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১ 
অরবিাে ককেঁমদ চলমে লায়লা কেরিফাি।  
ডাাঃ োর্গামিট বলল, ‘এভামব কােঁদমল েিাি আমর্ই েমি যামব 

কেরিফাি। েৃত্ুু  অবধারিত্ একরট রবষয়। সুত্িাাং ভয় রকমসি? কােঁদমব ককি?’  
‘আরে েৃত্ুু মক ভয় পাই িা আপা। ইমত্ােমধু যরদ ওিা আোমক কেমি 

কফলত্, ত্াহমল খুশী হত্াে’।  
‘ত্াহমল আি ভয় রকমসি? এত্ কােঁদে ককি?’  
লায়লা কেরিফাি েুখ খুলমত্ যারিল রকেু বলাি েমে। দিোয় শব্দ 

শুমি কেমে কর্ল কস। দিো কখালাি শব্দ হমলা।  
ভময় েিাি েত্ ফুাকামস হময় কর্ল কেরিফামিি েুখ। কস ডাাঃ 

োর্গামিমটি পা ক েঁমষ বসল।  
ডাাঃ োর্গামিট কেরিফামিি রপমে সান্ত্বিাসূচক একটা হাত্ িাখল।  
দিো খুমল কর্ল। খাবামিি ট্ররল কেমল প্রমবশ কিল একেি। ত্াি 

কপেমি আমিকেি। ত্াি ককােমি রিভলবাি ঝুলামিা। হামত্ একটা ওয়ারকটরক। 
সুমবশধািী কলাকরট।  
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কলাকরট চকচমক কচামখ লায়লা কেরিফাি ও ডাাঃ োর্গামিমটি রদমক 
ত্াকাল। লায়লা কেরিফািমক লক্ষ্ু কমি বলল, ‘রবিা কািমে কােঁদমল, কািমেি 
সেয় কােঁদাি েমে কচামখ পারি পামবি ককাোয়?’  

ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফাি ককামিা কো বলল িা। েুখও ত্ুলল 
িা ত্ািা। ত্ামদি, রবমশষ কমি লায়লা কেরিফামিি অবস্থা আড়ষ্ট।  

বলল কলাকটাই আবাি, ‘খুব কত্া ভয় কদখরে। আহেদ েুসাি সাংস্পমশগ 
যািা আমস, ত্ামদি কত্া এেি ভয় োকাি কো িয়। ভয়াংকি আহেদ েুসাি 
পাল্লায় পমড়রেমলি আপিািা ককেি কমি?’  

ডাাঃ োর্গামিট চরকমত্ি েমে একবাি েুখ ত্ুলল। রকন্তু দু’েমিি ককউই 
ককাি উত্তি রদল িা। রক বলমব ত্ািা? আহেদ েুসা কত্া ভয়াংকি িয়, আল্লাহ কত্া 
ত্ামক ত্রােকত্গা রহমসমব পারেময়মেি। রকন্তু একো কত্া বলা যামব িা। সুত্িাাং রকেু 
িা বলাই ভামলা।  

করামধ কলাকরটি েুখ লাল হময় উেল। বলল কস রচৎকাি কমি, ‘কো 
বলমত্ হমব। যাক িা পমিিটা রদি। বমসি রিমদগশ পমিি রদি র্াময় হাত্ কদয়া 
যামবিা। পমিি রদমিি েমধু যরদ আহেদ েুসা আত্মসেপগি িা কমি, ত্াহমল 
কত্ােিা আোমদি। কত্াোমদিমক আোমদি হামত্ ত্ুমল কদমবি বস র্ে-উৎসব 
কিাি েমে’।  

ট্ররল কেমল রিময় আসা কলাকরট খাবাি িারেময় কিমখমে কেমঝমত্। ট্ররল 
কেমল কস কবরিময় কর্মে  ি কেমক।  

কলাকরট কো কশষ কমিই  ুমি দােঁড়াল  ি কেমক কবরুবাি েমে। যাবাি 
েমে পা ত্ুমল একটু েুখ  ুরিময় কলাভাত্ুি দৃরষ্ট ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা 
কেরিফামিি রদমক েুেঁমড় রদময় বলল, ‘কয়রদি কখময়-মদময় তত্িী হময় িাও 
ডারলগাং’।  

কবরিময় কর্ল কলাকরট। দিো বন্ধ হময় কর্ল সমে সমেই।  
কলাকরট রক বলমে বুঝমত্ বারক রেল িা কামিািই। কােঁপরেল লায়লা 

কেরিফাি।  
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ডাাঃ োর্গামিমটি কচামখও আত্াংমকি োয়া। ত্বু লায়লা কেরিফামিি 
রদমক কচময় রিমেমক সােমল রিময় কস বলল, ‘যািা অসহায়, ত্ামদি আল্লাহ 
আমেি’।  

‘আলহােদুরলল্লাহ’। কচাখ েুমে বলল লায়লা কেরিফাি।  
বমল একটু কেমেই আবাি শুরু কিল, ‘পমিি রদমিি েমধু 

আত্মসেপগমিি কো রিশ্চয় ওিা আহেদ েুসামক বমলমে’।  
‘অবশ্যই’।  
‘আহেদ েুসা রক কিমবি বমল েমি কমিি?’ শুকমিা কমঠে বলল লায়লা 

কেরিফাি।  
েুখ ম্লাি হময় কর্ল ডাাঃ োর্গামিমটি। ত্াি েমিও এই প্রশ্নটাই বড় হময় 

উেল। আহেদ েুসাি েুখরট কভমস উেল ত্াি কচামখি সােমি। হৃদময়ি ককাোও 
রচি রচি কমি উেল পরিরচত্ কসই কবদিা। আবাি আমর্ি েত্ই চেমক উেল কস। 
এই অোয় রচন্তামক কস ভয় কমি এবাং েমিি আড়ামল িাখমত্ কচষ্টা কমি। রকন্তু 
সুমযার্ কপমল রচন্তাটা োো কত্ামল এবাং ত্ামক রবব্রত্ কমি। আহেদ েুসা 
রহোলময়ি েত্ উেঁচু এক বুরিত্বই শুধু িি, কডািা কোমসফাইমিি আহেদ েুসামক 
রিময় ত্াি ভাববাি অরধকাি ককাোয়? কচাখ দুরট ভারি হময় উেল ডাাঃ োর্গামিমটি।  

বলল োর্গামিট ধীমি ধীমি, ‘রযরি রিমেি কচময় পমিি কো কবশী ভামবি, 
রত্রি রক কিমত্ পামিি ত্া বলা খুব সহে িয় রক?’  

‘ত্াি োমি রত্রি আত্মসেপগে কিমবি?’  
‘ত্া োরি িা। এটুকু আেিা বলমত্ পারি কয, রত্রি আসমবি’। বলল ডাাঃ 

োর্গামিট।  
আসাি অেগ দুমটাই হমত্ পামি। আোমদি উদ্ধামিি েমে রত্রি লড়াইময় 

েরড়ময় পড়মবি অেবা ওমদি দাবী অনুসামি রিমেমক রত্রি ওমদি হামত্ ত্ুমল 
কদমবি’। বলল লায়লা কেরিফাি।  

‘রেক’।  
বমল একটু কেমে আবাি শুরু কিল োর্গামিট, ‘একটা রেরিস আোি 

কামে খুব স্পষ্ট িয়। আহেদ েুসামক ধিাি েমে আোমদি কপাটগ বািামিা ককি?’ 
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আেিা ত্ােঁমক রচরি, োরি। রকন্তু কর্াল্ড ওয়াটািিা ককেি কমি ধমি রিল কয, 
আোমদি আটকামলই আহেদ েুসামক আত্মসেপগমি বাধু কিা যামব?’  

‘ককি, আহেদ েুসাই কত্া আপিামক দুাঃসাহরসক ঝুেঁরক রিময় উদ্ধাি 
কমিরেমলি’।  

বমল একটু োেল লায়লা কেরিফাি। ত্াি কবদিা পীরড়ত্ কোেঁমট এক 
টুকমিা রেরষ্ট হারস ফমুট উেল। বলল, ‘কশামিিরি, এিা রক বমল? ওমদি ধািো 
আপিামদি েমধু র্ভীি একটা সম্পকগ আমে যা আহেদ েুসামক এরদমক কটমি 
আিমবই’।  

ডাাঃ োর্গামিমটি হৃদয়টা ককেঁমপ উেল। ত্াি েুমখি উপি রদময় লজ্জাি 
লাল আভা কখমল কর্ল। কসই সামে রবব্রত্ একটা ভাবও ফুমট উেল ত্াি কচামখ 
েুমখ।  

রকন্তু েুহূমত্গই রিমেমক সােমল রিময় প্রসেটা অেরদমক  ুরিময় কিবাি 
েমে বলল, ‘আসমল ভূল আোমদি। কত্াোি বাইমি িা কবরুবাি এবাং আোি 
হাসপাত্ামলি চাকরিমত্ কযার্ িা কদবাি েে ত্ােঁি কমোি রিমদগশ রেল। ত্ােঁি 
আমদশ উমপক্ষ্া কমি আেিা রবপমদ পমড়রে। ত্ােঁমকও রবপদগ্রস্ত কমিরে’।  

‘ভূল বমট, ত্মব কসখািকাি অবস্থা কত্া স্বাভারবক হময় রর্ময়রেল। ঐ 
অবস্থায়  মি আবদ্ধ োকাি রক যুরি রেল?’ বলল লায়লা কেরিফাি।  

‘যুরি কয রেল ত্া এই রবপদ  টাি পি কত্া প্রোরেত্ হমলা। আরে ভাবরে, 
েেগও িা আবাি ককাি রবপমদ পমড়’। ডাাঃ োর্গামিট বলল।  

ডাাঃ োর্গামিট েমেগি িাে উচ্চািে কিমত্ই েুহূমত্গ লায়লা কেরিফামিি 
েুখ আেঁধামি কেম ি েত্ হময় কর্ল। কবদিায় িীল কদখামলা ওি কচহািা। ধীমি 
ধীমি বলল, ‘ওি কো ভুমল োকমত্ চাই আপা। েমি হমল বুক কােঁমপ। বুরদ্ধি কচময় 
শরিি উপি কস রিভগি কিমত্ চায় কবশী। োরি িা কস রক কিমে’। বমল কান্না 
কিামধি কচষ্টায় দু’হামত্ েুখ ঢাকমলা লায়লা কেরিফাি।  

িিে কমঠে সান্ত্বিাি সুমি ডাাঃ োর্গামিট বলল, ‘আল্লাহি উপি ভিসা কিা 
োড়া আোমদি আি ককাি উপায় কিই। েমেগি েমে ত্ুরে কভব িা। আহেদ 
েুসাি সামে কযার্ামযার্ িা কমি কস রকেু কিমব িা’।  
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‘আোমদি এই আচিমে আহেদ েুসা ভাই রিশ্চয় খুব রবিি হমবি। ত্াি 
এই রবিরিি কচময় আোমদি েৃত্ুু ই ভাল রেল। আহেদ েুসা ভাইমক এি েমধু 
িা েরড়ময় ওিা যরদ আোমদি কেমি কফলত্ কসই ভাল রেল’। বলল লায়লা 
কেরিফাি।  

‘রেক আরেও এটাই ভাবরে। রকন্তু শয়ত্ািমদি েত্লব রভন্ন। ওিা কত্া 
আোমদি োিমবই, আহেদ েসুামকও ফােঁমদ আটকামব’।  

‘এটা রিশ্চয়ই আহেদ েুসা ভাই োমিি। ত্াহমল রত্রি শুধু শুধু ফােঁমদ 
পড়মত্ আসমবি ককি?’  

‘রিশ্চয়ই ওমদি ফােঁমদ পড়মত্ িয়, আোমদি উদ্ধাি কিমত্ আসমবি’।  
লায়লা কেরিফামিি কচামখ েুমখ আিও একিাশ কবদিা এমস েরড়ময় 

পড়ল। বলল আত্গস্বমি, ‘আোমদি উদ্ধাি কিাি েমে এই রবপমদ রত্রি ঝােঁরপময় 
পড়মবি, এই কো েমি হমত্ই বুক কফমট যায়। কক আেিা? সাোে দু’েি িািী। 
আোমদি েত্ হাোি েি োিা কর্মলও পৃরেবীি ককাি ক্ষ্রত্ হমব িা’। োেল 
লায়লা কেরিফাি।  

একটা করুে হারস ফমুট উেল ডাাঃ োর্গামিমটি েুমখ। বলল কভো 
র্লায়,'লায়লা ত্ুরে রেক বমলে। রকন্তু এ কো বুঝামব কক ত্ােঁমক!’  

‘অোিা অমচিা লায়লা কেরিফামিি একটা রচরে যােঁমক সুদূি েধুপ্রাচু 
কেমক কটমি আিমত্ পামি এই আমেরিকায়, ত্ােঁমক এ কো বুঝামিা লামর্ রক?’  

‘এত্ রকেু  টমব ত্া রক োিত্াে। োিমল ত্ােঁমক রক ডাকত্াে!’ লায়লা 
কেরিফাি বলল।  

‘ত্ুরে ডাকরি, আল্লাহ কডমকরেল। ত্ুরে একটা উপলক্ষ্ োত্র। আল্লাহ 
ত্ােঁমক রদময় আমেরিকায় রকেু কিমত্ চাি। কভমব কদখ আোমদি টাকগস দ্বীপপুমেি 
কো। এখািকাি দুবগল েুসলোিিা ত্ামদি অরস্তত্ব রবমলাপকােী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র 
কেমক িক্ষ্া পামব, োরত্ কর্াষ্ঠীসহ সািা দুরিয়া এমদি রিিাপত্তা রবধামি েুমট 
আসমব। এটা রক কল্পিাও কিমত্ কপমিে? যা কল্পিা কিরি, ত্াই  মটমে। ত্ােঁি 
বুরদ্ধ ও দূিদরশগত্া রদময় এটা রত্রি  রটময়মেি। আল্লাহ ত্ােঁমক রদময় আিও রকেু 
 টামবি আমেরিকায়’।  
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‘আপিাি কো সত্ু কহাক। এ রবপদ কেমক আল্লাহ ত্ােঁমক উদ্ধাি করুি’। 
কেরিফাি বলল।  

‘আরেি’। বলল োর্গামিট।  
 
 
 
কো বলরেল ইহুদী কর্াময়ন্দা প্রধাি কেিামিল আইেুাক শ্যািি এবাং 

শুিরেল োরকগি কফডামিল বুুমিা এবাং ইমঠটরলমেমেি প্রধাি েেগ আব্রাহাে 
েিসি।  

দী গ বিবু কশষ কমি োেল কেিামিল আইেুাক শ্যািি।  
কোেঁমট এক টুকমিা হারস ফমুট উমেমে েেগ আব্রাহাে েিসমিি। বলল, 

‘আপরি যা বলমলি, ত্াি দু’একটা রবরিন্ন রচত্র আোমদি কামেও এমসমে। ত্াি 
েমধু িময়মে কময়কটা হত্ুাকামঠডি  টিা। ওসমবি সামে কর্াল্ড ওয়াটামিি 
সাংরিষ্ট োকাি রবষয়টা আেঁচ কিা কর্মে। কর্াল্ড ওয়াটামিি সামে আপিামকও 
কদখা কর্মে। রকন্তু আপরি এসমবি সামে সাংরিষ্ট আমেি, এটা আোমদি কামে 
িত্ুি’।  

‘স্যরি। আহেদ েুসামক হামত্ি েুমোয় কপময় কর্রে, এই কটিশমি এত্ 
বুস্ত রেলাে কয কসৌেেেূলক একটু ‘হ্যামলা’ বলব ত্ািও সুমযার্ পাইরি’। বলল 
কেিামিল শ্যািি।  

‘ত্া আরে বুমঝরে। আহেদ েুসা এখি আপিামদি কামে সাত্ িাোি 
ধি। রকন্তু বলুি কত্া, এক বুরিি উপি এত্টা ক্ষ্ুাপা, একটু কবশী কবোিাি িয় 
রক?’  

‘কয আপিামধ আপিািা একটা রভি কদমশি িাষ্ট্রপ্রধাি িরিময়র্ামক ধমি 
এমি সািা েীবমিি েমে কেমল ঢুরকময় রদমলি, ত্াি কচময় হাোিগুে, লক্ষ্গুে 
কবশী অপিাধ কমিমে কস আোমদি কামে। আোমদি িাষ্ট্র ইসিাইল কস ধ্বাংস 
কমিমে এবাং ককমড় রিময়মে আোমদি হাত্ কেমক। ত্ািপিও কত্  টিায়, কত্ 
কলাক আোমদি কশষ হময়মে ওি েমে, ত্াি রহমসব কষমল আত্াংরকত্ হমত্ হয়। 
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ত্ামক একবাি িয় শত্বাি হত্ুা কিমলও ত্াি অপিাধ কশষ হমব িা। রকন্তু আেিা 
ত্ামক হত্ুা কিব িা। ত্ামক পেবন্দী কমি যত্টা পািা যায় আোমদি িােনিরত্ক 
স্বােগ আেিা হাত্ কিমত্ চাই আিবমদি কাে কেমক’।  

‘আোমদি আপরত্ত কিই। এখি বলুি রক সাহাযু আপরি চাি এফ. রব. 
আই (FBI) এি কামে কেমক? বলল েেগ আব্রাহাে েিসি।  

‘আহেদ েুসামক কখােঁো এবাং ত্ামক কগ্রপ্তাি কিাি েে আপিামদি 
সাহাযু চাই’।  

একটু রচন্তা কিল েেগ আব্রাহাে েিসি। বলল, ‘ককাি বড় অনুমিাধ এটা 
িয়। রকন্তু কগ্রপ্তামিি কপেমি এফরবআই এি রলর্ুাল গ্রাউঠডটা রক হমব। ত্াি 
রবরুমদ্ধ আোমদি কামে ককাি অরভমযার্ কিই’।  

‘চেৎকাি এক অরভমযার্ আমে। রবিা রভসায় ত্াি োরকগি যুিিামষ্ট্র 
প্রমবশ। ত্ামক কগ্রপ্তামিি েমে এটাই যমেষ্ট’।  

হাসল আব্রাহাে েিসি। বলল, ‘আপরি রক েমি কমিি এি েমধু কস 
রভসা কোর্াড় কমিরি?’  

একটু রবব্রত্ হমলা কেিামিল শ্যািি। সমে সমে ককাি েবাব রদল িা।  
েেগ আব্রাহাে েিসিই আবাি েুখ খুলল। বলল, ‘আেিা আহেদ 

েুসামক যত্টা োরি, ত্াি রচন্তা চমল সেময়ি অমিক আমর্। আরে রিরশ্চত্ ত্াি 
পাসমপামটগ কুারিরবয়াি কেটগুমলাি সামে োরকগি যুিিামষ্ট্রি রভসা অবশ্যই 
আমে’।  

‘আরেও আপিাি সামে একেত্ হরি রোঃ েিসি। রকন্তু অবস্থা ত্াহমল 
রক দােঁড়ামি?’  

‘কসটাই কত্া কো। ত্াি রবরুমদ্ধ রক ধিমিি অরভমযার্ দােঁড় কিামিা 
যামব?’  

‘খুব সহে পে আমে। কস কটিরিে গ্রুমপি কিত্া। সন্ত্রাস ও সাং াত্ 
সৃরষ্টি লক্ষ্ু রিময় কস োরকগি যুিিামষ্ট্র প্রমবশ কমিমে’।  
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‘দুরিয়া রক রবশ্বাস কিমব আহেদ েুসা কটিরিে গ্রুমপি সদস্য? সকমলই 
কত্া োমি এ পযগন্ত রক রক কাে কস কমিমে। ত্ামক আি যাই কহাক সন্ত্রাসী বমল 
চালামিা যামবিা’। বলল েেগ আব্রাহাে েিসি।  

‘ককি যামব িা? কস কয খুি েখমে েরড়ত্ হময় পমড়মে কামহারকয়াি 
কময়কটা  টিা রদময় ত্া প্রোে কিা যামব। এ কেমক সহমেই অরভমযার্ আিা 
যামব কয, আমেরিকাি েুসলোিমদি সন্ত্রাসী ত্ৎপিত্ায় সাহাযু কিাি েমে 
আহেদ েুসা োরকগি যুিিামষ্ট্র এমসমে’।  

হাসল েেগ আব্রাহে েিসি। বলল, ‘কামহারকয়াি পুরলশ রক রিমপাটগ 
রদময়মে োমিি? বমলমে, কশ্বত্াাংর্ সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ কহায়াইট ঈর্ল কামহারকয়াি 
হত্ুাকামঠডি সামে েরড়ত্। একটা কিড ইরঠডয়াি তদরিক পরত্রকায় এ রিমপাটগ 
প্রকারশত্ ও হময়মে। সুত্িাাং কামহারকয়া হত্ুাকামঠডি দায় ত্াি উপি চাপামিা 
যামব িা’।  

‘এফ রব. আই-এি অরফরসয়ালী ত্ামক ধিাি দিকাি কিই। 
আিঅরফরসয়ালী এফ.রব.আই. আহেদ েুসামক ধমি রদমত্ আোমক সাহাযু 
করুক। এি েমে কয খিচ হমব, কসটা আরে কদব’। বলল কেিামিল শ্যািি।  

আবাি হাসল েিসি। ত্ািপি র্ম্ভীি হময় উেল। বলল, ‘রেক আমে 
কেিামিল শ্যািি, খিচ কত্া আপরি কদমবিই’।  

বমল একটু োেল েেগ আব্রাহাে েিসি। একটু িমড়চমড় বসল। বলল, 
‘আহেদ েুসা োরকগি িােিীরত্ি বন্ধু িয়। সুমযার্ এমল আেিা ত্ামক োড়ব িা। 
রকন্তু ত্াি আমর্ ত্াি র্াময় হাত্ কদয়া রবপদেিক হমব। েুসরলে কদশগুমলাি 
প্ররত্ররয়ামক অবশ্যই আোমদি রহমসব কিমত্ হমব। ত্মব আিঅরফরসয়ারল 
আপিামক সাহাযু আেিা কিব। রকন্তু আহেদ েুসা আমেরিকায় আমে এটা 
কর্াপি োকা প্রময়ােি। এমত্ কামেি সুরবধা হমব, আোমদি  ামড় ককাি প্রকাি 
দায় চাপামিাি ভয় োকমব িা’।  

কেিামিল আইেুাক শ্যািি খুশী হময় একর্াল কহমস বলল, ‘ত্াি 
আসাি বুাপািটা কর্াপিই আমে। কস, আেিা এবাং আপিািা ককউই চাই িা এটা 
প্রকাশ কহাক। সুত্িাাং প্রকাশ হমব িা’।  
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রক কযি বলমত্ যারিল েেগ আব্রাহাে েিসি। হোৎ রক েমি হওয়ায় কস 
কেমে কর্ল। কচাখ েুখ উজ্জ্বল হময় উমেমে েেগ েিসমিি। বলল, ‘কেিামিল 
শ্যািি, রবিাট একটা সুমযার্ সােমি। আপিাি ভার্ু ভাল হমল খুব সহমেই 
আপিাি কাে উদ্ধাি হময় যামব’।  

‘রক কস সুমযার্?’ দ্রুত্ কমঠে বলল কস। কসাো হময় বসল।  
ওয়ারশাংটি রডরসি গ্রীি ভুারলমত্ আমেরিকাি েুসরলে সরেরত্ ও 

সাংর্েিগুমলাি প্ররত্রিরধমদি রিময় সাত্ রদিবুারপ একটা সমেলি অনুরষ্ঠত্ হমত্ 
যামি। এখামি আহেদ েুসা রিশ্চয়ই সবমচময় সোরিত্ একেি অরত্রে হমবি। 
কখােঁোি কষ্ট িা কমি ওখাি কেমকই ত্ামক ধিমত্ পামিি’। বলল েেগ আব্রাহাে 
েিসি।  

কেিামিল শ্যািমিি েুখ উজ্জ্বল হময় উেল। বলল, ‘ধেবাদ আপিামক 
একটা েহা সুমযামর্ি সন্ধাি আপরি রদময়মেি। ওখামি আহেদ েুসা িা এমসই 
পামিিা’।  

ভাবরেল েেগ আব্রাহাে েিসি। বলল, ‘আপিাি েমে েহা সুমযার্ 
বমট। ত্মব একটা সেস্যা আমে। আহেদ েুসাি সন্ধাি বা ত্ামক ধিমত্ রর্ময় 
কসখামি যরদ হত্াহমত্ি  টিা  মট যায়, ত্াহমল োরকগি সিকাি রবপমদ পড়মত্ 
পামি। রবমশ্বি রবরভন্ন স্থাি কেমক আসা েুসরলে কপ্রসও কসখামি োকমব’।  

‘আপিািা যরদ সহমযারর্ত্া কমিি, ককাি হত্াহমত্ি  টিা  টাি প্রশ্নই 
আমসিা’।  

‘িা, ওখামি এফ.রব.আই পরিচয় রদময় আোমদি ককাি কলাক ধিপাকমড় 
কযমত্ পািমব িা। আমর্ই কত্া বমলরে, আহেদ েুসামক এই েুহূমত্গ এফ.রব.আই-
এি সিাসরি কগ্রপ্তাি কিাি তবধ কািে কিই, আি কািে োড়া কগ্রপ্তাি ও কিা 
যামবিা। রবমশষ কমি এই সমেলি কেমক সুপরিরচত্ ককাি েুসরলে কিত্ামক’।  

‘ত্াহমল?’  
‘কাে আপিামদি কলাক রদময়ই কিমত্ হমব। ত্েুারদ রদময় রকেু সাহাযু 

আেিা কিমত্ পারি’।  
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সমে সমে ককাি উত্তি রদল িা কেিামিল শ্যািি। ভাবরেল কস। এক 
সেয় বলল, ‘সমেলিটা কমব?’  

