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নাটঃ 'সাইমুম িসিরেজর বই েলােত মােঝ সােঝ এমন ঘটনার কািহনী পড়তাম। কেণল বিরেসর লােকরা িসংিকয়াং এ অথবা কু একটা দল হয়েতা সািবয়ার কান পাহাড়ী

ােম এভােব মসিজেদ হত ায

চালােতা। বাংলােদেশ কানিদন এ গ

া -কােনর খুনী

সিত হেব ভািবিন।'

ভার হেয় আসেছ। পুবিদেকর আকােশ সাদা রেঙর আভাস, কয়টা পািখ ডাকেছ আেশপােশ। এসময় সবেচেয় বিশ আনে র িবষয় হেলা বুক ভের িন াস
নয়া। বাতাস এেতা িনমল! মসিজদ থেক বর হেয় আিনস রা ায় এেস দাড়ােলা।
লি ত ধানে ত। তইশ বছর বয়সী আিনস ইটভাটায় কাজ কের। মা

ােমর মেঠা রা াটা এখােন একটু বাঁক ঘুেরেছ, তার ওপােশ

কেশার প েনা ছেলটা এই

ায়া কার ভারেবলায় মসিজেদ ফজর নামাজ

পেড় হয়েতা ভাবেছ আজ সারািদন িক িক কাজ করেত হেব। সকােলর না াটা িক খাওয়া যায় তাও স ভাবিছেলা।
মসিজদ থেক মুস ীরা এেক এেক বর হেয় আসেছন। খুব বিশ না হেলও একজন দুজন কের অ ত দশ পেনেরা জন তা হেবই। হঠাৎ ওরা সবাই চমেক
উেঠ। আেলা অ কােরর ভতর থেক মেঠা পথ ধের ভৗিতক আকৃ িতর িকছু মানুষ এিগেয় আসেছ। সামেন অ
আিনস সহ অন মুসি রা ভীত হেয়
চকচক কের উেঠ।

বািগেয় ধরা, গােয় ভারী পাশাক।

ত মসিজেদ আ য় নয়। আর এিদেক মসিজদ মুস ী টু িপ আর দািড় সহ িকছু মানুষ দেখ আগ ু কেদর চাখ

ত এিগেয় এেস ওেদর িবশাল বািহনী মসিজদিটেক িঘের দাড়ায়। এক মুসি

তখেনা মসিজেদ ঢু কেত পােরিন, তােক এক পুিলশ

লািথ িদেয় মািটেত ফেল দয়।
এরপেরর ঘটনা েলা

ত ঘেট যায়। বাংলােদশ মুসিলম সংখ াগির

দশ। বাংলােদেশর দি ণ-পি মা েলর যেশার জলায় মিনরামপুেরর ঘটনা।

এগােরাটা গািড় থেক নেম আসা উিদপিরিহত পুিলশেদর সােথ িছেলা দশ বােরাজেনর িবেশষ একটা দল। পােয় কডস আর গােয় িজনস গি
ওেদর মেন দািড় টু িপর
তখন

পরা

িত অেনক ঘৃণা। তারা অন েদর সিরেয় মসিজেদর দরজার িদেক এিগেয় যায়। মসিজেদর চারেদয়ােলর ভতের আটেক পেড়েছ

িটকয় মুস ী। হয়েতা বৃথা আশা কেরিছেলা আ াহর ঘের তােদর কান

িত হেব না।

িক ু আ াহ তায়ালার িবচার এ ধরণীর মানুেষর বাধ বুি র অেনক উে । পরম ক ণাময় িনিবকার আরেশর উপর বেস থােকন। আর সীমাে র ওপার
থেক আসা দশে িমকরা তখন চাইিনজ রাইেফেল
না। মু মু

াশফায়ার করেত থােক মা

ফজর নামায শষ করা মুস ীেদর উপর। ওরা ি গার থেক হাত সরায়

লী বিরেয় যাওয়ার ঝাকু িন আর মেনর ঘৃণা সব িমেল একাকার হেয় যায়।

মসিজেদর এক পােশ একটু দূের বািড়র উঠােন দািড়েয় িছেলন গৃহবধু মিণ বগম। তলেপেট
পেড় থােক পয়ি শ জন মানুষ। আিনেসর মাথার খুিল ভদ কের চেল যায় একিট

লী খেয় সও মািটেত পেড় যায়। মসিজেদ র া

িল। সকােলর না া আর তার খাওয়া হেয় উেঠ না,

তািকেয় থােক গ ুেজর িদেক। মসিজেদর িমহরােবর পােশ একটা ঘিড় আেছ, তার িনেচ পাঁচ ওয়া
ঘিড়র ছিব। বড় ঘিড়টার কাঁটা

ধু চলেত থােক িটক িটক িটক। বাংলােদশ নােমর দশটােত জ

দুইহাজার তর সােলর বাইেশ মাচ
থেম যায়। জয় বাংলা।

বার ফজর নামােযর পর জয়পুর

হেয়

াণহীন দুেচাখ

নামায আর জুমার সময় দখােনা ছাট ছাট ছয়টা
িনেয় আিনস গিবত হেয়েছ। তার জ

ােম পুিলেশর মােঝ থাকা িবেশষ বািহনীর

াথক হেয়েছ।

িলেত আিনেসর জীবনঘিড়র কাঁটা
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