর থকাসনা অ্াংশ োমানয নাড়াসত বা
েঙ্গীসদর িু ঁসত হগসয়হি তখনই থকাসনা এক সেনয লাহে থমসর আমাসদর দূ সর
েহরসয় হদসয়সি।
থকউ থয বযোয় কাতরাসব থে উপায় হিল না। কারও োহাযয থচসয়ও
থকাসনা লাভ হসতা না। কারণ আমাসদর অ্সনসকই ইাংসরহজ জানত না।
আবার ওসদর োসে কো বলার মসতা োহেও হয়সতা কারও হয়হন তখন।
থেসনর থভতসর বাতাে প্রায় হিলই না বলা যায়। ফসল শ্বাে হনসত থবশ
কষ্ট হহচ্ছল। থকাসনা থিাট্ট হিি হদসয়ও যহদ অ্ল্প হকিু বাতাে থভতসর আেসত
পারত তাহসলও হনসজসদর ভাগযবান বলসত পারতাম।
গন্তসবয থপৌঁিাসনার আসগ থেনহট দু ই জায়গায় অ্বতরণ কসরহিল। যার
মসিয একবার আমাসক থিসল নাহমসয় মাহটসত দাঁড় কহরসয় থদয় থকউ। থকাসনা
থকাসনা সেনয হচৎকার কসর বলহিল, “এটাই বড় হশকার, বড় হশকার।”
একো থশানার পর প্রসতযসকই আমাসক থজাসর থজাসর লাহে মারসত শুরু
কসরহিল। থকউ হাত হদসয়, থকউ রাইসফল হদসয়। আমার কাপড় হিঁসড়
থগসলও মাোর থেই বযাগ বা মুসখাশ এবাং হাত-পাসয়র বাঁিন আসগর মসতাই
শি হসয় আটসক রইল। একঘণ্টা যাবৎ ইসচ্ছমসতা মারিসরর পর আমাসক
নগ্ন অ্বস্থায় জসম োকা িাণ্ডা তুষাসরর ওপর িু ঁসড় থফসল ওরা। তখনও
তুষারপাত অ্বযাহত হিল।
সেনযরা আমাসক হনসয় হাহেিাট্টা করহিল। বাসজ কো বলহিল, অ্েভয
গান গাইহিল। শুিু পুরুষ না, নারী থেনারাও হিল থেখাসন। আসমহরকা হনসয়
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গাওয়া ওসদর গাসনর একটা লাইন আমার এখনও স্পষ্ট মসন আসি। একই
লাইন ওরা ঘুসরহফসর বারবার গাইহিল–“নযায়হবচার এবাং শাহন্তর
আবােস্থল।” একো ভাবসলও খুব কষ্ট পাই থয, মুেহলমসদর প্রহত এতটা
অ্মানহবক হওয়াসক ওরা হকনা েু হবচার মসন কসর! পতহেবীর থকাসনা থদসশর
োংহবিানই থতা এমন হনপীড়সনর অ্নু সমাদন থদয় না।
েময়টা হিল রি হহম কসর থদওয়ার মসতা িাণ্ডা। বরফ পসড় পসড়
আমার পুসরা শরীর থঢসক হদসয়হিল। বু েসতই পারসিন কী পহরমাণ কাঁপুহন
িসরহিল আমার শরীসর তখন।
“নড়হব না একদম!” হচৎকার কসর বলহিল সেনযরা।
গাসয়র কাঁপুহন তখন আমারও হনয়ন্ত্রসণর বাইসর চসল থগসি। এভাসব
হববস্ত্র অ্বস্থায় হতন ঘণ্টা জসম বরফ হওয়ার পর থশষসমশ আহম জ্ঞান
হারাই।
থচাখ খুসল থদহখ আহম একটা হবশাল রুসমর মাসে। েূ সযৃর আসলা
থভতসর আেহিল। মসন হসলা েকাল দশটা বা এগাসরাটা বাসজ। দু ঃেহ তীব্র
যন্ত্রণাসবাি থিসয় থফলল আমার পুসরা শরীর। িীসর িীসর চারপাসশ তাকালাম।
োমসনর হদসক থদখলাম দু ইজন হবশালসদহী পাহকস্তানী দাঁড়াসনা। থচাসখর
জায়গাটা খুসল থচহারার বাহক অ্াংশ কাসলা বযাসগ থঢসক থরসখসি। দু জনই
একহট কসর শি বড় লাহি আমার হদসক তাক কসর িসর আসি। তাসদর ভুঁহড়
থমাটা টায়াসরর মসতা। তারা প্রস্তুত হহচ্ছল আমাসক মারার জনয।
থচাখ েহরসয় দু পাসশ তাকালাম। থদখলাম আরও দু জন একইরকম
শরীর ও থপাশাসকর থলাক আমার মাোয় হপস্তল তাক কসর দাঁহড়সয় আসি।
তারা আমার ডাসন-বাসম দাঁহড়সয়হিল। আরও দু জন আমার হদসক রাইসফল
তাক কসর িসর থরসখহিল। তারা েবাই হচৎকার কসর উসি একোসে হতনহট
প্রশ্ন হজসজ্ঞে কসরহিল- ওোমা থকাোয়?