‘আি সাত্রদি পমি’।  
‘সমেলমি আেরন্ত্রত্ অরত্রেমদি একটা ত্ারলকা আোমক কযার্াড় কমি 

রদমত্ পামিি?’  
‘ওটা রদময় রক হমব? আহেদ েুসা রিশ্চয় স্বিামে কসখামি আসমে িা’।  
‘আোি োিা দিকাি আমেরিকা কেমক কািা সমেলমি আসমে। 

রিিাপমদ কাে উদ্ধামিি একটা পে কত্া কবি কিমত্ই হমব’।  
‘রেক। রলে আোমদি কামে আমে। রদময় কদব আপিামক’।  
‘ধেবাদ’।  
বমল একটু কেমে অবাি শুরু কিল কেিামিল শ্যািি, ‘ভরবষ্যত্ প্রমশ্ন 

একটা কো আরে পরিষ্কাি কমি বলমত্ চাই, েুসলোিমদি বুাপামি পদমক্ষ্প 
গ্রহমিি কক্ষ্মত্র পমদ পমদ আইি কদখাি সরত্ুই রক ককাি প্রময়ােি আমে? 
আপিািা যরদ সাবধাি িা হি ত্াহমল ইসলাে রকন্তু আমেরিকামক রর্মল কফলমব। 
ইসলােী আদমশগি সামে কপমট্রাডলাি কযার্ হবাি পি ইসলাে রকন্তু অপ্ররত্মিাধু 
হময় দােঁড়ামব’।  

‘আপরি রিরশ্চন্ত োকুি, সাম্প্রদারয়কত্া ককাি প্রকামি আোমদি কামে 
ক েঁসমত্ পািমবিা। রকন্তু োনুমষি ইসলাে গ্রহি আেিা কেকামবা রক কমি? 
োিরবক অরধকামি কত্া আেিা হস্তমক্ষ্প কিমত্ পারিিা’।  

‘যরদ িা পামিি, ত্াহমল কেকাবাি দারয়ত্বটা কহায়াইট ঈর্মলি হামত্ 
কেমড় রদি’।  

কো শুমি হাসল েেগ আব্রাহাে েিসি।  
পিক্ষ্মেই র্ম্ভীি হময় উেল েেগ েিসমিি েুখ। বলল, ‘আেিা কহায়াইট 

ঈর্মলি ককাি কামে বাধা কদই িা। কামহারকয়াি  টিা রিময় কহায়াইট ঈর্মলি 
ককাি কলাকমক আেিা সাোে রেজ্ঞাসাবাদও করিরি। রকন্তু ত্ািা কবাকাি েত্ কয 
সব কাে কিমে, ত্ামত্ ত্ািাও ডুবমব, আোমদিমকও রবপমদ কফলমব। কদখুি, 
কুারিরবয়াি দ্বীপপুমে রক কােটাই িা কিল ত্ািা। কিমত্ রকেু পামিরি, োঝখাি 
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কেমক েুসরলে কদশগুমলাসহ কর্াটা দুরিয়া এলাটগ হময় কর্ল। বলা যায়, কর্াটা 
কুারিরবয়াি অঞ্চল ফসমক কর্ল কহায়াইট ঈর্মলি হাত্ কেমক’।  

‘ত্বু আরে েমি করি েিাব, কহায়াইট ঈর্লই আপিামদি ভরবষ্যত্। 
িত্ুি পরিকল্পিা রিময় কহায়াইট ঈর্ল আবাি যামত্ কুারিরবয়াি অঞ্চমল বসমত্ 
পামি, কস সাহাযু আপিামদিমকই কিমত্ হমব’। বলল কেিামিল শ্যািি।  

আবাি হাসল েেগ েিসি। বলল, ‘েমি হমি কহায়াইট ঈর্মলি কচময় 
আপিাি আগ্রহই কবশী?’  

‘কািে আমে। আপিািা েুসলোিমদি রবরুমদ্ধ িা িােমল, আেিা 
ত্ামদি সামে এেঁমট উেমত্ পািরে িা। এক আহেদ েুসাই কত্া আোমদি 
ডুরবময়মে’। কেিামিল শ্যািি বলল।  

‘আপিাি সামে আরে একেত্। বুরির্ত্ কািমে আরে আিও কবশী 
একেত্। রকন্তু……’  

কেিামিল শ্যািে েেগ েিসিমক বাধা রদময় বলল, ‘আপিাি বুরির্ত্ 
কািে বুঝলাে িা’।  

হাসল েিসি। বলল, ‘আোি ো ইহুদী রেমলি। আোি োত্ুল পরিবাি 
ইসিাইমল রেমলি। রফরলরস্তি রবপ্লমবি পি ত্ামদিমক রফরলরস্তি োড়মত্ হময়মে, 
কািে ত্ািা ১৯৪৮ সামলি পি রফরলরস্তমি বসরত্ স্থাপি কমিরেমলি’।  

আিমন্দ রচৎকাি কমি উেল কেিামিল শ্যািে। বলল, ‘ত্াহমল কত্া 
আোমদি কলাক আপরি। আোমদি দুাঃখ আপিামক বুঝাবাি ককাি প্রময়ােি কিই। 
এখি বলুি রক কিমত্ পামিি আোমদি েমে’।  

‘রক কিমত্ পািব বলরে’।  
বমল একটু কেমেই আবাি শুরু কিল, ‘আপিাি কো যরদ সত্ু হয়, 

আহেদ েুসা যরদ এমসই োমক োরকগি যুিিামষ্ট্র, আি আপিািা যরদ ত্ামক রকেু 
কিমত্ই চাি, ত্াহমল েমি হয় একটা সাংকমটি সৃরষ্ট হমব আোমদি েমে। বলরে, 
েুসরলে রবমশ্বি সামে আোমদি সম্পমকগি কািমে আহেদ েুসাি েত্ বুরিমত্বি 
রবরুমদ্ধ সুরিরদগষ্ট অরভমযার্ োড়া রকেুই কিমত্ পািমবি িা। আপিািা যরদ 
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কর্াপমি ত্ামক ধমি রিময় কযমত্ পামিি, ত্াহমল ভাল। রকন্তু যরদ হত্ুাি েত্ রকেু 
 মট যায়, ত্াহমল আেিা অসুরবধায় পড়মত্ পারি’।  

‘ককেি কমি? কাউমক কত্া আেিা োিারি িা’।  
হাসল েেগ আব্রাহাে েিসি। বলল, ‘আপিামদি কামিা দ্বািা প্রকাশ 

হমত্ পামি, আবাি এফ.রব.আই এি কামিা দ্বািাও প্রকাশ হমত্ পামি। আহেদ 
েুসামদি সােীমদি দ্বািা কত্া প্রকাশ হমত্ পামিই’।  

‘ত্ামত্ই বা রক হমব? আহেদ েুসা অম ারষত্ভামব আমেরিকায় এমসমে। 
সুত্িাাং ত্াি ককাি দায়-দারয়ত্ব োরকগি সিকামিি কিই। ত্াি কত্া শত্রু কে কিই। 
কাি দ্বািা ককাোয় কস রিহত্ হমলা ত্াি দায় রিশ্চয় আপিামদি উপি বত্গামব িা’।  

‘ত্ারিকভামব আপিাি কো রেক। যুরি হয়মত্া আোমদি পমক্ষ্ োকমব। 
রকন্তু েুসরলে কদশগুমলা রবমশষ কমি কময়করট েুসরলে কদশ আোমদি োফ কিমব 
িা’।  

‘েুসরলে কদশগুমলাি কো এত্ বলমেি ককি? ওমদি রক আমে? ভয় রক 
ওমদি?’  

সমে সমে উত্তি রদল িা েেগ আব্রাহাে েিসি। একটু সেয় রিময় ধীমি 
ধীমি বলল, ‘ভয় িয়, ভাব িাখমত্ চাই, সাহাযু সহমযারর্ত্া কদয়াি পরিমবশ 
িাখমত্ চাই। বলমবি, ককি? কািে, আেিা যা চাই, ত্া যরদ ত্ামদি রদময় কিামত্ 
হয়, ত্াহমল ভাব িাখমত্ হমব, সাহাযু সহমযারর্ত্াি োধুমে ত্ামদি োমঝ কঢাকাি 
সুমযার্ও রিমত্ হমব’।  

‘হাসামলি আপরি। যািা রিমেি পাময় হােঁটমত্ পামি িা, যািা রিমেি 
হামত্ কখমত্ পামি িা, ত্ামদি রদময় রক কিামবি?’ বলল কেিামিল শ্যািি েুমখ 
হারস কটমি।  

‘কদখুি, কিকমড় েরহষমক একা কপমল েুহূমত্গই কাবু কিমত্ পামি, রকন্তু 
দশরট েরহষ এক হমল রসাংহও কস বুমহ্য ঢুকমত্ পামি িা। েুসরলে কদশগুমলা 
ঐকুবদ্ধ হমত্ পািমল ঐ দুবগলিই েহা বলবাি হময় যামব। আেিা ত্া হমত্ রদমত্ 
পারি িা। ত্াই আোমদি িাক ককমট হমলও ওমদি যাত্রা ভমেি বুবস্থা কিরে’।  
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‘িাক কাটমত্ রর্ময় োোটাই আবাি ককমট িা কফমলি’। কহমস বলল 
কেিামিল শ্যািি।  

‘এি উত্তি রদমত্ হমল অমিক আমলাচিায় কযমত্ হমব। আে োক এ 
প্রসাংর্। বলুি, আি ককাি কো আমে?’ হাত্ রড়ি রদমক চরকমত্ একবাি কচাখ 
বুরলময় বলল েেগ আব্রাহাে েিসি।  

‘কত্েি কিই। কশষ কোটা ত্াহমল রক দােঁড়াল?’ বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘আপরি কাে শুরু করুি। অবস্থা রক দােঁড়ায় কদখুি। ত্েুারদ রদময় আেিা 

সাহাযু কিব। একান্ত দিকাি হমল এফ.রব.আই এি শীষগ অপামিটিমদি একটা 
সশস্ত্র গ্রুপ আমে, ত্ামদি কামে লার্াব। ত্বু এফ. রব. আইমক সাধািেভামব 
বুবহাি কিমত্ পািমবা িা। কযমহত্ু োিাোরি এড়ামত্ চাই’।  

‘ধেবাদ, আেমকি েত্ এ পযগন্তই’। বমল উমে দােঁড়াল কেিামিল 
শ্যািি।  
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২ 
িার্রব োমেি র্ুালািী। িার্রব কখলা এই োত্র কশষ হমলা। েয় 

পিােময়ি প্ররত্ররয়া ত্খি র্ুালািীমত্। কখলা হরিল লস আলামোস বু্ল ও লস 
আলামোস োমিি েমধু। ‘ফ্রারেসমকা ভামকারড কমিািামডা’ি স্মরৃত্ টুিগামেমঠটি 
ফাইিাল কখলা রেল আে।  

ফ্রারেসমকা প্রেে ইউমিাপীয় রযরি রিউ কেরিমকামত্ পা িামখি ১৫৪০ 
খৃষ্টামব্দ। ত্াি স্মরৃত্ি উমেমশ্য রিমবরদত্ টুিগামেঠটরট রিউ কেরিমকাি সবগবৃহৎ 
িার্রব টুিগামেঠট। কদমশি শীষগ ৩২রট দমলি কখলা ১৬রট কেরডয়ামে অনুরষ্ঠত্ হয়।  

ফাইিাল কখলারট রবরভন্ন বেি রবরভন্ন শহমি হময় োমক। এ বেি হমলা 
‘সাি কেরিরিমো’ কেরডয়ামে।  

কখলা কশমষি কশষ বােঁরশরট বাোি সামে সামে েুািরল িামেি এক 
কশ্বত্াাংর্ কেমল লারফময় উমে রচৎকাি কমি বলল ‘শয়ত্াি কেরিরিমোমক কযভামব 
পাোয় শুল কঢাকামিা হময়রেল, কসভামব আে কেরিরিমো কেরডয়ামেই লস 
আলামোস োিমকও রসরক ডেি কর্াল ঢুকামিা হমলা। হুি-মি’।  

‘লস আলামোস োি কিড ইরঠডয়াি অধুুরষত্ একটা দল। লস 
আলামোমসি উত্তি, পরশ্চে ও দরক্ষ্ে অঞ্চমল ত্ামদি রিোভগ এলাকায় বাস কমি 
আপারক, েরি ও পাবমলা ইরঠডয়ািিা। লস আলামোস োিমক এমদিই দল ধিা 
হয়।  

আি লস আলামোস বু্লমক েমি কিা হয় কশ্বত্াাংর্মদি দল।  
েুািরলি কো কশষ হমত্ই েি িামেি একেি আপারক ইরঠডয়াি োত্র 

ঝােঁরপময় পড়ল েুািরলি উপি এবাং বলমত্ লার্ল, ‘কেরিরিমো কত্াোি বাবা, 
কেরিরিমোি কদশ এটা। কেরিরিমোমক শয়ত্াি বলরল ককি? ফ্রারেসমকাই কত্া 
শয়ত্াি সন্ত্রাসী, অনুপ্রমবশকািী’।  
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কেরিরিমো রেল আপারক ইরঠডয়াি এবাং রিউ কেরিমকাি সব 
ইরঠডয়ািমদিই রত্রি োত্ীয় বীি। ইউমিাপীয় কশ্বত্াাংর্িা ত্ামক রিউ কেরিমকাি 
‘কটিি’ রহমসমব অরভরহত্ কিত্ এবাং কবশ রকেু লড়াইময়ি পি ত্ামক কগ্রপ্তাি কমি 
১৮৮০ সামল।  

েুািরল ও রবরলি েমধু ভীষি োিাোরি শুরু হময় কর্ল। কদখমত্ কদখমত্ 
দুই পমক্ষ্িই আিও কময়কেি কমি োিাোরিমত্ কযার্ রদল।  

যািা োিাোরিমত্ কযার্ রদমত্ চায় িা, ত্ািা দ্রুত্ সমি কর্ল োিাোরিি 
োয়র্া কেমক।  

কশষ পযগন্ত োিাোরিটা কশ্বত্াাংর্ ও ইরঠডয়ািমদি েমধু োরত্র্ত্ 
োিাোরিমত্ পরিেত্ হমলা।  

োিাোরিি েমধুই ত্খিও র্ুালারিমত্ বমস রেল সাি  ামিে িাবালুরস।  
কস োিাোরিমত্ কযার্ কদয়রি, আবাি উমে পালায়রি।  
সাি  ামিে ইরঠডয়াি িয়, রকন্তু আবাি পুমিাপুরি কশ্বত্াাংর্ও িয়। র্াময়ি 

িাং সাদাও িয়, কসািালীও িয়। ত্াি িীল কচাখটা কশ্বত্াাংর্মদি কেমক এমকবামি 
রভন্ন। রকন্তু চুল আবাি কসািালী।  

োিাোরিি েমধু রদময়ই েুমট এল সান্তা আিা পাবমলা সাি  ামিমেি 
কামে। কস সাি  ামিমেি হাত্ ধমি টািমত্ টািমত্ বলল, ‘এভামব বমস ককি? এস 
পালাই’।  

সান্তা আিা পাবমলা ইরঠডয়াি কেময় এবাং পাবমলা ইরঠডয়াি কর্াষ্ঠীি। রকন্তু 
ত্াি েুখ হ্যামট অমিকটা ঢাকা োকায় ইরঠডয়াি বমল কচিা যামি িা। কবাঝা যামি 
হ্যামট েুখ কঢমক সাি  ামিেমক রিময় যাবাি েমে কস এমসমে।  

সাি  ামিে উমে দােঁরড়ময়রেল। এেি সেয় ত্াি সােমিই কস কদখল 
একেি কশ্বত্াাংর্ ত্রুে আমিকেি কিড ইরঠডয়ামিি বুমকি উপি েুরি বসামি।  

সাি  ামিে সান্তা আিা পাবমলাি হাত্ কেমক রিমেি হাত্ োরড়ময় রিময় 
ঝােঁরপময় পড়মলা কশ্বত্াাংর্ ত্রুিরটি উপি এবাং েুরি সমেত্ ত্াি  

হাত্ ধমি কফলল। ত্ািপি েুরি ককমড় রিময় কোমি েুেঁমড় োিল দূমি।  
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কশ্বত্াাংর্ ত্রুিমক োপমট ধমি কিমখ ককাি রদমক িা ত্ারকময়ই েুরিটা 
েুেঁমড় কফমল রদময়রেল সাি  ামিে। রকন্তু েুরিটা েুমট রর্ময় একটু দূমি ফােঁকা 
োয়ার্ায় দােঁরড়ময় োকা একেি কিড ইরঠডয়াি ত্রুমিি বুমক আেূল রবদ্ধ হমলা।  

ত্রুিরট সাংমর্ সাংমর্ রচৎকাি কমি ঢমল পড়ল র্ুালারিি উপি।  
সান্তা আিা পাবমলা কসরদমক ত্ারকময় রচৎকাি কমি উেল, ভাইয়া!’  
রচৎকাি কমিই কস েুটল কিড ইরঠডয়াি ত্রুিরটি রদমক।  
সান্তা আিা পাবমলাি রচৎকামি োো  ুরিময় ত্াকাল সাি  ামিে। 

েুরিরবদ্ধ কিড ইরঠডয়াি ত্রুিরটি উপি কচাখ পড়মত্ই ‘এরক কিলাে’ বমল 
আত্গিাদ কমি উেল সাি  ামিে।  

কশ্বত্াাংর্ ত্রুিমক কেমড় রদময় কসও েুটল সান্তা আিা পাবমলাি েত্।  
এ সেয় চািরদক কেমক পুরলমশি বােঁরশ কবমে উেল। পুরলশ েুমট এল 

োিাোরিি োয়র্ায়।  
সান্তা আিা পাবমলা েুরিরবদ্ধ কিড ইরঠডয়াি ত্রুমিি কামে কপৌেঁমে দু’হাত্ 

রদময় ত্াি বুক কেমক েুরিটা কবি কমি ‘ভাইয়া’ বমল ঝােঁরপময় পড়ল কিড ইরঠডয়াি 
ত্রুিরটি উপি।  

কিড ইরঠডয়াি ত্রুিরটি িাে রেরে পাবমলা। সান্তা আিা পাবমলাি বড় 
ভাই।  

সাি  ামিেও এমস কপৌেঁেল রেরে পাবমলাি পামশ। ত্ািপি বমস ত্াি 
েুমখি উপি ঝুেঁমক পমড় সাি  ামিে আবাি আত্গিাদ কমি বলল, ‘এরক কিলাে 
রেরে’।  

েুরিটা রেক হৃদরপমঠড রবদ্ধ হময়রেল। েুহূত্গ কময়মকি েমধুই োিা কর্ল 
রেরে পাবমলা।  

কময়কেি পুরলশ এমস দােঁড়াল কসখামি। ত্ামদি সামে রকেু কিড 
ইরঠডয়াি যুবক।  

কিড ইরঠডয়াি যুবকিা সবাই এক বামকু বমল উেল সাি  ামিে খুি 
কমিমে রেরে পাবমলামক।  
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সব পুরলমশি প্রশ্নমবাধক কচাখ রর্ময় পড়ল সাি  ামিমেি উপি। সাি 
 ামিমেি কবদিা পীরড়ত্ েুখ অসম্ভব িকে র্ম্ভীি হময় উমেমে। কস রেরে 
পাবমলাি পাশ কেমক ধীমি ধীমি উমে দােঁড়াল। পুরলমশি রদমক ত্ারকময় বলল, 
‘হ্যােঁ আরেই খুি কমিরে রেরে পাবমলামক’।  

সান্তা আিা পাবমলা ত্খিও কােঁদরেল রেরে পাবমলাি বুমকি উপি পমড়।  
সাি  ামিমেি কো কামি কযমত্ই চেমক উমে েুখ ত্ুলল সান্তা আিা। 

ধীমি ধীমি কসাো হময় বসল।  
হোৎ ত্াি কোেঁট দু’রট প্রবলভামব ককেঁমপ উেল। কচাখ কফমট িােল অশ্রু 

প্রবাহ।  
যখি পুরলশ সাি  ামিমেি হামত্ হাত্কড়া পিারিল, ত্খি সান্তা আিা 

রকেু বলাি কচষ্টা কিল, রকন্তু কােঁপা কোেঁট দু’রট রডরেময় ককাি শব্দ কবরুমত্ পািল 
িা।  

রেরে পাবমলা ও সাি  ামিে দু’েমি সহপারে, ত্ািা দু’েমিই িােধািী 
সান্তামফ’ি সান্তামফ রবশ্বরবদুালময়ি োত্র। রেরে পাবমলাি কোট কবাি সান্তা 
আিাও একই রবশ্বরবদুালময়ি োত্রী।  

রেরে পাবমলা ও সাি  ামিে শুধু সহপারে িয়, দু’েি দু’েমিি  রিষ্টত্ে 
বন্ধুও।  

পুরলশ অরফসাি দু’েি পুরলশমক রিমদগশ রদল সাি  ামিেমক র্ারড়মত্ 
ত্ুলবাি েে।  

দু’েি পুরলশ দু’রদক কেমক এমস সাি  ামিমেি দু’বাহু কচমপ ধিল রিময় 
যাবাি েমে।  

পা বাড়াবাি আমর্ সাি  ামিে অশ্রুমত্ কভমস যাওয়া সান্তা আিাি রদমক 
কচাখ ত্ুমল বলল, ‘রেরেমক আরে হত্ুা কমিরে, সান্তা আিা ত্ুরে আোমক ক্ষ্ো 
কমিা িা’। কশমষি কোগুমলা সাি  ামিমেি আমবমর্ অবরুদ্ধ র্লা কেমক কভমে 
কভমে কবরুল।  
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কবাবা দৃরষ্টমত্ কচময়রেল সান্তা আিা সাি  ামিমেমি রদমক। সাি  ামিমেি 
কোয় ত্াি কর্াটা শিীি কযি েিেি কমি ককেঁমপ উেল। রক কো কযি কোেঁট ফুেঁমড় 
কবরুমত্ চামি, পািমে িা।  

পুরলশ সাি  ামিেমক রিময় চলমত্ শুরু কিমল সের্া হারিময় সান্তা 
আিাি কদহ র্রড়ময় পড়ল কেরডয়ামেি রসেঁরড়মত্।  

রিউ কেরিমকাি িােধািী সান্তামফ’ি উপকমঠে এিমপ্রস ওময়ি 
কাোকারে বার্াি ক িা রবশাল এক বারড়।  

বারড়মত্ েৃত্ুু ি রিিবত্া।  
বারড়মত্ একেি শুভ্রমকশ বৃদ্ধা, একেি োঝবয়সী েরহলা এবাং একেি 

ত্রুিী।  
কান্নায় েূহ্যোি সবাই। কচামখ েুমখ ত্ামদি আত্াংক ও উমদ্বর্।  
একটা র্ারড় বারড়ি কখালা কর্ট রদময় প্রমবশ কমি র্ারড় বািান্দায় এমস 

োেল।  
র্ারড় কেমক একেি কলাক ও একেি েরহলা িােল।  
বারড়ি বাইমিি দিোয় কেস রদময় দােঁরড়ময়রেল কসই োঝ বয়সী 

েরহলারট। কচাখ ত্াি অশ্রুমত্ ভাসরেল। কস ত্ারকময়রেল বাইমি। অমপক্ষ্া কিরেল 
কািও।  

র্ারড়রট এমস োেমত্ই েরহলারটি কচামখ েুমখ আশাি সু্ফিে োর্ল।  
কসাো হময় দােঁড়াল কসই োঝবয়সী েরহলারট। র্াময়ি চাদিটা োোি 

উপি তু্মল রদময় বািান্দা ধমি কময়ক ধাপ এরর্ময় এল র্ারড় বািান্দাি রদমক।  
র্ারড় কেমক কিমেই েরহলারট েুমট এমস েরড়ময় ধিল োঝবয়সী 

েরহলামক। বলল, ‘আপা কভব িা, সব রেক হময় যামব’।  
কলাকরটও এমস দােঁড়াল ত্ামদি পামশ। সালাে রদল কান্নািত্ েরহলামক। 

বলল, ‘রচন্তা কমিা িা ভারব, সাি  ামিে ককাি অনুরচত্ কামে েড়ামত্ পামি িা, 
খুিমত্া িয়ই। ককাি বুাপাি আমে। রেক হময় যামব সব’।  

েরহলা কচাখ েুমে বলল, ‘এস কত্ােিা’। বমল অে েরহলারটি হাত্  
ধমি ড্রইাং রুমেি রদমক হাটমত্ শুরু কিল।  
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ড্রইাং রুমে বমস রেল বৃদ্ধা ও ত্রুিীরট, ওিা সবাই ড্রইাং রুমে প্রমবশ 
কিল। কলাকরট সালাে রদময় কসাো রর্ময় বসল বৃদ্ধাি পামশ। বলল, ‘আো 
কত্ােিা কদখরে খুবই কভমে পমড়ে। আল্লাহ আমেি’।  

বৃদ্ধারট ত্াকাল ত্াি রদমক। বলল, ‘অবশ্যই আল্লাহ আোমদি সহায় 
কবটা। রকন্তু আেিা োত্র রত্িেি বাসায়। সাি  ামিে রক অবস্থায় আমে, কক কখােঁে 
কিমব?  

‘কভব িা, ওরদকটা আরে কদখরে। ভাইয়া কমব কর্মেি?’ বলল যুবক 
কেমলরট।  

‘ভাইয়া’ োমি কেমলরটি বড় ভাই। এই বারড়ি োরলক। িাে কািমসি 
 ামিে িাবালুরস। োমক সান্তামফি উত্তমি সান্তা ক্লািা শহমি।  

কািমসি ও সািারসি সমহাদি ভাই। বৃদ্ধা ত্ামদি ো। োঝবয়সী 
েরহলারট েরিয়ে েইরি, কািমসি  ামিমেি স্ত্রী। আি ত্রুেীরট কািমসি  ামিমেি 
কেময় ফারত্ো  ামিে।  

‘কািমসি কাল কর্মে ওয়ারশাংটি’। বলল বৃদ্ধা।  
কািমসি  ামিে িাবালুরস ‘েুসরলে এমসারসময়শি অব রিউ কেরিমকা’ি 

(MANEM) ডাইমিক্টি। ওয়ারশাংটমিি গ্রীি ভুরলমত্ আমেরিকাি েুসরলে 
এমসারসময়শিগুমলাি সাত্ রদিবুাপী কয সমেলি অনুরষ্ঠত্ হমত্ যামি, কািমসি 
কসখামিই কর্মে র্ত্কাল।  

‘আপিািা রকভামব খবি কপমলি ভাবী?’ েরিয়ে েইরিমক লক্ষ্ু কমি 
রেমজ্ঞস কিল সািারসি  ামিে।  

‘আপিািা রকভামব খবি কপমলি ভারব?’ েরিয়ে েইরিমক লক্ষ্ু কি 
রেমজ্ঞস কিল সািারসি  ামিে।  

‘আোমদি পাড়াি একটা কেময় কসখামি রেল। কসই খবি রদময়মে’। 
বলল েরিয়ে েইরি।  

‘প্রকৃত্ই রক  মটরেল, বমলমে রকেু?’  
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‘োিাোরিি েমধু কস এটা কখয়াল কমিরি। রেরে পাবমলা েুরিরবদ্ধ হময় 
আত্গিাদ কমি উেমল ওরদমক সকমলি কচাখ যায়। কিড ইরঠডয়ািিা সবাই কদাষ 
রদমি সাি  ামিে খুি….’।  

কো কশষ কিমত্ পািমলা িা েরিয়ে েইরি ককেঁমদ উেল।  
রুোল রদময় কচাখ েুমে োময়ি বদমল কো বমল উেল ফারত্ো  ামিে। 

বলল, ‘কিড ইরঠডয়ািিা সবাই এক কোই বলমে। কশ্বত্াাংর্িা রকেুই বলমত্ 
পািমে িা। ত্ািা িারক কখয়াল কমিরি। আোমদি পাড়াি কেময়টা বলল, রেরে 
পাবমলাি কবাি িারক ভাইয়াি পামশই রেল, কসই িারক সব োমি। রকন্তু ককাি কো 
বমলরি কস’।  

‘ত্াি কাে কেমক োিাি রকেু উপায় আমে? কসই কত্া আসল সাক্ষ্ী’। 
বলল সািারসি  ামিে।  

‘আোমদি কািও ওমদি বারড়মত্ যাওয়া েুরকল। রবশ্বরবদুালময় োিা 
যামব। ত্মব…..’।  

রক কো বলমত্ রর্ময় কেমে কর্ল ফারত্ো  ামিে।  
‘রক বলরেমল বল’ বলল সািারসি  ামিে।  
কচাখ েুখ লাল হময় উমেমে ফারত্ো  ামিমেি। একটু রদ্বধা কমি কস েুখ 

একটু রিচু কমি বলল, ‘সান্তা আিা ভালবামস ভাইয়ামক’।  
‘কক সান্তা আিা? রেরে পাবমলাি কবাি?’  
‘রে আাংমকল।  
‘ত্াহমল কত্া ত্াি কাে কেমক সাহাযু পাওয়া যামব!’ বলল সািারসি 

 ামিে। ত্াি কচামখ আশাি আমলা।  
‘পাওয়া যামব। আোি রবশ্বাস, ভাইয়া রেরে পাবমলামক খুি কিমত্ পামি 

িা। ভাইয়া এবাং কস দুেি খুবই অন্তিাংর্ বন্ধু’।  
‘ককি, কবািমক রিময় সাি  ামিমেি সামে ত্াি যরদ রকেু  মট োমক?’  
‘এেি রকেু  টাি সম্ভাবিা কিই আাংকল। রেরে পাবমলা সব োিমত্া 

এবাং ত্াি সেরত্ রেল’।  
‘ত্াহমল?’  
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‘আরে োরি িা, ককাি ষড়যন্ত্রও হমত্ পামি’।  
‘রক ষড়যন্ত্র?সাি  ামিে ও সান্তা আিাি েমধু তবরিত্া সৃরষ্ট?’  
‘হমত্ পামি’।  
‘রকন্তু প্রোে কিা যামব রকভামব?’  
একটু ভাবল সািারসি  ামিে। ত্ািপি বলল, ‘ভাা্ইয়ামক রক খবি কদয়া 

হময়মে?’  
‘িা খবি কদয়া হয়রি’। বলল েরিয়ে েইরি।  
‘খবি ত্ােঁমক োিামিা দিকাি িয়?’  
‘হ্যােঁ’।  
‘যরদও অরত্ গুরুত্বপূেগ রেরটাং এ উরি, ত্বু ত্ােঁমক োিামিা দিকাি আরেও 

েমি করি’। সািারসি  ামিে বলল।  
‘সািারসি ত্ুরেই ত্াহমল কটরলমফাি কি’।  
‘রেক আমে’।  
বমল কোবাইল ত্ুমল রিময় ডায়াল কিল সািারসি  ামিে। ওপামি রিাং 

হমি। রকন্তু ককাি উত্তি কিই। ককউ ধিমে িা কটরলমফাি।  
‘হয়মত্া টয়মলট রকাংবা আমশ পামশ ককাোও কর্মে’। ভাবল সািারসি 

 ামিে।  
রেরিট দমশক পি আবাি কটরলমফাি কিল। রকন্তু ঐ একই অবস্থা। ওপাি 

কেমক ককাি সাড়া পাওয়া যামি িা।  
ভ্রু কুেঁচমক ত্াকাল সািারসি  ামিে ভারব েরিয়ে েইরিি রদমক। বলল, 

‘ভাইয়া কটরলমফাি অফ িা কমি কটরলমফাি কত্া এইভামব ককাোও কফমল িামখি 
িা’।  

‘িা, সব রকেুিই কত্া বুরত্রে আমে। ত্ুরে কিফামিে অরফমস 
কটরলমফাি কি’।  

েরিয়ে েইরি কটরলমফাি িাম্বাি ত্াি আাংকলমক কদয়াি েমে বলল 
ফারত্ো  ামিেমক।  
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সািারসি  ামিে গ্রীি ভুারলি কিফামিে অরফমস কটরলমফাি কমি 
চাইল কািমসি  ামিে িাবালুরসমক।  

একটু কদিী হমলা। সম্ভবত্ কািমসিমক ডাকমত্ কর্মে।  
‘রোঃ কািমসি এমস ধমিমে কটরলমফাি’। ওপাি কেমক োিাল।  
কািমসমিি সামে সম্ভাষে রবরিেময়ি পি সব কো োিামলা সািারসি 

 ামিে।  
রকন্তু কো বলমত্ বলমত্ েুখটা র্ম্ভীি হময় উেল সািারসমিি।  
কটরলমফাি িাখাি পমিও রচরন্তত্ কদখাল সািারসি  ামিেমক।  
‘রক হমলা সািারসি, কত্াোমক রচরন্তত্ কদখামি? রকেু বমলমে কািমসি?’ 

রেমজ্ঞস কিল েরিয়ে েইরি।  
‘ভাইয়া হু, হ্যােঁ োড়া ককাি কো বমলরি। এত্ বড়  টিা কশািাি পি ত্ােঁি 

কয প্ররত্ররয়া হওয়াি দিকাি ত্া ত্াি েমধু কদখলাে িা’। বলল সািারসি 
 ামিে।  

‘হয়মত্া খুব বুস্তত্াি েমধু আমে’। রচরন্তত্ কমঠে বলল েরিয়ে।  
‘রকন্তু কঠে? কঠেও কত্া ভাইয়াি েত্ েমি হমলা িা’। সািারসমিি কচামখ 

েুমখ রবষ্ময়।  
‘এটা ত্ুরে রক বলে? সরদগ লার্মল র্লা ভাাংমল স্বিটা একটু রভন্ন িকমেি 

হয়, কস িকে একটা রকেু হমব’। েরিয়ে বলল।  
‘শুধু কঠে িয় ভারব, ভাইয়া আোি সামে কযভামব কো বমলমে, ত্ামত্ 

েমি হময়মে কযি রত্রি িাত্ািারত্ সব ভূমল রর্ময় িত্ুি োনুষ হময়মেি। সম্পূেগ 
অপরিরচমত্ি েত্ কো বমলমেি’।  

সািারসি  ামিে োেমত্ই েরিয়ে বমল উেল, ‘একই িামেি রভন্ন কািও 
সামে কো বলরি কত্া ত্াহমল? কািমসি িাে কত্া অমিমকিই োকমত্ পামি’।  

‘কসটা রক কমি সম্ভব? আরে কচময়রে রিউ কেরিমকাি প্ররত্রিরধ কািমসি 
 ামিে িাবালুরসমক। ত্াোড়া রভন্ন কলাক হমল কোি শুরুমত্ই কত্া ত্াি কামেও 
ধিা পমড় কযত্। রকন্তু উরি কত্া আোি সামে কািমসি  ামিে িাবালুরস রহমসমবই 
কো বমলমেি’।  
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সমে সমে উত্তি রদমত্ পািল িা েরিয়ে েইরি। ভাবরেল কস।  
কো বমল উেল ফারত্ো  ামিে, ‘আাংকল আবাি কটরলমফাি কমি 

কিফামিে অরফস কেমক রবষয়টা কিফােগ কমি রিমল হয় িা?’  
‘রেক বমলে ফারত্ো, কসটাই কিা যাক’।  
বমল সািারসি  ামিে আবাি কটরলমফাি তু্মল রিল হামত্।  
আবাি কটরলমফাি কিল ওয়ারশাংটমিি গ্রীি ভুারলমত্ অনুষ্ঠািিত্ 

‘আমেরিকাি কাউরেল অব েুসরলে এমসারসময়শি’(ACOMA) এি কিফামিে 
অরফমস।  

ওখামি কটরলমফাি ধিল রিরসপশরিে।  
সািারসি  ামিে বলল, ‘রকেকু্ষ্ে আমর্ আরে কটরলমফাি কমিরেলাে। 

আরে কিফামিে এি ককাি কত্গাবুরিি সামে কো বলমত্ চাই’।  
রিরসপশরিে োিাল, ‘ত্ােঁিা সবাই ভীষে বুস্ত।  ঠটা দুই পমি 

কটরলমফাি কিমল সবাইমক কপময় যামবি। আি আপিাি প্রময়ােি রক কসটা 
োিামল আরেও ত্ামদি োিামত্ পারি’।  

‘ধেবাদ। রিউ কেরিমকাি প্ররত্রিরধ কািমসি  ামিে িাবালুরস আোি 
ভাই। ত্ােঁি সামেই আোি কো রেল’।  

‘সুবহািাল্লাহ, ত্ােঁি বুাপাি রিময়ই কত্া ওিা বুস্ত। ত্ােঁমক রিময় রুদ্ধদ্বাি 
কমক্ষ্ রক আমলাচিা হমি’।  

‘ককি? রক আমলাচিা?’  
‘আরে বলমত্ পািমবািা’।  
‘রযরি বলমত্ পািমবি ত্ামক রদি। আরে কািমসমিি ভাই। আোি 

েরুিী প্রময়ােি’। শান্ত, রকন্তু শি কমঠে বলল সািারসি  ামিে।  
একটু ধরুি স্যাি, কচষ্টা কমি কদরখ কাউমক পাই রকিা।  
অল্প কময়ক কসমকঠড পমিই কস বলল, ‘আরে লাইি রদরি, 

কিফামিমেি ডাইমিক্টমিি সামে কো বলুি।  
সালাে রদল সািারসি  ামিে।  
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সালাে গ্রহে কমি ওপাি কেমক বলল, ‘আপরি রক কািমসি  ামিমেি 
ভাই?’  

‘রে। আরে ত্াি সম্পমকগ রকেু োিমত্ চাই। কািমসি  ামিে, যাি সামে 
অল্পক্ষ্ে আমর্ কো বললাে, ত্ােঁমক আোি ভাই কািমসি  ামিে বমল েমি 
হয়রি’।  

‘আপিামক ধেবাদ। আোমদিও কসই িকে সমন্দহ। আপিাি ধািো 
আোমদিমক রিরশ্চত্ কিল’।  

‘ত্াহমল েদ্মমবশী ককউ রক কািমসমিি ভূরেকায় অরভিয় কিমে?’  
‘ত্াইমত্া এখি েমি হমি’।  
‘ত্াহমল কািমসি  ামিে ককাোয়?’  
‘কসটা আোমদিও প্রশ্ন’।‘  
আত্াংরকত্ হময় উমেমে সািারসি  ামিে। উমদ্বর্-উমত্তেিায় কােঁপমে 

ত্াি কদহ। করম্পত্ র্লায় কস বলল, ‘এখি রক কিেীয়?’  
‘ত্ামক রেজ্ঞাসাবাদ শুরু হময়মে। রক অবস্থা দােঁড়ায় আপিামদি োিাব। 

কািমসি  ামিমেি প্ররত্ আোমদিও দারয়ত্ব িময়মে। এখিকাি েত্ িারখ?’  
সািারসি  ামিে কটরলমফাি িাখমত্ই েরিয়ে েইরি আত্গকমঠে বমল 

উেল, ‘ওখামি রক  মটমে সািারসি, কািমসমিি রক হময়মে?’  
সািারসি ত্খি রিমেই রবেূঢ় হময় পমড়মে। বজ্রপামত্ি েত্ই ভয়াবহ 

েমি হমি ত্াি কামে খবিটাা্। কো বলাি শরিও কযি ত্াি ফরুিময় কর্মে। রকন্তু 
ত্ামক এভামব কভমে পড়মল চলমব ককি? কািমসি  ামিে উপরস্থত্ কিই, সাি 
 ামিে কিই। ত্ামকই কত্া এখি সব রকেু কিমত্ হমব।  

একটু িমড়-চমড় বসল সািারসি  ামিে। বলল, ‘ভারব, এখি 
আোমদিমক আল্লাহি প্ররত্ খুব কবশী ভিসা কিমত্ হমব। ওখাি কেমক স্পষ্ট রকে ু
োিা কর্ল িা। ত্মব কািমসি  ামিমেি পরিচয় কদয়া কলাকরট কািমসি  ামিে 
িয়।….’  

সািারসি  ামিে এত্টুকু বলমত্ই েরিয়ে ককেঁমদ উেল।  
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কেমে রর্ময়রেল সািারসি  ামিে। ত্াকাল কস ত্াি ভারব েরিয়ে েইরিি 
রদমক। বলল, ‘তধযগু ধিমত্ হমব ভারব আোমদি। কলাকরটমক রেজ্ঞাসাবাদ চলমে। 
ত্াি কাে কেমকই ভাইয়াি খবি োিা যামব। কিফামিে কত্ৃগপক্ষ্ বমলমেি 
ত্ািাও বুাপািটা রসরিয়াসরল কদখমেি’।  

‘চািরদক কেমক আল্লাহ আোমদি এরক রবপদ রদমলি! রক হমব এখি!’ 
আত্গকমঠে বমল উেল বৃদ্ধা, কািমসি  ামিে এবাং সািারসি  ামিমেি ো।  

বমলই কস সািারসি  ামিেমক উমেশ্য কমি বলল, ‘এখি কত্া 
ওয়ারশাংটি কযমত্ হমব কত্াি, রকন্তু সাি  ামিমেি বুাপািটা কদখমব কক?’ 
কান্নারুদ্ধ কঠে ত্াি।  

‘কিফামিে কত্ৃগপক্ষ্ কটরলমফাি কমি োিামব। ওরদমকি পরিরস্থরত্ 
কদমখ রসদ্ধান্ত কিয়া যামব আোমদি’। বলল সািারসি  ামিে।  

েরিয়ে েইরি রকেু বলমত্ যারিল, ‘কটরলমফাি কবমে উেল এ সেয়।  
কটরলমফাি ধিল সািারসি  ামিে।  
কটরলমফাি ধমিই েরিয়ে েইরিি রদমক কচময় বলল, ‘ভারব আপিাি 

কটরলমফাি। সান্তা আিা িামে একরট কেময় কমিমে’।  
‘সান্তা আিা’ বমল েুা্মট এমস কটরলমফাি হামত্ রিল েরিয়ে েইরি। 

কটরলমফাি রিময় রিমেি রসমট রফমি কযমত্ ভূমল কর্ল। কস দােঁরড়ময় দােঁরড়ময়ই কো 
বলমত্ শুরু কিল।  

েরিয়ে েইরি বলরেল কটরলমফামি, ‘ককেঁমদা িা ো বল রক  মটরেল। 
আোি সাি  ামিে কত্া খুি কিমত্…….’।  

কো কশষ কিমত্ পািমলা িা েরিয়ে েইরি। কান্নায় রুদ্ধ হময় কর্ল ত্াি 
কঠে।  

‘িা, আরঠট, সাি খুি কমিরি। ও কাউমক খুি কিমত্ পামি িা’। কান্না 
েরড়ত্ কমঠে বলল সান্তা আিা।  

‘বল ো রক কদমখে ত্ুরে। ত্ুরে িারক রেমল  ামিমেি কামে’।  
‘আরে োিাোরিি কভত্ি কেমক সািমক আিমত্ রর্ময়রেলাে আরঠট। 

আরে যখি ওমক কটমি আিরেলাে কস সেয় পামশই একেি কশ্বত্াে একেি 
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ইরঠডয়াি কেমলি বুমক েুরি বসামত্ যারিল। ইরঠডয়ািমক বােঁচাবাি েমে সাি 
ঝােঁরপময় পমড় এবাং েুরিটা ককমড় রিময় েুেঁমড় কফমল কদয়। রকন্তু েুরি রর্ময় লামর্ 
দূমি দােঁড়ামিা ভাইয়াি বুমক। সাি……’।  

কো কশষ কিমত্ পািমলা িা সান্তা আিা। কান্নায় েরড়ময় কর্ল ত্াি কো।  
‘সাি রক কত্াোি ভাই রেরেমক কদমখরেল?’ রেমজ্ঞস বিল েরিয়ে 