- থমাল্লা ওমর থকাোয়?
- হনউইয়কৃ এবাং ওয়াহশাংটন হামলার েময় থতার ভূ হমকা কী হিল?
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তাসদর পাসয়র কাসি হববস্ত্র পসড় রইলাম। হনসজর হজভ বা মুখ হকিু ই
নাড়াসত পারহিলাম না। খুব, খু-উ-ব কসর মততুযসক ডাকহিলাম। কী থয অ্েহয
কষ্ট!
আল্লাহ আমার সিযৃহীনতা েমা করুন। হকন্তু কী করব? থেই যন্ত্রণার
ভার আহম আর বইসত পারহিলাম না।
আমার কো বলার শহিও থনই বু েসত থপসর তারা আমাসক ওখাসন
থফসল থরসখ চসল হগসয়হিল। একা, ভগ্ন, নগ্ন হসয় আহম িাণ্ডা থমসেসত পসড়
হিলাম। আল্লাহর কাসি দু আ করহিলাম থযন আমাসক তুসল থনন।
অ্সনকেণ পর একটা নীলসচ কাপড় এসন আমার গাসয় জড়াসনা হয়।
কাপড়টা আমার মাো থেসক পা পযৃন্ত একটা বস্তার মসতা থঢসক হদসয়হিল।
দু জন সেনয আমাসক থিসল প্রায় জীণৃশীণৃ একটা কসে হনসয় যায়। জায়গাটা
এত িাণ্ডা হিল, এসকবাসর বলার বাইসর। আহম আবারও অ্জ্ঞান হসয় পহড়।
জ্ঞান হফরসল থদখসত পাই আমাসক একহট থতাশক হদসয় এমনভাসব মুসড়
হদসয়সি, থযন আহম থকাসনা লাশবাহী বযাসগ ঢুসক হিলাম। একটু নড়সত
চাইলাম, হকন্তু হাত-পা এমনভাসব বাঁিা থয মাোটাও োমানয থবর করসত
পাহরহন।
চারপাসশ তাহকসয় থদহখ থেই ভাঙা রুসমই আহি এখনও। থকাসনা
দরজা-জানালা থনই। োমসন পাহারায় বসে আসি এক মহহলা সেনয। একটু
পর থে থচয়ার থিসড় উসি এসলা। থকমন লাগসি হজসজ্ঞে কসর জানসত চাইল
আমার হকিু লাগসব হক না। থেবারই প্রেমবাসরর মসতা থকাসনা আসমহরকান
সেসনযর কসণ্ঠ উষ্ণতা, দয়া আর উসেসগর থিাঁয়া থপসয়হিলাম।
থে বারবার একই প্রশ্ন কসর যাহচ্ছল, হকন্তু আহম থকাসনা জবাব হদসত
পারহিলাম না। ফসল থে হজসজ্ঞে কসর বেল, আহম ইাংসরহজ জাহন হক না।
এবারও আমার হজভ নাড়াসত পাহরহন, তাই থে তার জায়গায় হফসর যায়।
প্রেসম থভসবহিলাম হয়সতা এতেসণ আমাসক হকউবায় হনসয় আো
হসয়সি। হকন্তু চারহদসকর থদয়াসল হস্তহলহখত তাহলবানসদর কো োজাসনা
থদসখ বু েলাম–তখনও আহম আফগাহনস্তাসনই হিলাম।
হকিু মানু সষর অ্সনক উচ্চস্বসরর কো শুনসত থপলাম। কারারেীরা এসে
েবাইসক চুপ করসত বলল, হকন্তু থকাসনা বন্দীই তাসদর কোয় কান না হদসয়
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কোবাতৃা চাহলসয় থযসত লাগসলন। থেই বন্দীসদর থেসক একজন আরব ভাই
এসে জানসত চাইসলন আহম জনাব জাইফ হক না। উত্তর থজসন তাঁরা একজন
একজন কসর এসে হনসজসদর পহরচয় হদসত লাগসলন। তাঁরা হিসলনইসয়সমন থেসক োহলম োক্বার, থশখ ফসয়জ এসেহিসলন কুসয়ত থেসক,