েইরি।  
সান্তা আিা বলল, ‘িা আরঠট, সাি কস সেয় কশ্বত্াে কেমলরটমক োপমট 

ধমিরেল, ককাি রদমক ত্ারকময় কস েুরি কফমল কদয়রি’।  
‘সত্ু এই  টািাটা আি ককউ কদমখরি ো?’  
‘কয ইরঠডয়াি কেমলমক সাি বােঁরচময়মে, কসই েরি কলমভিও এটা 

কদমখমে। রকন্তু এখি কস উমটা কো বলমে’।  
‘রক বলমে?’  
‘সাি  ামিে কদমখই েুরি কেমিমে রেরে পাবমলামক’।  
‘ত্াি প্রাে বােঁচাবাি পমিও এই রেেুা কো?’  
‘ইরঠডয়ািিা এখি এক কোট হময়মে আরঠট। একেি ইরঠডয়াি রিহত্ 

হময়মে কশ্বত্ামেি হামত্, এই কসরঠটমেঠটটামকই বড় কমি কত্ালা হমি। ত্াোড়া 
েরি কলমভি রহাংসা কমি সাি  ামিেমক’।  

‘ককি?’ককাি উত্তি রদল িা সান্তা আিা।  
‘োি িা ত্ুরে ককি ঈষগা কমি?  
‘োরি আরঠট’।  
‘রক কসটা?’  
‘কািেটা আরে আরঠট। আরে সাি  ামিেমক ভালবারস, এটা কস কদখমত্ 

পামি িা’। কান্নােরড়মত্ কমঠে বলল সান্তা আিা।  
‘এখি রক হমব ো? ওরদমক সামিি আব্বাও……’। কান্নায় কভমে পড়ল 

েরিয়ে েইরি।  
‘আপরি কােঁদমবি িা আরঠট। ঈশ্বি আমেি। সামিি েমে আরে 

সবরকেু…….’।  
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কো কশষ কিমত্ পািমলা িা।  
কটরলমফাি রিমচ পমড় যাওয়াি শব্দ কভমস এল। ত্াি সামে কশািা কর্ল 

একটা ভারি র্লা, ‘বলা হমি িা ত্ুরে সািমদি পরিবামিি সামে ককাি কযার্ামযার্ 
কিমব িা, ত্ামদি রকেুই োিামত্ পািমব িা। ওিা আোমদি ইরঠডয়ািমদি শত্রু। 
ত্ুরে কসই খুরি সািমক বােঁচাবাি অেীকাি কিে’।  

‘আব্বা, আপিামক বমলরে সামিি ককাি কদাষ কিই। কস একেি 
ইরঠডয়ািমক বােঁচামত্ রর্ময় এই  টিা  মটমে’। কােঁদমত্ কােঁদমত্ বলল সান্তা আিা।  

‘এই কো ত্ুরে কয়েি ইরঠডয়ািমক বলমব? আি কত্াোি কো কক রবশ্বাস 
কিমব, ত্ুরে সামিি পমক্ষ্ কত্া বলমবই। আোি কেমল ত্াি েুরিমত্ রিহত্ হময়মে, 
এটাই আে বড় সত্ু। ত্ািা এখি আোমদি শত্রু’।  

‘রকন্তু আব্বা, ত্ািা কত্া শত্রু িয়, সত্ুমক কত্া রেেুা রদময় …..’।  
কো সোপ্ত হওয়াি আমর্ই ওপাি কেমক সান্তা আিাি কান্না কভো কঠে 

বন্ধ হময় কর্ল।  
রিশ্চয় কটরলমফাি ত্াি আব্বা কেমঝ কেমক ত্ুমল রিময় অফ কমি রদময়মে।  
কটরলমফািটা কসাফায় েুেঁমড় রদময় ধপ্ কমি বমস পড়ল েরিয়ে েইরি।  
ত্াি কচামখি ককামে কয আশাি আমলা জ্বমল উমেরেল ত্া দপ কমি রিমভ 

কর্ল।  
 মিি সবাই ত্াি রদমক ত্ারকময়।  
সািারসি  ামিে উদগ্রীব কমঠে বলল, ‘রক  মটমে, রক শুিমলি ভারব?’  
‘সান্তা আিা ও ত্াি আব্বাি েমধু ত্কগ। ত্াি আব্বা সান্তা আিামক রেরে 

পাবমলাি খুরি-পরিবামিি সামে কো বলমত্ কদমব িা। ত্াই রত্রি কটরলমফাি সান্তা 
আিাি হাত্ কেমক কফমল রদময়রেমলি’।  

কেমে একটা দে রিময় েরিয়ে েইরি সান্তা আিা ও ত্াি আব্বাি েমধু 
ত্মকগি কর্াটা রববিে রদময় বলল, এি পি সান্তা আিা শত্ ইিা কিমলও আোমদি 
সাি  ামিমেি পমক্ষ্ সাক্ষ্ী রদমত্ পািমে িা। আি েরি কলমভি কত্া সাক্ষ্ী 
রবরুমদ্ধই রদমব’।  

‘েরি কলমভি কক ভারব?’  
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‘েরি কলমভি একেি ইরঠডয়াি কেমল’।  
এই েরি কলমভিমকই এক কশ্বত্াে কেমল েুরি রদময় হত্ুা কিমত্ 

যারিল। সাি  ামিে কলমভিমক বােঁচাবাি েমে কশ্বত্াে কেমলরটমক োপমট ধমি 
ত্াি হাত্ কেমক েুরি রেরিময় রিময় েুমড় কফমল রদময়রেল। এই েুমড় কদয়া েুরিই 
 টিারমে লামর্ রেরে পাবমলাি বুমক। এই  টিা সান্তা আিাি েত্ েরি 
কলমভিও কদমখ’।  

‘কলমভিমক বােঁচামত্ রর্ময়ই কত্া  টিা  মটমে, ত্াহমল কলমভি সাি 
 ামিমেি রবরুমদ্ধ রেেুা সাক্ষ্ী কদমব ককি?’ বলল সািারসি  ামিে।  

উত্তমি েরিয়ে েইরি সান্তা আিা যা বমলরেল সব োরিময় বলল, ‘আোি 
সাি  ামিে রিিপিাধী হমলও কর্াটা অবস্থা ত্াি রবরুমদ্ধ কর্মে’। েুমখ রুোল 
কচমপ আবাি কােঁদমত্ লার্ল েরিয়ে েইরি।  

সািারসি  ামিে বলল, ‘ভারব। আল্লাহ একটা উপায় রিশ্চয় কবি কমি 
কদমবি। ককািভামব যরদ সান্তা আিামক রদময় ককামটগ  টিাটা বলামিা যায়, ত্াহমল 
কলমভি রবপমক্ষ্ সাক্ষ্ী রদমলও কেিায় কস ধিা পমড় যামব’।  

‘রকন্তু সান্তা আিামক হয়মত্া ওিা সাক্ষ্ীই বািামব িা’। বলল বৃদ্ধা, 
সািারসি  ামিমেি ো।  

‘িা আো, ত্ামক সাক্ষ্ী বািামত্ই হমব, কািে কসই প্রেে রেরে 
পাবমলামক েুরিরবদ্ধ হমত্ কদমখ এবাং ত্াি কামে েুমট যায়’। বলল সািারসি 
 ামিে।  

‘রকভামব সান্তা আিামক রদময় সত্ু কো বলামব! শুিমলই কত্া কবৌোি 
কামে সান্তা আিাি বামপি আচিমেি কো। আি শুধু কত্া ত্াি বাপ িয়, সব 
ইরঠডয়ািিাই একমোট হময়মে’।  

‘বমলরে কত্া আো। আল্লাহ একটা পে অবশ্যই কবি কমি কদমবি’। 
সািারসি  ামিে বলল।  

‘আাংমকল, সান্তা আিামক আরে োরি। কস েমি কর্মলও ভাইয়াি রবরুমদ্ধ 
সাক্ষ্ী কদমব িা। আোি েমি হমি, ত্ামক ত্ািা সাক্ষ্ী রহমসমব িা কিবাি সব িকে 
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বুবস্থা কিমব। এি প্ররত্কাি আেিা রকভামব কিব, কসটা আোমদি রচন্তা কিা 
উরচত্’।  

‘রেক বমলে ো। রকভামব কিা যামব কসটা একটা বড় রবষয় হওয়া 
উরচত্’। বলল সািারসি  ামিে।  

রকেু বলাি েমে েুখ খুমলরেল েরিয়ে েইরি। কটরলমফাি কবমে উেল।  
েেমক রর্ময় েরিয়ে েইরি কটরলমফাি তু্মল রিল হামত্।  
কটরলমফাি ধমি সালাে রিময়ই শুিল, ‘সািারসি  ামিে কক?’ উত্তমি 

বলল ‘ধরুি, রদরি’।  
বমল েরিয়ে এমস্ত উমে দােঁরড়ময় কটরলমফাি সািারসমিি রদমক এরর্ময় 

ধমি বলল, ‘িাও কত্াোি কটরলমফাি, কবাধ হয় ওয়ারশাংটি কেমক’। কঠেস্বি 
কােঁপমে েরিয়ে েইরিি।  

‘আসসালােু আলাইকুে। সািারসি  ামিে বলরে’। কটরলমফাি ধমি 
বলল সািারসি  ামিে।  

‘ওয়া আলাইকুেুস সালাে। দুাঃরখত্ রোঃ সািারসি, আপিাি ও আোমদি 
সমন্দহই সত্ু হময়মে। কস একেি ইহুদী কর্াময়ন্দা। কািমসি  ামিমেি পরিচয় 
রিময় আোমদি সমেলমি কযার্দাি কমিরেল’।  

‘কািমসি  ামিে ককাোয়?’  
‘ত্ােঁি সম্পমকগ কস এমককবাি এমকক কো বলমে, ত্মব আোমদি ধািো 

ত্ােঁমক ককাোও বন্দী কমি কিমখ ত্াি পরিচয় রিময় কস সমেলমি এমসমে’।  
‘রকন্তু যরদ……..’। বুকটা েিেি কমি ককেঁমপ উেল সািারসি  ামিমেি 

এক অশুভ আশাংকায়। কোটা েুমখও আিমত্ পািমলা িা কস।  
‘বুমঝরে রোঃ সািারসি  ামিে। ত্াি েুখ কদমখ আেিা কস িকে ককাি 

আশাংকা কিরে িা’।  
‘আরে রক আসব ওয়ারশাংটমি?’  
‘আেিা আপিামক োিাব, যরদ দিকাি হয়। রেমসস  ামিেমক 

আোমদি সালাে কদমবি এবাং বলমবি কািমসি  ামিমেি বুাপামি যা যা কিাি 
সবই আেিা কিব’।  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  31 

 

‘রকন্তু ইহুদীিা যরদ সরত্ুই এ যুমদ্ধ কিমে োমক, ত্াহমল বুাপািটামত্া 
সাাং ারত্ক। ওিা কত্া এমদমশ অপ্ররত্দ্বন্ধী’। সািারসি  ামিমেি কমঠে উমদ্বমর্ি 
সুি।  

‘ওিা অপ্ররত্দ্বন্ধী রেল। সব সেয় োকমব ত্া িয়। অন্তত্ এই যুমদ্ধ ওিা 
অপ্ররত্দ্বন্ধী িয়। রবশ্ব-ইহুদীিা প্ররত্দ্বন্ধীত্ায় যােঁি কামে বািবাি কহমিমেি, কসই 
বুরিত্ব আল্লাহি িহেমত্ এখামি, আোমদি োমঝ উপরস্থত্। রত্রিই কািমসি 
 ামিমেি বুাপািটা কদখমেি’।  

‘কক রত্রি?’  
‘দুাঃরখত্ রোঃ সািারসি, এটা কটরলমফাি। িাে বলা কবাধ হয় রেক হমব 

িা। ঐটুকু আপিামক বললাে আপিামদি সান্ত্বিাি েমে। কদায়া কিমবি। িারখ’।  
বমল সালাে রদময় ওপ্রান্ত কেমক কটরলমফাি কিমখ রদল।  
কটরলমফাি কিমখ সািারসি  ামিে ওয়ারশাংটি কেমক কশািা সব কোই 

ধীমি ধীমি োিাল সবাইমক।  
কািমসি  ামিমেি স্ত্রী েরিয়ে েইরি দু’হামত্ েুখ কঢমক কান্না চাপমত্ 

কচষ্টা কিল, কেময় ফারত্ো  ামিে ফুেঁরপময় ককেঁমদ উেল। রুোমল কচাখ েুেমত্ 
লার্ল  ামিেমদি বৃদ্ধা ো ও রেমসস সািারসি।  

 ি েুমড় রিাঃশব্দ এক কান্নাি বৃরষ্ট। ইহুদী খুিীিা োেগারিি িােীমদি 
কচময়ও ভয়ঙ্কি বুরদ্ধমত্ এবাং িৃশাংসত্ায়। সকমলি বুকই দুরুদুরু কমি কােঁপমে।  

রিিবত্াি োমঝ সািারসি  ামিে ধীি কমঠে বমল উেল, ‘উমদ্বর্ 
আত্াংমকি পামশ আল্লাহি সাহামযুি রদকটামকই এখি অোমদি বড় কমি কদখমত্ 
হমব। িাে ওিা বমলরি বমট, একটা বড় আশাি কো কত্া ওেঁিা োরিময়মে। ঐ 
পমেই হয়মত্া আল্লাহি সাহাযু আসমব’।  

‘অল পাওয়ািফলু বমল করেত্ আমেরিকাি ইহুদী চমরি কোকারবলায় 
আোমদি কক আমে? যাি কো ত্ােঁিা বলমলি?’ কচাখ েুেমত্ েুেমত্ বলল ফারত্ো 
 ামিে।  

‘কত্াোি েত্ই আরে এ রবষময় অজ্ঞ ো’। বলল সািারসি  ামিে।  
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‘রকন্তু কক কসই আন্তেগারত্ক বুরিত্ব, যােঁি কামে রবশ্ব-ইহুদী প্ররত্দ্বরিত্ায় 
কহমিমে বািবাি?’ আবাি রেজ্ঞাসা ফারত্ো  ামিমেি।  

‘োকমত্ পামিি ো, সবাি খবি আেিা োরি িা’। বলল সািারসি।  
‘আপরি ওয়ারশাংটমি কর্মল আেিা আিও রকেু োিমত্ পািত্াে’। 

ফারত্ো বলল।  
‘ওেঁিা োিামবি। ওেঁমদি কটরলমফামিি অমপক্ষ্া কিমত্ হমব ো’।  
বমল উমে পড়ল সািারসি  ামিে। বলল, ‘আো, ভারব, আরে পুরলশ 

অরফস কেমক আরস। একেি এডমভামকমটি সামেও আমলাচিা কমি আরস’।  
‘সাি  ামিেমক বমলা, ত্াি ককাি রচন্তা কিই। আেিা সব িকে কচষ্টা 

কিব। আল্লাহ আমেি’। বলল সাি  ামিমেি দাদী, বৃদ্ধা েরহলারট।  
‘সািারসি, সািমক ত্াি আব্বা সম্পমকগ রকেু বমলা িা’। বলল সাি 

 ামিমেি ো েরিয়ে েইরি।  
‘আিা, রেক আমে। সালাে’।  
বমল কবরিময় কর্ল সািারসি  ামিে।  
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৩ 
ইহুদী কর্াময়ন্দা প্রধাি কেিামিল শ্যািি, কহায়াইট ঈর্ল প্রধাি কর্াল্ড 

ওয়াটাি এবাং এফ.রব.আই প্রধাি করলে গ্রীি ভুারলি রহউেুাি কডমভলপমেঠট 
রিসাচগ কসঠটামিি েুমখােুরখ িাস্তাি ওপামি কেুুরিরট হমলি একরট কমক্ষ্ একটা 
কটরবল র মি বমস আমলাচিায় েশগুল। রহউেুাি কডভলপমেঠট রিসাচগ কসঠটামিই 
‘আমেরিকাি কাউরেল অব েুসরলে এমসারসময়শিস’ (ACOMA) এি ৭রদি 
বুারপ সমেলি শুরু হময়মে।  

রহউেুাি কডভলপমেঠট রিসাচগ কসঠটাি (HDRC) আমেরিকাি 
েুসলোিমদি সাাংকৃরত্ক ককন্দ্র।  

কেিামিল কেুুরিরট হমলি কয কমক্ষ্ কো বলরেল ত্াি োিালা রদময় 
HDRC‘ি প্রধাি ফটক কদখা যায়।  

‘কসরদমক কচাখ কিমখ কো বলরেল কেিামিল শ্যািি। ত্াি েুখ দারুি 
আিমন্দ উদ্ভারসত্। কস বলরেল, ‘ঈশ্বিমক অমশষ ধেবাদ। আহেদ েুসামক 
আবাি িার্ামলি েমধু পাওয়া কর্মে। ভাবমত্ রক কয আিন্দ লার্মে, কস এখি 
সােমিি ঐ রবরল্ডাংটায় িময়মে। আেিা ত্াি খবি োরি, রকন্তু কস আোমদি খবি 
োমি িা’।  

‘আসল আিন্দ হমব ত্ামক ধিাি পি। ত্ামক ধিাি রক পরিকল্পিা?’ 
বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  

‘ওটা ককাি সেস্যা িয়। রত্রিশেি কোমঠডা কযার্াড় হময়মে। কয ককাি 
সেয় ওখামি ঢুমক ত্ামক আেিা ধমি আিমত্ পারি’। বলল কেিামিল শ্যািি।  

‘রকন্তু ত্ামত্ িিপাত্ হমব, োিাোরি হমব, আন্তেগারত্ক রিউে 
রেরডয়ামত্ চমল যামব খবি, এটা কিা যামব িা। আোি প্ররত্ এফ.রব.আই-এি 
রিমদগশ এটা’। বলল এফ.রব.আই এমেঠট করলে।  
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এফ.রব.আই প্রধাি কেিামিল আব্রাহাে েিসি ও কেিামিল শ্যািমিি 
েমধু আমলাচিা অনুসামি এফ.রব.আই শ্যািিমক ত্েু রদময় সাহাযু কিমে, 
প্রত্ুক্ষ্ সাহাযু িয়। করলেমক এখামি পাোমিা হময়মে এটা রিরশ্চত্ কিাি েমে 
কয পুরলশমক েরড়ময় পড়মত্ হয় এবাং খবমিি কার্মে যায় এেি  টিা কযি িা 
 মট।  

‘করলে রেকই বমলমে, এই সমেলমি এ ধিমিি  টিা  টমল, ত্াি কষাল 
আিা দায় রর্ময় পড়মব োরকগি সিকামিি  ামড়’।  

কেিামিল শ্যািি ভাবরেল। বলল, ‘ত্াহমল কেমপ্লমিি বাইমি ত্ামক 
ধিাি বুবস্থা কিমত্ হমব। এটা করেি হমব িা। ত্মব এি েমে সাবগক্ষ্রেক 
পাহািাি বুবস্থা োকমত্ হমব’।  

কেিামিল শ্যািি োেমত্ই কর্াল্ড ওয়াটাি বমল উেল, ‘আহেদ েুসা রক 
িামে সমেলমি কযার্দাি কমিমে’।  

‘আহেদ আবদুল্লাহ’।বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘ককাি কদশী রহমসমব’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
‘সউরদ এুিারবয়াি’।  
‘কপাশাক?’  
‘পরশ্চেী, রকন্তু েুমখ দারড়। দারড়ি োইমল কস এেি বদমল কর্মে কয, 

ফমটা সােমি কিমখও ত্ামক কচিা করেি’।  
‘ত্াহমল কচাখ ও ভ্রুি পরিবত্গি  রটময়মে কস?’  
হমত্ পামি।  
‘ত্াি োকাি োয়র্াটা আপিামদি কহামটমলি আমশ-পামশ িয়?’  
‘িা, সবাি োকাি োয়র্া ১১ ত্লা ভবমিি টপ রত্ি কলামি, রকন্তু আহেদ 

েুসা আমেি রত্ি ত্লায়’।  
‘এি রক কািে?’  
কেিামিল শ্যািি রকেু বলাি আমর্ই করলে বলল, ‘রবরল্ডাংটাি রদমক 

একবাি ত্ারকময় কদখমলই কসটা বুঝমত্ পািমবি’।  
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সবাই োিালা রদময় ত্াকাল। রকন্তু কর্াল্ড ওয়াটাি ও কেিামিল শ্যািমিি 
কচামখ এখিও প্রশ্নমবাধক দৃরষ্ট।  

করলে বলল, ‘কদখুি রত্ি ত্লা কেমক রবরল্ডাংটা কসাো উপমি উমে 
কর্মে। রকন্তু রত্ি ত্লা কেমক গ্রাউঠড কলাি পযগন্ত দু’রট কেপ একরট কদাত্ালায়, 
অেরট এক ত্লায়’।  

‘কসটা কত্া কদখাই যামি, ত্ামত্ রক হময়মে?’  
‘আি কদখুি রবরল্ডাংটাি এই কেপগুমলা উপি কেমক রত্িত্লা পযগন্ত 

রবরল্ডাংটাি চািরদমকই’।  
‘হ্যােঁ রেক আমে’। বলল ত্ািা দু’েমি এক সামে।  
‘এি অেগ আহেদ েুসামক এেি স্থামি িাখা হময়মে, কযখাি কেমক 

রবরল্ডাংটাি কয ককাি রদক রদময় কবি হময় যাওয়াি সুমযার্ আমে’।  
করলমেি কো শুমি স্তরম্ভত্ হময় কর্ল কেিামিল শ্যািি ও কর্াল্ড 

ওয়াটাি।  
‘ত্াি োমি আহেদ েুসা কয ককাি পরিরস্থরত্ি েমে প্রতুত ত্ আমে’।  
কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
‘আহেদ েুসাি েমে এটাই স্বাভারবক’। বলল করলে।  
‘যত্ই প্রস্ত্ত্তত্ োকুক, এবাি আহেদ েুসামক ফােঁমদ পড়মত্ই হমব। 

কোমঠডািা কর্াটা কেমপ্লি র মি কিমখমে’। বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘ঈশ্বি আপিাি কোমক সত্ু করুি’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
কেিামিল শ্যািমিি কচামখ েুমখ রকেুটা উমদ্বমর্ি োপ।  
কর্াল্ড ওয়াটাি োেমলও ককাি কো বলল িা শ্যািি। ত্াকাল  রড়ি 

রদমক। সরত্ুই ত্াি ভ্রু দু’রট এবাি কুরঞ্চত্ হমলা।  
কর্াল্ড ওয়াটাি ও করলে উভময়ই রবষয়রট লক্ষ্ু কমিমে।  
‘রক বুাপাি কেিামিল?’ বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  
‘ককামহি একটা কপ্রাগ্রাে কফল কিল ককি ত্াই ভাবরে’। বলল শ্যািি।  
ককামহি একেি রবখুাত্ ইহুদী কর্াময়ন্দা এমেঠট। রিউ কেরিমকাি 

প্ররত্রিরধ কািমসি  ামিে িাবালুরস’ি েদ্মমবমশ এই ককামহিই কিফামিমে কযার্ 
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রদময়মে। কািমসমিি সামে ককামহমিি কচহািাি রকেুটা রেল আমে। দু’েিই 
কসরেরটক-আফ্র রেশ্রে।  

‘রক কপ্রাগ্রাে কফল কমিমে ককামহি?’ কর্াল্ড ওয়াটামিি কচামখ রবষ্ময়।  
‘সামড় পােঁচটায় আেি িাোমেি রবিরত্ হমব। কস সেয় ককামহি কবরিময় 

এমস কিফামিে রবরল্ডাংটাি এ প্রান্তটায় কয ওময়মেে বি আমে, কসখামি এক 
খঠড কার্ে কফমল কিমখ যাবাি কো। রকন্তু ৬টা কবমে যামি, এখিও কস এল 
িা’।  

‘রক কার্ে?’ বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  
‘কিফামিে রবরল্ডাংটাি কলাি ও আউট কর্ট রডোইি এবাং আহেদ েুসাি 

বত্গোি েদ্মমবশসহ ত্াি ফমটা’।  
‘দু’কটাই কত্া খুব গুরুত্বপূেগ’। বলল এফ. রব. আই কর্াময়ন্দা করলে।  
‘িাোমেি রবিরত্ হমলও ককাি কপ্রাগ্রামে হয়ত্ আটকা পমড়মে’।  
কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
‘িা রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি। ককামহি এেি একেি কর্াময়ন্দা বুরিত্ব যাি 

কেগসূচীমত্ এক রেরিটও এধাি ওধাি কখিও হয় িা। যত্গুমলা অসাধু সাধি কস 
কমিমে, সবগুমলাই রিরদগষ্ট সেয়সূচীি কভত্মিই কস সম্পন্ন কমিমে। এটা ত্ােঁি 
কিকডগ’।  

‘ত্াহমল?’ বলল কর্াল্ড ওয়াটাি রচরন্তত্ কমে।  
ভাবল রকেুক্ষ্ে কেিামিল শ্যািি।  
ত্ািপি কেমর্ উোি েত্ দ্রুত্ ত্াি ট্রামভল রকট কটমি রিল। কবি কিল 

রসর্ামিট লাইটাি সাইমেি অয়ুািমলস রিরসভাি। একটা বড় সাইমেি স্পীকাি 
কবি কমি ত্াি সামে কামিকশি েুমড় রদল অয়ুািমলস রিরসভামিি। বলল, ‘রচন্তা 
কমি লাভ রক? রকেু  টমল অয়ুািমলসই ত্া বমল রদমব’।  

বমল অয়ুািমলমসি কেমসে ককামিি ‘কী’টা অি কমি রদল।  
স্পীকাি সিব হময় উেল।  
প্রেে রদমক কত্েি রকেুই পাওয়া কর্ল িা। িািা কো-বাত্গা, আলাপ-

আমলাচিা-রিত্ু রদিকাি স্বাভারবক ধািা রববিেী।  
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রিউ কেরিমকাি প্ররত্রিরধ রোঃ কািমসমিি েদ্মমবমশ কিফামিমে 
কযার্দািকািী ইহুদী কর্াময়ন্দা ককামহমিি কামে কোট কবাত্াে আকৃরত্ি কয 
অয়ুািমলস ট্রােরেটাি আমে ত্া ককাি সেয় অফ কিা যায় িা। সব সেয় অি 
োমক এবাং অবুাহত্ভামব শব্দ কমি, যাই  টুক ত্া রিখুেঁত্ভামব পাোয়।  

কটরবমলি উপি িাখা অয়ুািমলস রস্পকামি ত্খি বিৃত্া কভমস আসমে।  
‘কিফামিমে বিৃত্া কযেি চলমে, সব বিৃত্াই এভামব কিকডগ হমব। 

রবিাট দরলল এটা। এফ.রব.আই রকিমত্ চাইমল আেিা রবরর কিমত্ পারি’। 
এফ.রব.আই এমেঠট রোঃ করলমেি রদমক ত্ারকময় হাসমত্ হাসমত্ বলল কেিামিল 
শ্যািি।  

‘এই েেই বুরদ্ধমত্ আপিািা কশ্রষ্ঠ। ত্মব এমক্ষ্মত্র বুবসাটা হমব িা। 
কািে, প্ররত্ কসশমিি ফলু প্ররসরডাংস আেিা কপময় যাব’। বলল করলে।  

‘কপময় যামবি, ককেি কমি?’ রবরষ্মত্ কঠে কেিামিল শ্যািমিি।  
‘এ ধিমিি সমেলি কিমত্ কদয়াি কক্ষ্মত্র আোমদি একটাই শত্গ রেল। 

কসটা হমলা সমেলি কসশি গুমলাি ফলু প্ররসরডাংস এবাং সমেলমি দাওয়াত্ 
প্রাপ্তমদি ত্ারলকা আোমদি রদমত্ হমব। ত্ারলকা ত্ািা রদময়মে। সমেলমিি 
কসশিগুমলাি ফলু কিকডগ ত্ািা রদমি’। করলে বলল।  

‘রদমি িয়, রদমব’। সাংমশাধি কিমত্ চাইল শ্যািি।  
‘কদমব িয়, রদমত্ শুরু কমিমে। প্ররত্রট কসশি পমিই কস কসশমিি কিকডগ 

ত্ািা পারেময় রদমি’।  
স্পীকামি ত্খি বিৃত্া চলরেল।  
হোৎ বিৃত্াি শব্দ ত্িমেি োমঝ একটা কঠে রফসরফস কমি বমল উেল, 

‘রোঃ কািমসি, আপরি একটু আসুি। েরুিী প্রময়ােি’। সাোে একটু রিিবত্া। 
ত্ািপি আমিকরট কঠে উচ্চারিত্ হমলা, ‘চলুি’।  

কশমষি এ কঠেরট ইহুদী কর্াময়ন্দা ককামহমিি।  
ত্ািপি অবাি রিিবত্া। স্পীকামি বিৃত্াি শব্দ ক্ষ্ীে হমত্ হমত্ এক 

সেয় কেমে কর্ল।  
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‘ত্াি োমি ডাকমত্ আসা কলাকরট ককামহিমক রিময় কসরেিাি হল কেমক 
কবরিময় এমসমে’। বলল কেিামিল শ্যািি।  

‘রেক ত্াই’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
আিও কত্কগুমলা েুহূত্গ পাি হমলা।  
একটা দিো কখালাি শব্দ স্পীকামি কভমস এমলা। ত্ািপি কভমস এমলা 

ত্া বন্ধ হবাি শব্দও।  
‘ককামহিমক রিময় কলাকরট একরট  মি প্রমবশ কমিমে। বলল কেিামিল 

শ্যািি।  
‘আসুি রোঃ কািমসি। আপিামক সালাে রদমত্ পািলাে িা বমল 

দুাঃরখত্’। িত্ুি একরট কঠেস্বি স্পীকামি কশািা কর্ল।  
িত্ুি কঠেরট কো কশষ কমি েুহূত্গ কামলি েমধুই আবাি বমল উেল, 

‘চেমক উেমলি ককি রোঃ কািমসি?  ামিে িাবালুরস কত্া সাোে এই কোয় 
চেমক উোি কো িয়, বলুি’।  

অয়ুািমলস স্পীকামি এই কোগুমলা কশষ হমত্ই চেমক উেল কেিামিল 
শ্যািিও। ত্াি কচামখ েুমখ সমন্দহ ও অস্বরস্তি একটা োয়া।  

স্পীকামি কো বমল উেল আবাি কসই িত্ুি কঠেরটই। বলল, ‘আিা রোঃ 
কািমসি, আপিাি ওয়ারশাংটমি কপৌেঁোি কো ‘এয়াি আমেরিকাি ‘রেমিা রেমিা 
রি’ লাইমট, আি আপরি কপৌেঁেমলি প্রায় ১২  ঠটা পি ‘রেমিা কসমভিরটি’ 
লাইমট, ককি?’  

‘এখি এসব প্রমশ্নি আরে অেগ বুঝমত্ পািরে িা। আপরিই বা এ প্রশ্ন 
কিমেি ককি? কিফামিে কিত্ৃবৃন্দ কত্া িময়মেি’।  

‘কঠেটা ককামহমিি, োিাল কেিামিল শ্যািি শুকমিা র্লায়।  
‘আপরি কত্া কদখমেি, কিফামিমেি কিত্ৃবৃন্দ আোি পামশই বমস 

আমেি। ত্ামদি পক্ষ্ কেমকই এ প্রশ্ন আরে কিরে’। বলল কসই িত্ুি কঠে।  
‘আোমক এভামব প্রশ্ন কিাি অেগ রক? লাইট ধিমত্ িা পািা, লাইট কচে 

খুবই স্বাভারবক বুাপাি’। স্পীকামি কভমস এল ককামহমিি কঠে।  
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‘লাইট ধিমত্ িা পািমল, লাইট কচে কিমল োত্র বাি  ঠটাি বুবধামি 
রটরকট কত্া কচে কিাি প্রময়ােি হয় িা। আপরি রটরকট কচে কমিমেি ককাি 
কািমে?’  

িত্ুি কঠেরটি স্বি উৎকেগ হময় শুিরেল কেিামিল শ্যািি। বলল কস 
শুকমিা কমঠে, ‘রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি রচিমত্ পািমেি এ কঠে’।  

‘িা’। বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  
‘আোি রবন্দুোত্র সমন্দহ কিই, এটা আহেদ েুসাি কঠে, রযরি আহেদ 

আবদুল্লাহ িামে সমেলমি কযার্ রদময়মেি’।  
রকেু বলমত্ যারিল কর্াল্ড ওয়াটাি। রকন্তু ত্াি আমর্ই স্পীকামি 

ককামহমিি হারসি শব্দ কশািা কর্ল। বলল, ‘এসব কোট খাট রেরিস রিময় আপিািা 
সেয় িষ্ট কিমেি ককি বুঝমত্ পািরে িা। ককউ রটরকট হারিময় কফলমল কস িত্ুি 
রটরকট কিমত্ পামি’।  

‘রোঃ কািমসি ১২  ঠটা পি রভন্ন লাইমট আসাি কািে বমলমেি লাইট 
ধিমত্ িা পািা, এখি িতু্ি রটরকট কাটাি কািে বলমেি রটরকট হারিময় যাওয়া। 
রটরকট হারিময় যাওয়াি কোটা রভন্ন লাইমট আসাি কািে রহমসমব আমর্ই আসমত্ 
পািমত্া। ত্া আমসরি, কািে কোটা পমি বািামিা। লাইট ধিমত্ িা পািা 
কোটাও বািামিা িয় রক?’  

স্পীকামি কভমস আমস আহেদ আবদুল্লাহ ওিমফ আহেদ েুসাি কো 
শুমি েুখ চুপমস কর্ল কেিামিল শ্যািমিি। বলল, ‘সবগিাশ কর্াল্ড ওয়াটাি, ওিা 
ককামহিমক সমন্দহ কিমে’।  

‘রেক রোঃ কেিামিল, রকন্তু এটুকু প্রোে রদময় কািও সম্পমকগ ফাইিাল 
কো বলা যায় িা। সমন্দহ কিা যায় োত্র’।  

স্পীকামি কভমস এল ককামহমিি র্লা। বলল, ‘কদখুি আরে আেরন্ত্রত্ 
অরত্রে। এভামব আপিািা আোমক রেজ্ঞাসাবাদ কিমত্ পামিি িা। এটা অপোি 
কিা’।  

‘আপিাি দুমটা কািেই বািামিা, রেেুা –এ কোি কত্া ককাি েবাব 
রদমলি িা?’ আহেদ আবদুল্লাহি র্লা কভমস এল স্পীকামি।  
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‘অমহত্ুক রবষয় েবাব কদবাি েত্ িয়’। কঠে ককামহমিি।  
‘আিা রোঃ কািমসি এ দু’কটা ডকুমেঠট কদখুি। একরট হমলা সমেলমি 

কযার্দামিি সেরত্সূচক কলটাি অব এুাকমসপটুাে, অেরট সমেলমি আসাি 
পি কিরেমষ্ট্রশি ফিে। দু’কটামত্ই রোঃ কািমসি োমি আপিাি দস্তখত্ আমে। 
কদখুি কত্া দুই দস্তখত্ রক একেমিি?’ স্পীকামি আহেদ আবদুল্লাহি কঠে।  

স্পীকাি রিিব। ককামহমিি ককাি উত্তি কিই।  
স্পীকামি আহেদ আবদুল্লাহিই অনুচ্চ, অেচ অত্ুন্ত শি কঠে কভমস 

এল। বলমে কস, ‘িা রোঃ কািমসি কটরবল কেমক হাত্ দু’কটা যত্টুকু কটমিমেি, 
আি টািমবি িা। টািমল দু’হাত্ই হািামবি, কািে আোি গুরল লক্ষ্ু ভ্রষ্ট হয় িা। 
আরে োরি, পড়াি েমে আপিাি চশোি দিকাি কিই। সমেলমি আসাি পি 
কলখাপড়াি ককাি কামেই আপরি চশো বুবহাি কমিিরি। অত্এব পমকট কেমক 
চশো কবি কিমবি, এটা রেক িয়’।  

কোয় একটু কেদ িােল স্পীকামি। ত্ািপিই আহেদ আবদুল্লাহ োমি 
আহেদ েুসাি উচ্চকঠে হারস। ত্াি কামি সামে সামেই কভমস এল ত্াি কঠে, 
‘আরে োরি, আপিাি ককামটি কভত্মিি পমকমট কযখামি চশো আমে, ত্াি 
পামশই কশাল্ডাি কহালোমি ঝুলমে রিউট্রি রিভলবাি। কস রিভলবামিি একটা 
রবষাি ফায়াি কমক্ষ্ উপরস্থত্ আোমদি ক’েিমক কচামখি পলমক  ুে পারড়ময় 
কদমব এবাং অন্তত্ ে’োমসি েমে রিরিয় কমি কদমব’।  

েুহূত্গ কামলি েমে রিিব হমলা স্পীকাি।  
পিক্ষ্মেই আবাি স্পীকামি কঠে কভমস এল আহেদ েুসাি। বলমে কস 

কাউমক উমেশ্য কমি, ‘কত্ােিা এি পমকট কেমক রিউট্রি রিভলবািটা কবি কমি 
িাও। সাচগ কমি কদখ দু’পাময়ি কোোি সামে আটকামিা রিভলবাি কপমত্ পাি। 
সব কশষ অস্ত্র রহমসমব ককােমি কবমটি আড়ামল একটা সুইচ িাইফ রিশ্চয় কস 
কিমখমে’।  

রিিব হমলা স্পীকাি।  
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‘কলাকটা অন্তিদ্রষ্টা িারক। কয কয অমস্ত্রি কো আহেদ েুসা বমলমে কস 
কস অস্ত্র ককামহমিি কসভামবই িময়মে’। রবষ্ময় রেরশ্রত্ করুে কমঠে বলল কেিামিল 
শ্যািি।  

‘রকন্তু অয়ুািমলস ট্রােরেটাি ককামহমিি কামে আমে এটা আহেদ েুসা 
বলমত্ পামিরি’। বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  

‘এ েমেই আহেদ েুসা সবগদ্রষ্টা বা অন্তিদ্রষ্টা িয়। রকন্তু অদ্ভূত্ রিখুেঁত্ 
অনুোি ত্াি’। কেিামিল শ্যািি বলল।  

‘এেিও হমত্ পামি। ককামহিমক সমন্দহ কিাি পি আহেদ েুসা 
ককামহমিি অোমন্ত ত্ামক এবাং ত্াি লামর্ে সাচগ কমিমে’। বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  

‘হমত্ পামি, রকন্তু এভামব ককাহমিমক সাচগ প্রায় অসম্ভব। সাচগ কিমল 
ককামহমিি কামে অবশ্যই ত্া ধিা পড়মত্া। আি ধিা পড়মল আমর্ই কস সাবধাি 
হময় কযত্। ত্াহমল এই রবপমদ ত্ামক পড়মত্ হমত্া িা’। বলল কেিামিল শ্যািি।  

স্পীকাি কো বমল উেল আবাি।  
স্পীকামি এবাি অপরিরচত্ র্লা। বলল, ‘রোঃ আহেদ আবদুল্লাহ, 

এরদকটা আপরি কদখুি। েরুিী কটরলমফাি। আরে আসরে’।  
‘রেক আমে,আসুি’। স্পীকামি আহেদ েুসাি র্লা।  
স্পীকামি একটু রিিবত্া।  
েুহূত্গ কময়মকি েমধুই স্পীকামি কভমস এল আহেদ েুসাি র্লা আবাি। 

বলল, ‘কদখমেি কত্া অস্ত্রগুমলা? একটা রিউট্রি রিভলবাি, দুমটা সাধািে 
রিভলবাি এবাং একটা সুইচ িাইফ, োমি একটা যুমদ্ধি অস্ত্র আপিাি কামে। রোঃ 
কািমসমিি কামে রক এগুমলা োকাি কো? রোঃ কািমসমিি েদ্মমবমশ কক 
আপরি?’  

স্পীকামি ককামহমিি হারসি শব্দ কভমস এল। হারসি সামে সামে ত্াি 
কঠেও। বলল কস, ‘আহেদ েুসা আপরিও েদ্মমবশ রিময় সমেলমি এমসমেি, 
আরেও েদ্মমবশ রিময় সমেলমি এমসরে। আপরি রেমত্মেি, আরে কহমি কর্রে। 
এি কবশী আি রকেু োিমত্ পািমবি িা’।  
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এবাি স্পীকামি কভমস এল আহেদ েুসাি হারস। বলল, ‘ভাল বমলমেি 
আপরি। দু’েমিিই েদ্মমবশ। রকন্তু অমিক পােগকু।  

সমেলমিি উমদুািা ও অরত্রে কামিা কামেই আোি ছ্দ্দ্মমবশ কিই। 
সকমলই আোি পরিচয় ও িাে োমিি। রকন্তু আপিাি িাে, পরিচয় আেিা ককউ 
োরি িা। এখি আেিা কসটাই োিমত্ চারি’।  

স্পীকামি আহেদ েুসাি কঠে কেমে কর্ল। রকন্তু স্পীকাি রিিব হওয়াি 
পিক্ষ্মেই আবা সিব হময় উেল। স্পীকামি র্লা পাওয়া কর্ল এবাি কটরলমফাি 
ধিমত্ যাওয়া কসই কলাকরটি। বলমে কঠেরট, ‘রোঃ আহেদ আবদুল্লাহ, রোঃ 
কািমসমিি ভাই সািারসি  ামিে কফাি কমিরেল ‘সান্তামফ’ কেমক। রকেুক্ষ্ে 
আমর্ উরি কো বমলমেি এই রোঃ কািমসমিি সামে। কো বমলই ত্ামদি সমন্দহ 
হময়মে। উরি কটরলমফাি কমিরেমলি োিাি েমে কয, রক  টিা, ত্াি ভাই 
ককাোয়। এ রিময় ত্ামদি বারড়মত্ সবাই উরদ্বগ্ন’।  

কেমে কর্ল স্পীকাি। কো কশষ কমিমে কলাকরট।  
েহূত্গ োত্র। স্পীকামি কভমস এমলা আহেদ েুসাি র্লা। বলমে কঠেরট, 

‘বলুি রোঃ েদ্মমবশী কািমসি, আপরি কক? রোঃ কািমসিমক ককাোয় কিমখমেি, 
িা ত্ামক হত্ুা কমিমেি?’ কমোি কঠে আহেদ েুসাি।  

‘ককাি সাহাযুই আপিামক কিব িা আহেদ েুসা’। স্পীকামি শি র্লা 
রোঃ ককামহমিি।  

কচামখ েুমখ ভীষে উমদ্বর্ কেিামিল শ্যািমিি। কর্াল্ড ওয়াটাি ও 
করলমেি েুখও শুষ্ক। ত্ামদি েুমখও ককাি কো কিই।  

ককামহমিি কোি পি স্পীকাি কেমে রর্ময়রেল েুহূমত্গি েমে। কসটা 
আবাি সিব হময় উেল। কমোি কঠে কভমস এল আহেদ েুসাি। কস বলমে, ‘এক 
আমদশ আরে দু’বাি কদই িা। বলুি কশষ সুমযার্ এটা আপিাি’।  

‘বমলরে কত্া ককাি সাহাযু আোি পামবি িা আপরি’ স্পীকামি 
ককামহমিি কঠে।  

স্পীকাি রিিব হমলা।  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  43 

 

হোৎ স্পীকাি কোটা স্বমি ‘দুপ’ কমি উেল। ত্াি সামে সামেই একটা 
আত্গ রচৎকাি। রচৎকাি ককামহমিি।  

আত্গিাদ কমি উেল কেিামিল শ্যািি। বমল উেল আত্গস্বমি, ‘শয়ত্ািটা 
রক ককামহিমক হত্ুা কিল?’  

‘িা, রচৎকামিি ধিি কস কো বমল িা। আহেদ েুসা রিশ্চয় সাইমলোি 
লার্ামিা রিভলবাি বুবহাি কমিমে। রিশ্চয় আহেদ েুসা ককামহমিি এেি 
োয়র্ায় গুরল কমিমে যামত্ কষ্ট পায়। ককামহিমক কো বলামত্ চায় আহেদ 
েুসা’। বলল এফ.রব. আই কর্াময়ন্দা করলে।  

‘আোমদি রকেু কিা দিকাি। এখিও িা কেমি োকমল কয ককাি সেয় 
আহেদ েুসা ত্ামক কেমি কফলমব। রোঃ করলে, রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি আোমক 
সাহাযু করুি। এখরি আোমদি কোমঠডামদি পারেময় ত্ামক েুি কমি আিা 
উরচত্’। উমত্তরেত্ কমঠে বলল কেিামিল শ্যািি।  

‘ত্ামত্ রবিাট িিপাত্ হমব। অমিক কলাক োিা কযমত্ পামি। এ 
হত্ুাকাঠড োরেফাই কিা যামব িা। এ ঝুেঁরক কিয়া যামব িা’। পরিষ্কাি কমঠে 
বলল করলে।  

‘ওমদি কামে কব আইরি অস্ত্র আমে। কবআইরি অস্ত্র রদময় একেি 
কলাকমক ত্ািা আহত্ কমিমে, এই অরভমযামর্ এফ.রব.আই সমেলমি ঢুমক 
আহেদ েুসামক কগ্রপ্তাি ও ককামহিমক েুি কিমত্ পামি’। বলল কেিামিল 
শ্যািি।  

হাসল রোঃ করলে। বলল, রোঃ কেিামিল উমত্তরেত্ হময় বাস্তবত্ামক 
আপরি ভূমল যামিি। এখি এফ.রব.আই কভত্মি ঢুকমল কবআইরি ককাি অস্ত্রও 
পামব িা এবাং আহত্ রোঃ ককামহিমকও পামবিা। আেিা  টিাস্থমল কপৌেঁোি আমর্ 
দু’কটামকই ত্ািা সরিময় কফলমব। আপরি ভূমল যামিি ককি, কসখামি আহেদ 
েুসা আমে। কসই সবরকেু রিয়ন্ত্রে কিমে কসখামি’।  

ত্াহল? রক কিব আেিা? রকে ুকত্া কিমত্ হমব ত্ামক উদ্ধামিি েমে’। 
বলল কেিামিল শ্যািি আকুল কমঠে।  
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‘রোঃ কেিামিল, অয়ুািমলস কিকমডগ রক  মটমে পুমিা শুনুি। ত্ািপি 
কিেীয় রেক কিা যামব। এখি ত্াড়াহুমড়া কমি ককাি লাভ কিই। যখি  টিা 
কিকডগ হময়মে কস সেয় এবাং যখি আেিা শুিরে ত্া এক সেয় িয়। হমত্ পামি এ 
দু’ সেময়ি োমঝ অমিক বুবধাি’।  

‘হ্যােঁ করলে রেক বমলমে কেিামিল’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
‘হ্যােঁ রেক বমলমেি। আরে সেময়ি এই পােগমকুি বুাপািটা একদেই 

ভূমল রর্ময়মেলাে’। বলল কেিামিল রচরন্তত্ কমঠে।  
স্পীকাি সিব হময় উেল আবাি।  
কঠে কভমস এল আহেদ েুসাি। বলমে, ‘ডাি কাি উমড় কর্মে, এবাি 

বাে কাি উমড় যামব রোঃ েদ্মমবশী কািমসি। আপিাি পরিচয় আি আোি 
দিকাি কিই। পরিচয় আপিাি আরে কপময় কর্রে। আপরি কেিামিল শ্যািমিি 
কলাক। একেি ইহুদী কর্াময়ন্দা োড়া আি রকেু িি। বলুি, রোঃ কািমসিমক 
ককাোয় কিমখমেি?’  