আলসজহরয়ান োলমান োমী, আফগাহনস্তান থেসক হিসলন মুহাম্মাদ কাহেম
হাহলম। আরও একজন হিসলন থেখাসন যাঁর নাম এখন আমার মসন থনই।
তাঁরা জানাসলন থয তাঁসদরসক একহট আন্তজৃাহতক পযৃসবেক দসলর
দত হষ্ট থেসক লু হকসয় আলাদা কসর রাখা হসয়সি। তাই তাঁরা থেই দলহটর দত হষ্ট
আকষৃসণর জনয এভাসব েব ভয়সক তুচ্ছ কসর উচ্চস্বসর কো বলহিসলন।
পাহারাদার সেনযসদর তাঁরা হজসজ্ঞে কসরহিসলন–দরজা থকন বন্ধ কসর রাখা
হসয়সি। জবাসব তারা বসলহিল থয খুবই অ্শত ঙ্খল হকিু থলাসকর একহট দল
ঘাঁহটসত ঢুসক পসড়সি। ওই দসলর থলাসকরা আমাসদর থদখসলই থমসর থফলসত
পাসর। বু সে থগলাম ডাহা হমসেয একটা গল্প থশানাসনা হসয়সি আমাসদর।
থশষ হবসকল পযৃন্ত আমাসদরসক থেই রুসম একোসে রাখা হসয়হিল।
এরপর িয়জনসকই েহরসয় আমাসক আবারও একা কসর থদওয়া হয়। ঐ
ভাইসদর োসে কাটাসনা মুহূতৃগুসলাই হিল আমার জনয থগ্রফতার হওয়ার পর
থেসক পার করা থশ্রষ্ঠ েময়।
পসরর হদন তাঁসদরসক আবারও থেই রুসম থদসখ ভীষণ খুহশ
হসয়হিলাম। তাঁরা জানাসলন থয আসমহরকানরা তাঁসদরসক থরড হক্রসেসন্টর
প্রহতহনহি দসলর কাি থেসক দূ সর েহরসয় রাখসত চাইসি। ঐ দলটা
আসগরহদনও বন্দীরসক থদখসত এবাং তাঁসদর হচহি োংগ্রহ করসত এসেহিল।
আমার ভাইসয়রা বু েসত পারহিসলন না থকন আসমহরকানরা তাঁসদরসক ঐ
প্রহতহনহি দসলর োসে োোত করা থেসক হবরত রাখসত চাইসি। তাঁরা িসর
হনসয়হিসলন থয, েম্ভবত মাহকৃনীরা ভয় পাসচ্ছ থয, তাঁরা পুসরা হবসশ্বর কাসি
আসমহরকার অ্ননহতক, অ্নবি থগ্রফতাসরর গল্প জাহনসয় হদসত পাসরন।
একসত্র োকার েময় আমাসদর যসেষ্ট ভাসলা খাবার থদওয়া হসয়হিল।
থগ্রফতার হওয়ার পর থেবারই প্রেম ভাসলা খাবাসরর স্বাদ হনসয়হিলাম।
আমরা হবহভন্ন বযাপাসর এবাং তৎকালীন অ্বস্থা হনসয় কো বসলহিলাম। হকন্তু
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দু ইহদন পর তাঁসদরসক েহরসয় হনসল ঐ রুসম আহম আবারও একা হসয় পহড়।
িাণ্ডা, ভয়ঙ্কর এক রুম; যার থখালা দরজার মুসখ হশক লাগাসনা।
দু ইহদন পর আমাসকও থবইেসমসন্ট হনসয় আো হয়। ওখাসন হগসয়
জনাব হাহলম এবাং োহলম োক্বাসরর োহন্নিয পাই। োহলম োক্বাসরর ঘটনা
মসন পড়সল আমার এখনও খুব কষ্ট লাসগ। হতহন কাঁদসত কাঁদসত তাঁর
একমাত্র থমসয়র কো বলহিসলন। তার বয়ে মাত্র এক বির, েসব কো
ফুসটহিল মুসখ। হতহন বলসলন, তখন কান্দাহাসর ভয়াবহ থবামাবষৃণ শুরু
হসয়হিল। এক প্রচণ্ড িাণ্ডা েকাসল হতহন আশ্রসয়র থখাঁজ করহিসলন। তাঁর
থিাট্ট থমসয়টা কাঁদসত কাঁদসত বলহিল, “অ্সনক শীত, বাবা।” হকন্তু তাঁর
হকিু ই করার হিল না। থমসয়সক থকাসল হনসয় হতহন আর তাঁর স্ত্রী থকবল