িীিব হমলা স্পীকাি। েুহূত্গ পমিই কভমস এল আহেদ েুসাি র্লা। 
বলমে, ‘রত্ি পযগন্ত গুিব। রত্ি উচ্চারিত্ হবাি সামে সামে আোি গুরল েুটমব’।  

পিক্ষ্মেই স্পীকামি কভমস এল আহেদ েুসাি এক উচ্চািমেি শব্দ।  
স্পীকামি কঠে কশািা কর্ল ককামহমিি। বলমে, ‘আরে যখি ধিা পমড়ই 

কর্রে, ত্খি রোঃ কািমসি ককাোয় ত্া বলমত্ আপরত্ত কিই। ত্মব একটা শত্গ’।  
‘রক শত্গ?’ স্পীকামি কঠে আহেদ েুসাি।  
‘রবরিেয় হমত্ হমব। আোমক কেমড় কদমবি, ত্ামক আেিা রফরিময় 

কদব’। স্পীকামি কঠে রোঃ ককামহমিি।  
‘আপরি বমলি, কািমসি ককাোয়, ত্ামক পাওয়াি পি আপিাি েুরিি 

কো রবমবচিা কিব’। কঠে আহেদ েুসাি।  
‘এটা রকন্তু প্ররত্শ্রুরত্ হমলা িা’। কঠে ককামহমিি।  
‘যা বমলরে, ত্াি বাইমি আি ককাি কো কিই’। স্পীকামি কভমস আসা 

এই দৃঢ় কঠেরট আহেদ েুসাি।  
‘কার্ে কলে রদি, রলমখ ও এেঁমক রদরি’। ককামহমিি কঠে স্পীকামি।  
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িীিবত্া কিমে এমলা স্পীকামি কবশ রকেুক্ষ্ে।  
‘ককামহি রিশ্চয় রলমখ রদমি রেকািা’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
এত্ক্ষ্মে এক টুকমিা হারস ফমুট উমেমে কেিামিল শ্যািমিি েুমখ। 

বলল, ‘ককামহি রেক কাে কমিমে। সেয় কপল কস। আেিাও সেয় কপলাে। রোঃ 
কািমসি এখি আোমদি কামে েূলুবাি ককউ িয়। আহেদ েুসা অবশ্যই রকেুটা 
রিলুািড হমবি এখি। কসটা হমব আোমদি েমে সুমযার্ ত্ামক খােঁচায় বন্দী 
কিাি’।  

‘ষড়যন্ত্র একটা হমি এখামি ত্ামক র মি, এটা কেমি যাওয়াি পি আিও 
সাবধাি হমব িা?’ বলল করলে।  

‘ত্া হমব িা। রকন্তু সমেলমিি কভত্ি কেমক ককাি রবপদ আি কিই এটা 
োিাি পি কস রিরশ্চন্ত হমব। আরে চাই কস সমেলি কেমক িা পালাক। ত্াহমলই 
একটু সুমযার্ আেিা কপময় যাব’। কেিামিল শ্যািি বলল।  

কেিামিল কো কশষ কিাি আমর্ই স্পীকাি কো বমল উেমে। কঠে 
এবাি আহেদ েুসাি। বলমে, ‘ধেবাদ রোঃ ইহুদী কর্াময়ন্দা। ইহুদীিা কয 
রিমেমদি বুাপামি খুব বাস্তববাদী, আপরিও ত্া প্রোে কিমলি’।  

একটু রিিবত্া স্পীকামি।  
স্পীকামি আবাি কঠে কভমস এল আহেদ েুসাি। বলমে, ‘এি কািটায় 

বুামঠডে কবেঁমধ রকেু ঔষধ খাইময় রদি। ত্ািপি ওি হাত্ পা কবেঁমধ  ুে পারড়ময় 
রদি। আরে এমকও রিময় যাব যাবাি সেয়। রিময় কযমত্ বলুি এেঁমক’।  

‘ককাোয় যামবি?’  মিি কভত্ি কেমকই এক অপরিরচত্ কঠে।  
‘আরে যাব রিউ কেরিমকামত্ রোঃ কািমসমিি সন্ধামি’। কঠেরট আহেদ 

েুসাি।  
‘এখরি?’ রেজ্ঞাসা কসই অপরিরচত্ কঠেরটি।  
‘এখরি’, কঠে আহেদ েুসাি।  
‘ওেঁমকও ওখামি কিমবি? অসুরবধা হমব িা কত্া?’ কসই অপরিরচত্ কঠেই 

আবাি কশািা কর্ল।  
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‘িা, ওমক রিরি িা। রিিাপদ একটা স্থামি ওমক কিমখ যাব। সমেলি 
ককমন্দ্র ওমক আি এক েূহুত্গ িাখাও রিিাপদ িয়’।  

দিো কখালাি শব্দ এল স্পীকামি। বন্ধ কিািও শব্দ পাওয়া কর্ল।  
আি কশািা কর্ল িা আহেদ েুসাি কঠে।  
‘ককামহিমক আহেদ েুসাি কলাকিা কবি কমি এমিমে  ি কেমক’। 

কেিামিল শ্যািি বলল।  
‘রেক’। বলল রোঃ করলে।  
‘রোঃ করলে আি কদিী কিমল ককামহিমক উদ্ধাি হয়মত্া আি ককাি রদিই 

কিা যামব িা। রকেু কিমত্ হমব এবাং ত্া এই েুহূমত্গই’। কেিামিল শ্যািি বলল।  
‘উদ্ধাি কিা যামব িা ককি? আহেদ েুসা ককাি প্ররত্শ্রুরত্ উচ্চািে কমিরি 

বমট। রকন্তু ত্াি কো শুমি েমি হময়মে রোঃ কািমসিমক পাওয়াি পি ত্ািা 
ককামহিমক কেমড় কদমব’।  

‘িা কদমব িা। কািে, কািমসিমক পাওয়াি আমর্ই আহেদ েুসা 
আোমদি খােঁচায় বন্দী হমব’। বলল শ্যািি।  

‘রক ভামব?’ বলল করলে।  
‘ককামহি আহেদ েুসামক রোঃ কািমসমিি বন্দী কমি িাখাি স্থাি বমল 

রদময় আহেদ েুসামক ধিাি একটা ফােঁদ আোমদি হামত্ ত্ুমল রদময়মে। আহেদ 
েুসা কািমসিমক উদ্ধাি কিমত্ রর্ময় রিমেই আোমদি হামত্ চমল আসমব। এখি 
যরদ আহেদ েুসামক সমেলি ককন্দ্র কেমক ধিা িা যায়, ত্াহমল এই েুহূমত্গই 
আোমদি যাত্রা কিমত্ হমব রিউ কেরিমকামত্’।  

‘ত্াহমল ককামহিমক আি উদ্ধাি কিমত্ পািমেি িা’। বলল কর্াল্ড 
ওয়াটাি।  

‘ককি?’ শ্যািি বলল।  
‘কািে, এখি ককামহি রকাংবা আহেদ েুসা ককউই সমেলি ককমন্দ্র কিই। 

ককামহিমক রিিাপদ স্থামি কিমখ আহেদ েুসা রিশ্চয় এখি কেরিমকাি পমে 
িময়মে’।  
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চেমক উেল কেিামিল শ্যািি। বলল, ‘সরত্ু কত্া। ভূমলই রর্ময়রেলাে, 
 টিা  টাি সেয় এবাং  টিাি কিকডগ কশািাি সেময়ি েমধু অমিক পােগকু’।  

বমলই উমে দােঁড়াল কেিামিল শ্যািি। আসুি আেিা প্রতুত ত্ হই।  
এখরি আোমদি রিউ কেরিমকা যাত্রা কিমত্ হমব’।  
‘রকমস যামব?’  
‘আহেদ েুসা রিশ্চয় ককাি এয়াি লাইমে রিউ কেরিমকা যামি। ত্াি 

আমর্ আমর্ আোমদি কপৌেঁেমত্ হমল আপিাি কেট রবোি োড়া ককাি উপায় কিই। 
সব ধিমিি খিচ আরে বহি কিব। আপরি আপিাি কেট প্রস্ত্ত্তত্ কিমত্ বমল 
রদি’।  

‘রেক আমে রোঃ শ্যািি। রকন্তু েমি োমক কযি আহেদ েুসামক আোমদি 
কামে কেমক ককিাি চুরি এখিও বারত্ল হয়রি’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  

‘িা আরে ভূরলরি রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি। আহেদ েুসামক হামত্ কপমল পয়সা 
আোমদি েমে ককাি বুাপাি িয়’।  

‘রকন্তু আোমক রিউ কেরিমকা কযমত্ হমল এফ.রব.আই কত্ৃগপমক্ষ্ি 
অনুেরত্ দিকাি’। বলল করলে।  

‘িা আপিামক অবশ্যই কযমত্ হমব আোি সামে। আপরি োকমল একটা 
রলর্ুাল প্রমটকশি আোমদি সামে োকমব। রেক আমে আরে এখরি কটরলমফাি 
কিরে েেগ আব্রাহাে েিসিমক’।  

বমল কেিামিল শ্যািি কটরলমফাি তু্মল রিল হামত্।  
 
 
 
সান্তামফ রবোি বন্দমি লুাঠড কিল আহেদ েুসা।  
খুব সাধািে েদ্মমবশ ত্াি।  
েুমখ কর্ােঁফ লার্ামিা হময়মে, যা ককাি সেয়ই লার্ায় িা এবাং োোভরত্গ 

ঈষৎ ককােঁকড়া চুল পমিমে।  
এমত্ই আহেদ েুসা একদে অে োনুষ হময় কর্মে।  
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সামে ককাি লামর্ে কিই। লামর্ে িাখমবই বা ককাোয়?  
কয ধিমিি কামে এমসমে ত্ামত্ সামে লামর্ে বহমিি অবকাশও কিই।  
আহেদ েুসাি সােমি হােঁটরেল এক বৃদ্ধ। বয়স আরশ-িব্বই এি েত্ 

হমব। একটা ট্ররলমত্ বুার্ কেমল রিরিল কস।  
কষ্ট কমি ভািসােু িক্ষ্া কমি হােঁটমে কস।  
র্ুাাংওময়ি একটা উেঁচু কলয়ামি উেমত্ রর্ময় কহােঁচট কখময় পমড় যারিল 

বৃদ্ধ।  
আহেদ েুসা ত্ামক ধমি কফলল।  
‘ধেবাদ’। কসাো হময় দােঁরড়ময় বলল বৃদ্ধরট।  
বৃদ্ধরট কিড ইরঠডয়াি, কদখল আহেদ েুসা।  
‘ওময়লকাে। আরে যরদ ট্ররলটা বহি করি, আপরি ত্া রক পেন্দ 

কিমবি?’  
বৃদ্ধরট ত্াকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘িা আরে অপেন্দ কিব িা’।  
আহেদ েুসা বুার্সহ ট্ররল কেমল বৃমদ্ধি পাশাপারশ হােঁটমত্ লার্ল।  
লাউে কেমক কবি হবাি সেয় বৃদ্ধ আহেদ েুসামক বলল, ‘ত্ুরে অবশ্যই 

রবমদশী। রকন্তু এমকবামি কয খারল হাত্!’  
‘রবমদশী হমলও চাকুমি, চাকুিীি োধুমে অমিমকই এমদশী হময় কর্মে। 

ত্ামদি খারল হামত্ সফি কত্া হমত্ পামি’। আহেদ েুসা বলল।  
‘কত্াোি রক সান্তামফ’কত্ বারড় বা বাসা আমে?’ বলল বৃদ্ধ।  
‘কিই’।  
‘আত্মীয় স্বেি আমে?’  
‘কিই’।  
‘ রিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব আমে?’  
‘কিই’।  
‘ত্াহমল কত্া হমলা িা। ত্ুরে ওয়ারশাংটি কেমক আসে রিউ কেরিমকা। 

খারল হামত্ খুব স্বাভারবক িয়’।  
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বুমড়াি রবমিষেী শরি কদমখ অবাক হমলা আহেদ েুসা। েুমখ হারস কটমি 
বলল আহেদ েুসা, ‘স্বাভারবমকি একটা বুরত্রে কত্া আমে’।  

‘আমে! কসটা অস্বাভারবক’।  
‘অস্বাভারবক  টিা কত্া  টমত্ই পামি’।  
লাউে কেমক কবরিময় এমসমে ত্ািা।  
র্ারড় বািান্দায় আসাি পি আহেদ েুসা ট্ররলটা কিমখ বৃদ্ধমক উমেশ্য 

কমি বলল, ‘আপিাি েমে র্ারড় রেক কিব রক? ককাোয় যামবি আপরি?’  
‘কেমলি বাসা আমে এই সান্তামফ শহমিই। কসখামিই যাব, বড় দু গটিা 

 মটমে। ত্ুরে ককাোয় যামব?’  
‘যামবা সান্তা লািা। কসখাি কেমক ক্লীফ কডাময়রলাং’।  
‘ত্াি োমি ক্লীফ কডাময়রলাং যামব। ত্ুরে পযগটক বুরঝ?’  
‘কদশ কবড়ামিা পযগটি হমল আরে অবশ্যই পযগটক’।  
‘রকন্তু ত্ুরে ত্াহমল সান্তা লািা যামব ককি? ওখাি কেমক ক্লীফ কডাময়রলাং 

যাবাি িাস্তা সিাসরি কিই। ‘এস্পামিালা কেমক সিাসরি কযার্ামযার্ ক্লীফ 
কডাময়রলাং এি। আিও একটা সুখবি আোমদি বারড় এস্পামিালায়’।  

‘সরত্ু সুখবি। রেক আমে আরে এস্পামিালা হময়ই যাই। রকন্তু আপরি 
কত্া যামিি িা’।  

‘হ্যােঁ যারি। আোি বড় িারত্, আোি কেমলি বড় কেমল খুি হময়মে 
কখলাি োমে কহায়াইটমদি সামে এক সাং মষগ। ত্ুরে চল িা আোি সামে। 
ওরদককাি অবস্থা একটু কদমখ আরেও এস্পামিালা যাব, অেবা কাউমক রদময় 
কত্াোমক পারেময় কদব’।  

‘ধেবাদ স্যাি। আরে খুশী হত্াে আপিাি কেমলমদি সামে পরিরচত্ 
হমত্ পািমল। রকন্তু আোি একটু ত্াড়া আমে’।  

বমল আহেদ েুসা একটা র্ারড় কডমক বৃদ্ধমক ত্ুমল রদল র্ারড়মত্। 
লামর্েগুমলা ত্ুমল রদময় রবদায় কিবাি েমে বৃমদ্ধি কামে কযমত্ই একটা টুকমিা 
কার্ে আহেদ েুসাি হামত্ ত্ুমল রদময় বলল, এমত্ এস্পামিালাি কযখামি 
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আোমদি বারড় ত্াি রেকািা আমে। ত্ুরে কসখামি এস। আরে কালমকি েমধুই 
আশা করি বারড় কপৌেঁেব’।  

‘যখি এখামি আোি ককউ কিই, ত্খি এ ধিমিি আশ্রময়ি আহবাি 
কলাভিীয়’।  

বমল গুডবাই োরিময় চমল যারিল আহেদ েুসা।  
বৃদ্ধ রচৎকাি কমি উেল, ‘কশাি কশাি কত্াোি িােটাই বলরি’।  
আহেদ েুসা রফমি দােঁরড়ময় দু’পা সমি এমস বলল, ‘আহেদ আবদুল্লাহ’।  
‘ত্ুরে েুসলোি?’  
‘ককি খািাপ েমি কিমেি িা কত্া?’  
‘িা কহ, ভাল েমি কিরে’।  
‘েুসলোিমদি সামে পরিচয় আমে?’  
‘বলব িা, ত্ুরে এস ত্খি বলব।  
শুিমল ত্ুরেও খুশী হমব’।  
‘রেক আমে, আল্লাহি ইিা’।  
বমল চমল যাবাি েমে পা বাড়াল আহেদ েুসা আবাি।  
রকন্তু পিক্ষ্মেই  ুমি দােঁরড়ময় বলল, লজ্জা রবেরড়ত্ কমঠে, ‘স্যাি, 

আপিাি রেকািা কপলাে, কসখামি কত্া আপিাি িাে কিই’।  
হাসল বৃদ্ধ, বলল, রলমখ িাও, ‘িসওময়ল পাবমলা’।  
 
 
 
আহেদ েুসা দ্রুত্ ‘ক্লীফ কডাময়রলাং’ কপৌেঁেমত্ কচময়রেল। পািল িা। 

একটা িাত্ এস্পামিালামত্ ত্ামক োকমত্ হমলা।  
োকমত্ হমলা কখােঁে খবি কিবাি েমেও।  
আহেদ েুসাি র্ন্তবু ক্লীফ কডাময়রলাং িয়। ক্লীফ কডাময়রলাং কেমক একট ু

দরক্ষ্মে ‘লস আলামোমস’ি রদমক একটু এগুমল র্ম্বেুাকৃরত্ একটা সবুে পাহাড় 
আমে কসটাই ত্াি র্ন্তবু। কসই সবুে পাহামড়ি োরলক রেমলি একেি ইহুদী 
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রবজ্ঞািী। রত্রি েৃত্ুু ি সেয় ত্াি বারড় সমেত্ সবুে পাহাড়রট রদময় কর্মেি ত্ামদি 
ধেগীয় ‘রসিার্র্’ কক। কসখামি কসই রবজ্ঞািীি স্মরৃত্মত্ তত্িী হময়মে এক 
‘রসিার্র্’। কসই রসিার্র্মক ককন্দ্র কমি র্মড় উমেমে ইহুদীবাদীমদি একটা 
কর্াপি আস্তািা। এই কর্াপি আস্তািাি একটা বড় কাে হমলা ‘লস আলামোমস’ি 
উপি কর্াময়ন্দারর্রি কিা।  

‘লাস আলামোস’ োরকগি যুিিামষ্ট্রি সবমচময় পুমিামিা, সবমচময় সেৃদ্ধ 
পািোেরবক র্মবষে ককন্দ্র। এই ককমন্দ্রই তত্িী হয় োরকগি যুিিামষ্ট্রি প্রেে 
আেরবক কবাো। এখি এই র্মবষোর্ামি ‘স্ট্রামটরেক রডমফে ইরিরশময়রটভ’ 
(SDI) এি িািা রদমকি উপি গুরুত্বপূেগ র্মবষো চলমে। সবুে পাহামড়ি ইহুদী 
রসিার্র্ এ র্মবষোি উপিই কচাখ িাখমে। প্ররত্রট উন্নয়ি এবাং পরিকল্পিা ও 
প্রস্তাব ত্ািা েরিটি কমি।  

আহেদ েুসা কখােঁে রিময় কেমিমে ‘ক্লীফ কডাময়রলাং’ কেমক ত্ামক কযমত্ 
হমব সবুে পাহামড়ি রসিার্মর্ি রদমক। ক্লীফ কডাময়রলাং কেমক দরক্ষ্ে রদমক ‘লস 
আলামোস’ পযগন্ত এবাং ত্াি আশপাশ এলাকায় িামত্ বুরির্ত্ োড়া ককাি 
ট্রােমপাটগ সারভগস চমল িা। আহেদ েুসামক কযমহত্ু কযমত্ হমব ভাড়া র্ারড়মত্, 
ত্াই ত্ামক িাত্টা অমপক্ষ্া কিমত্ হমলা এস্পামিালামত্।  

এক িাত্ অমপক্ষ্া কিাটা ত্াি েমে শামপ বি হমলা। ওয়ারশাংটমি িকল 
কািমসমিি কাে কেমক ক্লীফ কডাময়রলাং ও লস আলামোস এি োঝখামিি 
র্ম্বেুাকৃরত্ সবুে পাহামড়ি রসিার্মর্ি িােটাই কস শুধু কপময়রেল। রকন্তু এক 
িামত্ি সেয় হামত্ পাওয়ায় কখােঁে খবি রিমত্ রর্ময় আিও রকেু োিমত্ পািল 
কস। রবল িামে একেি টুারি ড্রাইভাি ত্ামক বলল, ‘স্যাি আোি দশ বেি 
টুারি চালামিাি েীবমি এই প্রেে একেি পুামসোি কপলাে সবুে পাহাড় 
রসিার্মর্ যাবাি’।  

‘ইহুদীিা রসিার্মর্ যায় িা?’ রেমজ্ঞস কিল আহেদ েুসা।  
‘ওখামি ককি যামব স্যাি! ‘সান্তামফ’কত্ই কত্া রসিার্র্ আমে’।  
‘ত্াহমল ওখামি রসিার্র্ কিমত্ কর্ল ককি?’  
‘োরি িা স্যাি। পযগটকিাও ওখামি যায় িা’।  
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‘ককি?’  
‘রসিার্মর্ি কত্ৃগপক্ষ্িা িারক পেন্দ কমি িা। বমল, এটা িত্ুি রসিার্র্। 

ঐরত্হারসক হমল কদখাি রকেু োকমত্া’।  
বলল, ‘ত্ুরে ককািরদি কর্ে কসখামি?’  
‘ক্লীফ কডাময়রলাং কেমক লস আলামোমস যাবাি একটা িাস্তা সবুে 

পাহামড়ি পাশ রদময় কর্মে। একবাি লস আলামোস কর্রে ঐ পে রদময়। কফিাি 
পমে লস আলামোস কেমক একেি আোি র্ারড়মত্ উমেরেল। কস কিমেরেল ঐ 
রসিার্মর্। ত্ামক িারেময় কদয়াি েমে আরে রসিার্মর্ি র্ারড় বািান্দা পযগন্ত 
রর্ময়রেলাে। সাাং ারত্ক ওমদি রিিাপত্তা বুবস্থা স্যাি। র্ারড় বািান্দা কপৌেঁেমত্ 
আোমক দু’বাি কচক কমিমে ওিা’।  

‘ঐ কলাকরটমক কচক কমিরি?’  
‘িা, কমিরি। বিাং কস লম্বা লম্বা স্যালুট কপময়মে’।  
‘রবল ত্ুরে বলমল লস আলামোমস োত্র একবাি কর্ে। ককি?’  
‘লস আলামোমস যাবাি আলাদা পে আমে সান্তামফ কেমক। অে 

পেগুমলা রবমশষ কমি উত্তি-দরক্ষ্ি-পরশ্চে বিাঞ্চমলি প্রাইমভট পেগুমলা 
কিরেমকমটড। রবমশষ কক্ষ্ত্র োড়া এ পেগুমলা বুবহাি কিা যায় িা’।  

‘ত্াহমল ত্ুরে কসরদি রর্ময়রেমল রকভামব?’  
‘যামক রিময় রর্ময়রেলাে, কস লস আলামোমসি একেি রবজ্ঞািী’।  
‘যামক ত্ুরে রিময় এমসরেমল, কসও রক ত্াই?’  
‘ত্া েমি হয়রি স্যাি। কস লস আলামোস অরফস কেমক আেি র্ারড়মত্ 

চমড়রি। র্মবষো ককমন্দ্রি বাইমি একটা কঝােঁমপি আড়ামল দােঁরড়ময়রেল। আোি 
র্ারড় কসখামি কপৌেঁেমত্ই কস িাস্তায় েুমট আমস। েমি হময়রেল, কস ওেঁত্ কপমত্ রেল 
র্ারড়ি অমপক্ষ্ায়।  

‘ত্াহমল রিশ্চয় কস লস আলামোমসি চাকুমি িয়। কািে চাকুমিিা সবাই 
পািোেরবক র্মবষোর্ামিি কসফরট ককাড অনুসামি লস আলামোমসই োকাি 
কো’।  
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‘রকন্তু ত্াি র্াময় লস আলামোমসি ইউরিফিে রেল। আোি র্ারড়মত্ 
উেবাি পি ত্রড় রড় ত্া কস খুমল কফমল’।  

‘ত্রড় রড় বলে ককি রবল?’  
‘র্ারড়মত্ উমেই দ্রুত্ কস ইউরিফিমেি কবাত্াে কখালা শুরু কমি’।  
‘আিা কত্াোি র্ারড়মত্ যাওয়া রবজ্ঞািী রক ইউরিফিে পমি রেল?’  
‘হ্যােঁ, রকন্তু এত্ প্রশ্ন রেমজ্ঞস কিমেি ককি? যামবি কত্া আপরি সবুে 

পাহামড়,লস আলামোমস কত্া িয়’।  
‘কদখ োিাি প্রমত্ুকটা রবষয় খুমটেঁ খুমটেঁ োিা আোি অভুাস’।  
বমল আহেদ েুসা ত্ামক খুব সকামল র্ারড় রিময় কহামটমল আসমত্ বমল 

রবদায় রিময়রেল।  
পিরদি সকামল সবুে পাহাড় রসিার্মর্ যাত্রা কিল আহেদ েুসা।  
এস্পামিালা শহিরট কিড ইরঠডয়াি রিোভগ এলাকাি েমধু। এলাকারটি 

সীোন্ত সাা্ন্তামফ োত্ীয় ফমিে এলাকাি সামে রেমশ আমে।  
িােধািী সান্তামফসহ রিউ কেরিমকাি কর্াটা অঞ্চলটাই পাবগত্ু 

উচ্চভরূে।  
আহেদ েুসাি েমি হমলা র্ারড়টা কযি রমেই উেঁচুমত্ উমে যামি। েমি 

পড়ল রুদ্ধ পবগত্োলাি রক এক পাহাড় হমব সােমিই। ঐ পাহামড়ি দরক্ষ্ে ঢামলই 
কত্া ক্লীফগুমলা।  

আিও রকেু পে চলাি পি র্ারড় একটু বাে রদমক বােঁক রিল। ত্াি েমি 
হমলা র্ারড় এবাি রিমচ িােমে।  

‘স্যাি আেিা গ্রারঠড িদীি সরি লুইস উপত্ুকায় িােরে। এই 
উপত্ুকামত্ই আপিাি সবুে পাহাড়। এই উপত্ুকািই আরদর্ন্ত বিিারেমবরষ্টত্ 
উচ্চভরূেমত্ লস আলামোস লুাবমিটিী’।  

‘রবল কত্ােিা রিউ কেরিকািিা লস আলামোস রিময় খুব র্রবগত্ ত্াই 
িা?’  

‘হ্যােঁ, স্যাি। প্রেেটাসহ প্রেে রদমকি সব আেরবক কবাো কত্া এই 
র্মবষোর্ামিই তত্িী হয়’।  
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‘শুধু কত্া তত্িী িয়, কত্াোমদি এই রট্ররিরট ভুারলমত্ আেরবক কবাোি 
প্রেে পিীক্ষ্াও সাং রটত্ হয়’।  

‘স্যাি আপরি কদখরে এই এলাকাি অমিক রকেুই োমিি’।  
‘ককি, এটা কত্া সবাই োিাি কো। লস আলামোস, রট্ররিরট ভুারল কত্া 

ের্ত্ রবখুাত্। রিউ কেরিমকা এমল ককাি োনুষ এ দু’কটা োয়র্া িা কদমখ যায় 
িা’।  

র্মল্প র্মল্প অমিক সেয় চমল কর্ল।  
আহেদ েুসা বলল, ‘আি কত্দূি কত্াোি সবুে পাহাড়?’  
‘আি দু’বােঁক  ুিমলই স্যাি’।  
ড্রাইভাি কো কশষ কিাি সামে সামে হাডগ কব্রক কমষ র্ারড় দােঁড় কিাল।  
ঝােঁকুরি সােমল উমে সােমি ত্াকামত্ই আহেদ েুসা কদখল, েুমখাশ পিা 

একেি কলাক কেির্াি ত্াক কমি র্ারড়ি সােমি দােঁরড়ময় আমে।  
আপিামত্ই আহেদ েুসাি দৃরষ্ট চািপাশ  ুমি এল। কদখল, েুমখাশ পিা 

আিও েিা পােঁমচক কলাক কেির্াি হামত্ র্ারড়টা র মি কফমলমে।  
েুমট এল দু’পাশ কেমক দু’েি র্ারড়ি োিালায়। একেি রচৎকাি কমি 

বমল উেল, ‘এরশয়াি, এরশয়াি’।  
পিক্ষ্মেই েুমট এল রবশাল বপু আমিকেি কলাক, ত্াি হামত্ একটা 

ফমটা। কস একবাি ত্ীক্ষ্ণ দৃরষ্টমত্ আহেদ েুসাি রদমক, একবাি হামত্ি 
ফমটাগ্রামফি রদমক ত্াকাল। কসও বমল উেল রচৎকাি কমি, ‘খুব একটা রেলমে 
িা। রকন্তু এরশয়াি, এটাই বড় কো। িাোও শালামক। রিশ্চয় েদ্মমবমশ আমে’।  

একেি সাংমর্ সাংমর্ই টাি কেমি র্ারড়ি দিো খুমল কফলল। টািমত্ 
হমলা িা, আহেদ েুসা রিমেই কিমে এল র্ারড় কেমক। ভাবল, কেিামিল 
শ্যািিমদিই পাত্া ফােঁদ রক? রকন্তু ওিা োিমব রক কমি কয আহেদ েুসা রিউ 
কেরিমকাি সবুে পাহামড় আসমে! কস কত্া রিে হামত্ িকল কািমসি ওিমফ 
ইহুদী ককামহিমক েেগমদি ত্ত্বাবধামি কিমখ এমসমে। কস েুি হমত্ কপমিমে এটা 
রবশ্বাস হয় িা। ত্াহমল এিা োিমত্ পািল রক কমি? এিা কয আহেদ েুসামকই 
খুেঁেমে এ বুাপামি ককাি সমন্দহ কিই।  
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আহেদ েুসা িােমত্ই একেি ত্াি চুল এবাং আি একেি কর্ােঁফ ধমি 
টাি রদল। খুমল কর্ল দুমটাই।  

কসই কোটা কলাকটা রচৎকাি কমি উেল, ‘রেমল কর্মে। এমকবামি রেমল 
কর্মে। শয়ত্াি আহেদ েুসামক আবাি আেিা হামত্ কপময়রে’।  

কিমেই কস আহেদ েুসামক লক্ষ্ু কমি বমল উেল, ‘উাঃ কত্াোি েমে 
আেিা র্ত্কাল দুপুি কেমক এখামি বমস আরে। রক কয কষ্ট রদময়ে’।  

‘োিমল রক কমি কয আরে আসব?’ আহেদ েুসা স্বাভারবক কমঠে 
রেমজ্ঞস কিল।  

কোটা কলাকরট আহেদ েুসাি রদমক অবাক দৃরষ্টমত্ ত্াকাল। বলল,  
‘বাাঃ ত্ুরে এেিভামব কো বলে কযি আেিা কত্াোমক স্বার্ত্ োিামত্ 

এমসরে। হাফ ডেি উদুত্ কেির্ামিি সােমি কো বলমত্ বুক একটুা্ও কােঁপল 
িা?’  

‘কােঁপমব ককি? কত্ােিা আোমক হ্তত্ুা কিমত্ পািমব িা। কস ক্ষ্েত্া 
কত্াোমদি কিই’।  

কলাকরটি কচাখ জ্বমল উেল। কস ত্াি কেির্ামিি বােঁট রদময় একটা 
আ াত্ কিল আহেদ েুসাি োোয়।  

আহেদ েুসা োো সরিময় কিয়ায় আ াত্টা কাি রদময় কােঁমধ কিমে এল। 
কাি রেেঁমড় কর্ল। দি দি কমি কবরিময় আসা িি বুক, পৃষ্ঠমদশ ভারসময় রদমত্ 
লার্ল।  

‘ক্ষ্েত্াি কো ত্ুলে, ক্ষ্েত্া কদখমব চল’। আ াত্ কিাি সামে সামে 
কো কয়রট বমল হুাংকাি োড়ল সেীমদি উমেমশ্য, এি হাত্ পা কবেঁমধ রিময় চল 
এমক।  

দু’েি েুমট এল আহেদ েুসাি রদমক।  
‘দােঁড়াও কত্ােিা, আরে ড্রাইভািমক ভাড়াটা রদময় কিই’।  
বমল আহেদ েুসা পমকমট হাত্ রদময় এক গুি কিাট কবি কমি 

ড্রাইভামিি সােমি ত্ুমল ধমি বলল, ‘িাও রবল, ধেবাদ কত্াোমক’।  
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ড্রাইভাি উমদ্বর্, আত্াংমক এমকবামি পাঠডুি হময় কর্মে। আহেদ েুসামক 
ভাড়া রদমত্ কদমখ কচাখ দু’রট ত্াি েল েল কমি উেল। বলল, ‘োক স্যাি, 
আপরি…..’।  

কেমে কর্ল, কশষ কিমত্ পািল িা। কো আটমক কর্মে ত্াি র্লায়।  
আহেদ েুসা কিাটগুমলা েুেঁমড় রদল ড্রাইভামিি রদমক।  
ওিা েহা উৎসামহ হাত্ পা বােঁধল আহেদ েুসাি। ত্ািপি চুাাংমদালা 

কমি রিময় চলল ত্ামক।  
হোৎ ওমদি একেি  ুমি দােঁড়াল। রচৎকাি কমি উেল ড্রাইভািমক 

উমেশ্য কমি, ‘হািােোদা, রক কদখরেস। এক েুহূত্গ কদিী কিমল লাশ বারিময় 
কদব’।  

ড্রাা্ইভাি ত্াড়াত্ারড় আহেদ েুসাি কদয়া কিাটগুমলা কুরড়ময় পমকমট 
কফমল র্ারড় বুাক কমি েুটল সােমিি রদমক।  

শিীি কােঁপমে ড্রাইভামিি। বুক কত্ালপাড় কিমে আত্াংক ও কবদিায়।  
ত্াি েি বমল উেল, কয কলাক েৃত্ুু ি েুমখ দােঁরড়ময় ড্রাইভামিি ভাড়া 

পরিমশাধ কিমত্ কভামল িা, কস ককাি খািাপ কলাক হমত্ পামি িা। রকন্তু ককি ওিা 
ওেঁমক ধমি রিময় কর্ল। রক কদাষ ত্ােঁি!  

আবাি রবরষ্মত্ও কে হয়রি ড্রাইভাি। কস যত্খারি আত্াংক ও উরদ্বগ্ন 
হময়মে, ত্াি কোোত্র উমদ্বর্ও ঐ কলামকি কচামখ েুমখ কদমখরি। বুাপািটা 
অমলৌরকক েমি হমি ত্াি কামে।  

দু’েি আহেদ েুসাি কদহ  মিি কেমঝমত্ েুমড় রদময় বমল উেল, 
‘কদখমত্ কত্া খুব হালকা পাত্লা, রকন্তু পােমিি েত্ ভারি’।  

আহেদ েুসাি কদহ রর্ময় পড়ল কেিামিল শ্যািমিি পাময়ি কামে।  
কসাফায় পাশাপারশ বমস রেল কেিামিল শ্যািি, রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি ও 

রোঃ করলে।  
কেিামিল শ্যািি ডাি পা রদময় আহেদ েুসাি পােঁেমি একটা  া রদময় 

বলল, ‘রক বুাপাি আহেদ েুসা রিউ কেরিমকাি সবুে পাহামড় কয ত্ুরে? লস 
আলামোস কদখমত্ এমসরেমল িারক? রকন্তু লস আলামোমসি িাস্তা কত্া এটা িয়’।  
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‘ভরিত্া কিমবি িা কেিামিল শ্যািি। আপরি োমিি আরে ককি 
এমসরে’। বলল আহেদ েুসা।  

‘রকন্তু আহেদ েুসা, ত্ুরেও কদখরে কবাকােী কি োমঝ োমঝ। ত্ুরে ককেি 
কমি রিরশ্চত্ হমল কয ককামহিমক আটকামল আেিা কটি পামবা িা এবাং ককামহি 
আটক হওয়ি পি সবুে পাহামড় ত্ুরে আসমব এটা আেিা বুঝব িা?’  

‘সরত্ুই বমলমেি। ককামহমিি কামে অয়ুািমলস ট্রােরেটাি চীপস 
আমে, এ রবষয়টা আোমদি রচন্তায় আমসরি। আি আরে কবাকােী িা কিমল 
আোমক এভামব আটকামিা কত্াোি পমক্ষ্ সম্ভব হমত্া রক কমি?’  

‘কসবাি আোমদি কবাকা বারিময় ত্ুরে সমি পমড়রেমল। এবাি কত্াোমক 
কবাকা বারিময় আেিা কত্াোমক খােঁচায় পুিলাে’। বমল কহা কহা কমি কহমস উেল 
কেিামিল শ্যািি।  

‘রেক আমে। আোমক কত্া কত্ােিা কপময়ে, এবাি কত্ােিা রোঃ 
কািমসিমক কেমড় দাও। আি কত্াোমদি ওয়াদা অনুসামিই ডাাঃ োর্গামিট ও 
লায়লা কেরিফািমক কেমড় রদমত্ হমব’।  

আবাি কেিামিল কহমস উেল কহা কহা কমি। বলল, ‘ককামহিমক পাওয়াি 
পি আেিা কেমড় কদব রোঃ কািমসিমক। রকন্তু বল ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা 
কেরিফািমক োরড় রক কমি। ইরত্েমধুই আোমদি কলাকিা ত্ামদি কপ্রমে পমড় 
কর্মে। ত্ুরেই বল আরে ককেি কমি বরঞ্চত্ করি ওমদি? ওিা কত্া এক সার্ি 
ত্ৃষ্ঞা রিময় আোমদি কদয়া কেয়াদ পমিি রদি পাি হওয়াি প্রহি গুিমে। এখি 
রকন্তু ত্ুরে আোমদি হামত্, পমিি রদমিি কেয়াদ পাি হওয়াি আি ককাি প্রময়ােি 
কিই’।  

‘রকন্তু আরে এও োরি রোঃ শ্যািি, আরে কবেঁমচ োকমত্ ত্ামদি র্াময় 
কত্ােিা হাত্ কদমব িা’।  

‘ককি?’  
‘কািে আহেদ েুসামক কত্ােিা কচি’।  
‘আহেদ েুসা, কত্াোি এই অরত্ আত্মরবশ্বাস কত্াোমক অত্ীমত্ বহুবাি 

বােঁরচময়মে োরি, রকন্তু সব বাি বােঁচামব ত্া রেক িয়। সব রকেুিই একটা কশষ 
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আমে। কসই কশষ অবস্থায় ত্ুরে কপৌেঁমে কর্ে। আর্ােীকাল সকামল কত্াোমক রিময় 
আকামশ উড়ব আেিা ইউমিামপি ককাি একরট কদমশি উমেমশ্য। আেিা োরকগি 
সীোন্ত অরত্রে কিাি পি ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফািমক ক্ষ্ুধােগ হাময়িািা 
রেেঁমড় –কফমড় খামব’।  

বমল কেিামিল শ্যািি আবাি কহমস উেল কহা কহা কমি।  
‘েমি হমি রোঃ শ্যািি কত্াোি রিমেি এবাং সবাি ভার্ুটা কযি ত্ুরেই 

কলখ’। বলল আহেদ েুসা।  
‘ভার্ু ঈশ্বিই কলমখি। ত্মব কত্াোমদি করব ইকবামলি একটা কো 

আমে িা, খুরদমক এেি বুলন্দ কি, যামত্ কখাদা বমলি, বল বান্দাহ কত্াোি ইচো 
রক, আরে রক রলখব কত্াোি ভার্ু। এখি ঈশ্বি কত্াোমদি ভার্ু আোি হামত্ 
রদময় রদময়মেি’।  

‘কসৌভার্ু আপিাি রোঃ শ্যািি’।  
‘আিা, রোঃ আহেদ েুসা আোি খুব োিমত্ ইমি কিমে, আপরি এখি 

েুরিি কো ভাবমেি, িা ভরবষ্যত্টা অন্ধকাি কদখমেি?’ বলল এফ.রব.আই 
এমেঠট করলে।  

‘আপরি…..?’  
‘আরে করলে’।  
‘আমিকটা পরিচয়ও আমে, আপরি এফ.রব. আই এি কলাক’। বলল 

আহেদ েুসা।  
রবষ্ময় কদখা রদল করলমেি কচামখ েুমখ। বলল, ‘আপরি রক কমি 

োিমলি?’  
‘এফ. রব. আই এমেঠটমদি কচামখই ত্ামদি পরিচয় কলখা োমক 

সাধািেত্’।  
‘সাধািেত্ বলমলি ককি?’  
‘কচিা যায় িা, এেি অসাধািে কক্ষ্ত্রও বহু আমে’।  
‘আোি প্রমশ্নি রক েবাব কদমবি?’ বলল করলে।  
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‘েুরি সম্পমকগ ককাি ভাবিা আোি োোয় এখি কিই। ত্াই বমল আরে 
সােমি অন্ধকািও কদখরে িা। েৃত্ুু মক যািা ‘অন্ধকাি’ রূমপ কদমখ, ত্ািা ভরবষ্যত্ 
অন্ধকাি কদখমত্ পায়। রকন্তু েৃত্ুু  আোি কামে আমলারকত্ এক রসাংহ দিো’। 
বলল আহেদ েুসা।  

আহেদ েুসা একটু োেল। পিক্ষ্মেই আবাি বমল উেল, ‘রকন্তু 
কেিামিল শ্যািি ও রোঃ কর্াল্ড ওয়াটামিি সামে এফ.রব.আই এি কলাক ককি? 
োরকগি সিকাি রক কেিামিল শ্যািিমক সাহাযু কিমে?’  

রোঃ করলমেি েুমখ রকেুটা রবব্রত্ ভাব ফমুট উেল। বলল, ‘সিকামিি 
ককাি পরলরসি প্রশ্ন এখামি েরড়ত্ কিই। কেিামিল শ্যািি একেি র্েোে 
কলাক, আোমদি কদমশ এমসমেি, ত্াই ত্ামক একটু সে কদয়া’।  

‘কেহোিমক সে কদয়া আি কলাক রকডোমপি অরভযামি ত্ামক সে 
কদয়া রক এক রেরিস?’ আহেদ েুসাি কমঠে রেজ্ঞাসা।  

‘কদখুি আরে কোট চাকুিী করি। এসব প্রমশ্নি েবাব আোি কদবাি কো 
িয়’। বলল করলে।  

করলে োেমত্ই র্েগি কমি উেল কেিামিল শ্যািি। বলল, ‘ত্ুরে 
এমদমশ কবআইরিভামব প্রমবশকািী একেি বন্দী। এফ.রব.আইমক কত্াোি কামে 
েবাবরদরহ কিমত্ হমব? সাহস ত্ুরে খুব কবশীই কদখাি’।  

‘আরে কবআইিী প্রমবশকািী হমল কসটা কদখাি দারয়ত্ব োরকগি 
সিকামিি, কেিামিল শ্যািমিি রিশ্চয় িয়’।  

‘আহেদ েুসা আরে কত্াোি প্রশাংসা করি। রকন্তু কত্াোি এখি অবস্থা রক, 
আি ত্ুরে আমলাচিা কিে ককাি রবষময়। কত্াোমক আেিা ধমিরে, ককি ধমিরে, 
রকভামব ধমিরে, কস েবাবরদরহ আেিা কত্াোি কামে কিব িা’। বলল কেিামিল 
শ্যািি।  

‘কসটা আরে োরি। আরে কো বলরেলাে রোঃ করলমেি সামে। কািে কস 
সিকািী কলাক। এেিরক ত্াি সাহাযুও আরে চাইমত্ পারি’।  

‘ত্া চাইমত্ পাি, রকন্তু কত্াোমক সাহাযু কিাি এখি দুরিয়ামত্ আি ককউ 
কিই’। শ্যািি বলল।  
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‘দুরিয়াি ককাি সাহাযুকািীি আোি দিকািও কিই। আোি আল্লাহ 
আোি েমে যমেষ্ট’।  

‘রেক আমে, কদখা যামব’।  
বমল কেিামিল শ্যািি উচ্চস্বমি বলল, ‘কক আে, এরদমক এস’।  
ডাকাি সমে সমে চািেি বরড় রবল্ডাি কর্রিলাি েত্ পা কফমল এরর্ময় 

এল।  
‘রবল্ডািীয় অন্ধকূপ আমে িা, কসখামি এমক কিমখ দাও। হাত্ পা বােঁধা 

োকমব’।  
বমল আহেদ েুসাি রদমক ত্ারকময় বলল, ‘ত্ুরে কবাধ হয় োি িা, 

রবজ্ঞািী েি েুাকমবি অরত্ পেমন্দি বারড় এটা। কয রসিার্র্ কপরিময় এমল 
কসটাও ত্ােঁিই তত্িী। ত্ােঁি অন্ধকূমপ ত্ুরে ভালই োকমব। ত্ুরে হয়মত্া বলমব 
রবজ্ঞািীি আবাি অন্ধকূপ রক? রবজ্ঞািীি হরব রেল োমঝ োমঝ কময়করদি ধমি 
কবমিি রিেগিত্ায় বসবাস কিা। ত্াি অন্ধকূপ ঐ উমেমশ্যই তত্িী। ত্ুরে কাল 
সকাল পযগন্ত ওখামি কেমক িত্ুি অরভজ্ঞত্া সঞ্চয় কি। একটা সুরবধা কত্াোমক 
কদয়া হমব। কসটা হমলা, অন্ধকাি দূি কিাি েমে কসখামি ত্ুরে আমলা পামব’। 
োেল কেিামিল শ্যািি।  

ত্াি োোি সামে সামেই ঐ চািেি এমস কখলিাি েত্ আহেদ েুসামক 
ত্ুমল রিময় হােঁটমত্ শুরু কিল  ি কেমক বাইমি কবরুবাি েমে।  

‘অন্ধকূপ কেমক কবরুবাি কচষ্টা কমিা িা। পািমব িা। ত্াোড়া সবুে 
পাহামড়ি এই  ােঁরট কেমক কবরুমত্ হমল কত্াোি কসিাবারহিী দিকাি’। রচৎকাি 
কমি বলল শ্যািি।  

‘রোঃ কািমসিমক োড়মেি কখি?’  
‘দুাঃরখত্ আহেদ েুসা, ত্ুরে এখামি আসাি আমর্ই রোঃ কািমসিমক 

এখাি কেমক সরিময় কফলা হময়মে। ত্ামক আেিা োড়ব, ত্মব ত্াি আমর্ আেিা 
ককামহিমক কফিত্ কপমত্ চাই’।  

কেিামিল শ্যািি যখি কো কশষ কিল, ত্খি আহেদ েুসামক  মিি 
বাইমি কিয়া হময়মে। আহেদ েুসা আি ককাি কো বলাি সুমযার্ কপল িা।  
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খুশী হমলা আহেদ েুসা কয ত্ািা ককাি সেয়ই আহেদ েুসাি কচাখ 
বােঁমধরি।  

কোট বড় অমিক করিমডাি কপরিময় ত্ামক রিময় আসা হমলা অমিকটা 
কোট আকামিি একরট কমক্ষ্।  

কদমখ েমি হল কক্ষ্রট কোি রুে। কমক্ষ্ বহু ড্রয়াি ও ত্াক। 
ত্াকগুমলামত্ কােঁমচি স্লাইরডাং কডাি। ত্াকগুমলামত্ িািা সাইমেি কাটুগি।  

কাটুগিগুমলা রহব্রু ভাষায় কলখা।  
রহব্রু ইহুদীমদি রিেস্ব ভাষা। ইহুদীমদি বাইমি এ ভাষাি প্রচলি কিই।  
অরধকাাংশ কাটুগমি রহব্রু ভাষায় কলখা ‘প্রমেক্ট’ শমব্দি পামশ রবরভন্ন 

সাংখুা।  
কমক্ষ্ি দিোি রবপিীত্ কদয়ামল েীমলি বড় আলোরি। িাং কিা, রকন্তু 

েয়লা ও ধূলায় িাং রবকৃত্ হময়মে। েমি হয় আলোরিটায় বহুরদি ককউ হাত্ 
কদয়রি।  

কয দু’েি আহেদ েুসামক বহি কিরেল ত্ািা ত্ামক একটা বটে 
কশলমফি পামশ েুেঁমড় কদয়াি েত্ কিমখ বলল, ‘শালাি শিীিটা কলাহাি িারক,এত্ 
ভািী ককি?’  