কান্নাই কসর হগসয়সিন।
আমরা হতনহদন একোসে হিলাম। তারপর হাহলমসক হজজ্ঞাোবাসদর
জনয হনসয় যায়। আমরা থে রাসত তাহােু দ পসড়হিলাম। পসর আমাসদরসক
ওরা থবেসমসন্টর অ্নযত্র হনসয় যায়, থযখাসন আরও প্রায় হবশজন আটক
হিসলন। তাঁসদর হাত পা বাঁিা হিল, মাো কাসলা বযাগ হদসয় থচাখমুখ থঢসক
থরসখহিল। আমাসক বলা হসলা একজসনর হপসি হপি লাহগসয় বোর জনয।
বেলাম ওভাসব। আমার মাো তাঁর কাঁসি, তাঁর মাো আমার কাঁসি। এরপর
ওরা বলল হাঁটুসত ভর হদসয় বেসত।
এমতাবস্থায় দীঘৃ একটা ঘণ্টা বসে রইলাম লাইন িসর। এরপর ঐ
অ্বস্থায়ই উসটর মসতা কসর আমাসদর েবাইসক একহট োহিসকর দহড় হদসয়
বাঁিা হসলা। দহড়র দু ইপাশ িসর দু ইহদক থেসক সেনযরা এমন থজাসর টানসত
শুরু করল থয, আমাসদর চামড়া থকসট থেটা থভতসর ঢুসক হগসয়হিল। কাঁসির
মাাংে থকসট হাড় পযৃন্ত চসল হগসয় থয বযোর জন্ম হদসয়হিল থেই দহড়টা, তার
মসতা অ্েহয যন্ত্রণা আর কখসনা হয়হন আমার।
আমাসদর মমৃসভদী হচৎকার শুসনও সেনযগুসলার থকাসনা ভাবান্তর হয়হন।
তারা রি থবর কসরই থযসত লাগল। জনাব নাফী হিসলন আমাসদর পাসশর
লাইসন। তাঁর দু ই পাসয় খুব খারাপভাসব েত েত হষ্ট হসয়হিল। তীব্র যন্ত্রণায়
হতহন হচৎকার করহিসলন। অ্েচ ওেব থেনােদেয উসল্টা িমক হদসয় তাঁসক
বলহিল, “আওয়াজ বন্ধ কর্।”
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ঐ লাইসন জনাব আহমনু ল্লাহও হিসলন। পরবতৃীসত কান্দাহাসর হতহন
আমাসক থেহদসনর ঘটনায় আহত একজসনর কো বসলহিসলন। আহত ভাইহট
হিসলন একজন আরব। তাঁসক যখন ওরা রুসমর বাইসর হনসয় যাহচ্ছল, থদসখ
আহমনু ল্লাহর মসন হহচ্ছল থযন জবাই করার জনয একটা পশুসক থটসন হনসয়
যাওয়া হসচ্ছ।
আমাসদর েবার কাসিই মসন হহচ্ছল এটাই জীবসনর থশষ হদন। ভয়াবহ
থেই েময়টাসত অ্সনসকই কাহলমাসয় শাহাদাত পাি করহিসলন। থকউ থকউ
পড়হিসলন কুরআসনর হবহভন্ন আয়াত, থযন একটু আরাম লাসগ, একটু ভুসল
োকসত পাসরন।
এবসড়াসেবসড়া জহমসনর ওপর হদসয় হাসলর বলসদর মসতা আমাসদর
থটসন এক জায়গায় আনা হয়। একহট থেসনর শব্দ শুনলাম। থেখাসন িু ঁসড়
িু ঁসড় আমাসদর একজসনর ওপর অ্নযজনসক থফলা হয়। এরপর প্রসতযকসক
থেসন থতালা হয়।
আরও একবার িাতব থমসের োসে আমাসদরসক শি কসর থবঁসি থদয়
ওরা। আসগর েত, তার ওপর নতুন বাঁিসনর ফসল শরীর কাঁপাসনা বযোয়
েবাই হচৎকার করহিলাম। আর প্রহত হচৎকাসরর হবহনমসয় জুটহিল িু ম িু ম
বু সটর লাহে। থেবাসরর যাত্রাটা খুব অ্ল্প েমসয়র হিল। এক ঘণ্টাও হসব না।
হকন্তু এর যন্ত্রণা হিল অ্বণৃনীয়।