আহেদ েুসাি ত্খিও হাত্ পা বােঁধা।  
আহেদ েুসা কশলমফি পামশ পড়াি সেয় এি স্লাইরডাং কডামি ধাক্কা খায়। 

দিো সমি যাওয়ায় কসলমফি এপামশি অমিকখারি ফােঁক হময় যায়। কভত্ি 
কেমক একটা কার্মে অেঁকা কাটুগি র্রড়ময় পমড় আহেদ েুসাি পামশই।  

কাটুগিটা কোট, সম্ভবত্ বড় একটা কাটুগমিি উপি রেল, র্রড়ময় পমড়মে।  
একটু েুখ  ুরিময় কচাখটা বােঁরকময় ত্াকাল কাটুগিটাি রদমক। কাটুগমিি 

র্াময় রহব্রু ভাষায় একটা রসল। পড়ল আহেদ েুসা ‘বুবহাি কশষ, ধ্বাংস করুি’। 
রসমলি রিমচ একটা রহব্রু ইরিরশয়াল এবাং ত্ারিখ। ত্ারিখটা োত্র চািরদি আমর্ি।  

কাটুগিটাি প্ররত্ আগ্রহী হমলা আহেদ েুসা। এটা রক কামে বুবহাি 
কমিমে, এখি ধ্বাংস কিািই বা হুকুে ককি?  

আহেদ েুসা কাটুগিটাি উপি শুময় পমড় কাটুগিটামক হামত্ি েুমোয় রিল।  
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আহেদ েুসামক কিমখই দু’েি এগুরিল আলরেিাি রদমক। আি অে 
দু’েি কেির্াি বারর্ময় দােঁরড়ময়রেল  মিি দিোয়। আহেদ েুসাি ককৌশলটা 
ত্ামদি িেমি পমড়রি।  

আলরেিাি রদমক এরর্ময় যাওয়া কলাক দু’েি েেমক দােঁরড়ময়রেল। বলল 
আহেদ েুসামক লক্ষ্ু কমি, ‘কদখ অসুখ-রবসুমখি ভাি কমিািা। লাভ হমব িা’।  

বমলই ত্ািা এগুমলা আলরেিাি রদমক।  
আহেদ েুসা শুময় কেমকই কাটুগিরট চালাি কিল ককামটি পমকমট।  
আহেদ েুসা শুময় শুময় কদখরেল কলাক দু’রটমক, যািা আলরেিাি রদমক 

যামি।  
ওিা আলরেিাি রদমক যামি ককি? আলরেিা খুলমব িারক। ত্ামক কসাো 

অন্ধকূমপ রিময় যাওয়াি কো ত্মব এখামি এই হট ককি?  
কলাক দু’রট আলরেিাি কামে কপৌেঁমেমে। একেি হাত্ বাড়াল আলরেিাি 

দিোি হাত্মলি রদমক। কস আলরেিাি হাত্মল হাত্ িাখমত্ই আলরেিা খুমল 
কর্ল।  

রবরষ্মত্ হমলা আহেদ েুসা। হাত্ল ত্ামক  ুিামত্ হমলা িা। ত্াি োমি 
আলরেিাি দিো কখালাি েমে হাত্মল চাপ রদমত্ হয়। অেবা হাত্মল ককাি 
কবাত্াে বা সুইচ আমে।  

দিো খুলমত্ই ওমদি একেি বলল ‘ত্াহমল সব রেক আমে। চল 
বুাটামক রিময় আরস’।  

ওিা এমস আহেদ েুসামক রিময় কর্ল চুাাংমদালা কমি এবাং েুেঁমড় রদল 
আলরেিাি কভত্ি।  

আলরেিাটা ফােঁকা, আলরেিাি কেমঝয় রেটমক পমড় কর্ল আহেদ েুসা।  
যািা আহেদ েুসামক আলরেিাি েমধু েুেঁমড় রদময়রেল, ত্ামদি একেি 

আহেদ েুসামক বলল, যাও ত্ুরে এখি রেক অন্ধকূমপ কমপৌেঁমে যামব। ত্মব 
কূপটামত্ অন্ধকাি িাখা হয়রি, আমলারকত্ কিা হময়মে। ত্ুরে িারক খুব েূলুবাি, 
এেমে এই েযগাদা কত্াোমক কদয়া হময়মে’।  
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ত্ািা কো কশষ কিমত্ই আপিামত্ই আলরেিাি দিো বন্ধ হময় কর্ল। 
আি পিক্ষ্মেই িমড় উেল দিো। িােমত্ শুরু কিল আলরেিাটা রিমচ।  

রিমেমক কবাকা েমি হমলা আহেদ েুসাি। আলরেিাটা কয রলফট কস 
 ুিাক্ষ্মিও ত্া ভাবমত্ পামিরি।  

রলফট িােমে কত্া িােমেই। কত্ রিমচ অন্ধকূপটা?  
আহেদ েুসাি েমি হমলা চািত্লা পরিোে কিমে রলফট কেমে কর্ল।  
ধীমি ধীমি খুমল কর্ল রলফমটি দিো।  
কখালা দিো পমে কদখমত্ কপল একটা কর্ালাকাি কেমঝ, কামপগট 

কোড়ামিা। কেমঝি চািরদক কেমক উমে কর্মে কর্াল কদয়াল। কদয়ালটাও কামপগট 
কোড়ামিা।  

এটাই ত্াহমল রবজ্ঞািীি কসই অন্ধকূপ। ভাবল আহেদ েুসা।  
রবজ্ঞািীি অন্ধকূমপি কেমঝ এমকবামি শূে। রবোমিা কামপগট োড়া রত্ল 

পরিোে রেরিসও কেমঝমত্ কিই। খাবাি পারিটুকুও িাখা হয়রি।  
চেমক উেল আহেদ েুসা।  
রকেুমত্ই কস রলফট কেমক অন্ধকুমপ িােমব িা। রিশ্চয় রলফট উমে যামব। 

ত্াি সামে আহেদ েুসাও উমে যামব। ভাবল আহেদ েুসা।  
কযেি শুময়রেল কত্েরি শুময় োকল আহেদ েুসা রলফমটি কেমঝমত্।  
সেয় বময় যায়। অমিক সেয়।  
রকন্তু রলফট িড়াি িাে কিই।  
ত্াহমল রক কস রলফমট োকা পযগন্ত রলফট উেমব িা? ভাবল আহেদ েুসা। 

ত্াহমল রক োনুমষি কদমহি ওেমিি সামে রলফমটি ওোিাোি সম্পকগ আমে? 
কযেি কস রলফমট উোি সামে সামে রলফট কিমে এমলা, কত্েরি ত্াি ওেি রলফট 
কেমক সমি যাবাি পি রলফট উমে যামব? ধিা যাক উমে যামব, রকন্তু আবাি িােমব 
রক কমি? ককউ িারেময় রিময় আসমব, িা অন্ধকূমপ রলফট িারেময় আিাি বুবস্থা 
আমে?  

এেি হাোমিা রচন্তা োোয় এমস ভীড় কিমত্ লার্ল আহেদ েুসাি।  
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একটা ভাবিা আহেদ েুসামক খুবই পীরড়ত্ কিমত্ লার্ল। রবজ্ঞািী এই 
অন্ধকূমপ একরদি, দু’রদি কময়করদি োকমত্ি। ত্াহমল এখামি আসা, এখাি 
কেমক কবি হ্ওয়াি একটা স্বাধীি বুবস্থা োকমব িা ককি? এটা স্বাভারবক িয় কয 
এখাি কেমক কবি হওয়াি বুাপামি রত্রি অমেি েুখামপক্ষ্ী রেমলি।  

কশষ এই ভাবিাি েমধু আহেদ েুসা আশাি প্রদীপ কদখমত্ কপল। ত্াি 
েমি িতু্ি সাহমসি ও সৃরষ্ট হমলা।  

আহেদ েুসা হাত্ পাময়ি বােঁধি কখালাি পি রলফট কেমক িাোি রসদ্ধান্ত 
রিল।  

ত্াি হাত্ পাময়ি বােঁধি খুব একটা েরটল রেল িা। এই বােঁধি ত্ািা 
রদময়রেল সম্ভবত্ আহেদ েুসাি আরেি কেমক বােঁচাি েমে।  

আহেদ েুসা বােঁধা হাত্ দুমটা েুমখি সােমি রিময় দােঁত্ রদময় হামত্ি বােঁধি 
খুমল কফলল।  

বােঁধি কেমক েুি হময় আহেদ েুসা রলফট কেমক কবরিময় রবসরেল্লাহ বমল 
পা িাখল অন্ধকূমপি কেমঝমত্।  

আহেদ েুসা রলফট কেমক িাোি কময়ক কসমকমঠডি েমধু রলফট উমে 
কর্ল।  

রলফট উমে যাওয়াি সামে সামে রিমেমক বড় একাকী েমি হমলা আহেদ 
েুসাি।  

সরত্ুই ভয়াবহ এক অন্ধকূপ এটা।  
আহেদ েুসা উপি রদমক ত্ারকময় কদখল, কর্ালাকাি কদয়াল উমে কর্মে 

উপমি। উপমিি োদরট কস কদখমত্ কপল িা।  
েমি হয় গ্রাউঠড কলািটাই এই অন্ধকূমপি োদ, ভাবল আহেদ েুসা। 

এেি অন্ধকূপ কয ককাোও োকমত্ পামি, ককািরদি ভামবওরি কস। অভাবিীয় 
কসই অন্ধকূমপ দােঁরড়ময় সরত্ুই ককেি একটা অোিা উমদ্বর্ কবাধ কিল আহেদ 
েুসা।  

পিক্ষ্মেই আমর্ি কসই ভাবিাই েুমট এল ত্াি েমি। রবজ্ঞািী ককি এই 
অন্ধকূপ তত্িী কমিরেমলি এই সবুে পাহামড় ত্ােঁি বারড়মত্? কলাক রবরিন্ন হময় 
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রিেগমি এখামি এমস োকমবি, এেেই? এ যুরিটা ত্ােঁি কামে কোমটই শরিশালী 
েমি হমলা িা।  

এ সেয় ত্ােঁি হোৎ েমি পড়ল কশলফ কেমক পাওয়া পমকমট িাখা 
কাটুগমিি কো।  

কাটুগিরট পমকট কেমক কবি কিল আহেদ েুসা।  
খুলল কাটুগিরট।  
অমিকগুমলা টুকমিা কার্ে কবি হমলা কাটুগিরটি সামে।  
প্রমত্ুকরট একই সাইমেি।  
কময়করটমত্ রহব্রু কলখা। অে সবগুমলামত্ই েরটল অাংকি ও রডোইি। 

রহব্রুগুমলা হামত্ কলখা এবাং রডোইি ও অাংকিগুমলা করম্পউটাি রপ্রঠট।  
রহব্রু কার্েগুমলা সম্ভবত্ ড্রইাং কলে রদময় রলখা। অক্ষ্িগুমলা কোট ও 

সুক্ষ্ণ।  
পড়ল আহেদ েুসা, এস.রড.আই কফে ফাইভ র্াইমডড করম্পউটাি 

কোঠড রডোইি এঠড রেসাইল কোঠড ককাডস প্লাস কফােগ কেিামিশি 
এস.রড.আই কোঠড করম্পউটাি।  

আহেদ েুসা পমড় বুঝল, রডোইি ও অাংকিগুমলা স্ট্রামটরেক রডমফে 
ইরিরশময়রটমভি রফফে কফমেি হমব। রকন্তু এগুমলা এই রসিার্মর্ ককি? আবাি 
ভাবল, ইহুদী রবজ্ঞািীি এই বারড় ও রসিার্র্, ত্ািই ককাি কাে হমব এ অাংকি 
ও রডোইিগুমলা। রকন্তু পিক্ষ্মেই েমি প্রশ্ন োর্ল, এখি কত্া রবজ্ঞািী কিই। কক 
এগুমলা বুবহাি কিমলা এবাং এগুমলা ধ্বাংস কিািই বা প্রময়ােি রক? এ প্রমশ্নি 
ককাি েবাব কপল িা কস।  

 টিা রক বুঝমত্ িা পািমলও আহেদ েুসা একটা রেরিষ বুঝমলা, 
এস.রড.আই ডাটাগুমলা খুবই গুরুত্বপূেগ। কািে কস োমি এস.রড.আই এি উপি 
কয র্মবষো োরকগি যুিিাষ্ট্র চালামি, ত্া এখি কফােগ কেিামিশমি। সুত্িাাং এই 
রফফে কেিামিশমিি ডাটা অগ্রর্ােী র্মবষোি ফল। অত্এব এটা খুবই 
গুরুত্বপূেগ হমব।  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  66 

 

এই রচন্তা কমি আহেদ েুসা ডকুমেঠট কপপািগুমলা কাটুগমি পুমি ককামটি 
কভত্মিি পমকমট কিমখ রদল।  

হামত্ি কােটা কশষ হমল, আমর্ি রচন্তায় রফমি কর্ল আহেদ েুসাি েি। 
ফলু কামপগমট কোড়া এই অন্ধকূপ যরদ রবজ্ঞািী ককাি সেয় এখামি কারটময় কদবাি 
েমে কমি োমকি, ত্াহমল এখামি বসবামসি উপকিে ককাোয়? উপকিে িাখাি 
োয়র্াও কত্া কিই। এেি কত্া হমত্ পামি িা। ত্াহমল রক ওিা রেেুা বমলমে? 
রবজ্ঞািী আসমল এখামি োকমত্ি িা? িা োকমল ককাি প্রময়ােমি ককি কামপগমট 
কোড়া প্রায় চরল্লশ রফট র্ভীি এই অন্ধকূপ তত্িী কিা হমলা? রবজ্ঞািী এখামি 
আসমত্ি, এ কোই রেক ধমি রিমত্ হমব।  

ত্াহমল রকভামব োকমত্ি, এ প্রমশ্নি েবাব রক?  
অন্ধকামিি চাি কদয়ামল িেি বুলামলা আহেদ েুসা।  
কামলা কলােশ কামপগমট আবৃত্ কদয়াল। কেমঝও ত্াই। কামপগমটি 

কলােগুমলা অস্বাভারবক লম্বা।  
ত্াি দু’কচাখ কেমঝি উপি রদময়ও  ুমি এল, রকন্তু কদয়াল রকাংবা 

কেমঝমত্ অস্বাভারবক রকেুই কচামখ পড়ল িা।  
রক খুেঁেমে ত্াি দু’কচাখ?  
কদয়ামল কর্াপি ককরবি িাখা আধুরিক রুে কডমকামিশমিি একটা খুবই 

চালু পদ্ধরত্। রবজ্ঞািী ত্া িাখমত্ পামিি ত্াি কর্াপি খাোরঞ্চখািা বা প্রময়ােিীয় 
কোি রহমসমব। যা ত্াি অন্ধকূমপ োকাকালীি কামে আসমব।  

রকন্তু কত্েি রকেু কচামখ পড়ল িা।  
কচাখ দু’রট ত্াি ক্লান্ত হময় পড়ল।  
শুময় পড়ল কস অন্ধকূমপি কেমঝমত্।  
কলামি শুময় পমড় আহেদ েুসা কচাখ বুেমত্ যারিল, এেি সেয় সােমিি 

কদয়ালটা কযখামি অন্ধকুমপি কেমঝি সামে রেমশমে রেক কসখাি কেমক একটা 
রূপালী আমলাি ঝলক এমস ত্াি কচামখ লার্ল। কযি কামলাি অিমেু এক সূযগ 
রবন্দু।  

সাংমর্ সাংমর্ই উমে বসল আহেদ েুসা।  
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এগুমলা কসই সূযগ রবন্দু লক্ষ্ু কমি। কদখল, সূযগ রবন্দুটা একটা কপমিমকি 
শীষগভার্। েমি হমলা কপমিকটা কামপগটমক কদয়ামলি সামে কসেঁমট িাখাি েমেই।  

ত্াহমল এ ধিমিি আিও আমে ভাবল আহেদ েুসা।  
অকািমেই খুেঁেমত্ লার্ল কস কপমিকগুমলা। পমি কস ভাবল, 

কপমিকগুমলা খুমল কামপগমটি রিমচি কদয়াল কস কদখমত্ পামি কসখামি িহমস্যি 
ককাি সোধাি পাওয়া যায় রকিা।  

রকন্তু বুেগ হমলা আহেদ েুসা। ত্ন্ন ত্ন্ন কমি খুমেেঁও আি ককাি কপমিক 
কস কপল িা।  

কশায়া অবস্থায় কযমহত্ু কপমিকরট কচামখ পমড়মে, ত্াই কেমঝয় র্রড়ময় 
র্রড়ময়ও সন্ধাি কিল আহেদ েুসা। রকন্তু িা, আি ককাি কপমিক কচামখ পড়ল িা।  

আহেদ েুসা রফমি কর্ল কসই আমর্ি কপমিমকি কামে।  
কপমিমকি কামে কেমঝয় কস বমস পড়ল।  
অবাক রেজ্ঞাসায় আবাি কদখমত্ লার্ল কপমিকরটমক। োত্র একটা 

কপমিক রদময় কামপগটরটমক কত্া আি আটমক িাখা যামবিা। ত্াহমল? োত্র একটা 
কপমিমকি রক ত্াৎপযগ!  

কপমিমকি কচময় কবশী উজ্জ্বল েমি হমি কপমিকরটমক। আহেদ েুসা 
আিও কখয়াল কিল, কপমিমকি োোয় কয খােঁে কাটা োমক এি ত্া কিই। ত্াি 
োমি কপমিকরটমক  ুরিময় িয়, রপরটময় লার্ামিা হময়মে। রকন্তু এেিটা কত্া 
স্বাভারবক িয়। কািে এ ধিমিি কপমিক েেবুত্ হয় িা, সহমে ত্ুমলও কফলা 
যায়।  

রচন্তাটাি সাংমর্ সাংমর্ই আহেদ েুসা দুই আেুল রদময় কপমিকরট ধমি টাি 
রদল।  

সাংমর্ সাংমর্ হামত্ি সামে উমে এল কপমিকরট। রকন্তু কপমিক িয় বতুত টা। 
রিমচি রদকটা কপ্লি এবাং ব্লুাক রেল। যাি চুম্বকত্ব আমে, কত্ালাি সেয়ই কস ত্া 
কটি কপময়মে। চুম্বমকি আকষগমেই আমিকটা রেল কবাত্ামেি সামে ত্া কলমর্ 
রেল।  
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প্রেেটায় অবাক হময়রেল আহেদ েুসা। পমি ত্াি েুখ আিমন্দ উজ্জ্বল 
হময় উেল। ভাবল, রিশ্চয় এি েমধু ককাি িহস্য আমে।  

রকন্তু রক হমত্ পামি কস িহস্যটা?  
িহস্যটা যাই কহাক, ককাি সমন্দহ কিই কয, রবজ্ঞািী ত্াি প্রময়ােমিই 

কসটা কমিরেমলি।  
আহেদ েুসা চাপ রদল কাল কবাত্ােরটমত্।  
সাংমর্ সাংমর্ই কদয়ামলি রত্ি বর্গফমুটি েত্ একটা অাংশ রকরঞ্চত্ সমি 

রর্ময় কদয়ামলি আড়ামল চমল কর্ল। কবরিময় পড়ল একটা সুড়ে পে।  
সুড়ে পেরট আমলারকত্।  
সুড়ে পমেি েুখ রত্ি বর্গফুমটি েত্ হমলও কভত্িটা আিও প্রশস্ত। 

একেি োনুষ অিায়ামস কহেঁমট চলামফিা কিমত্ পামি।  
রেমলি েেবুত্ সুয়ামিে পাইপ রদময় সুড়েরট তত্িী।  
খুশী হমলা আহেদ েুসা, সুড়েরট রিশ্চয় বাইমি কবরুবাি েমে। রকন্তু 

ককি রবজ্ঞািী শুধুোত্র বাইমি কবরুবাি েমে এত্ বুয়বহুল বুবস্থা কিমলি? 
ত্াহমল রত্রি রক ককাি রবপমদি ভয় কিমত্ি কয, সবুে পাহামড়ি ত্ােঁি বারড় কেমক 
বাইমি কবরুবাি পে বন্ধ হমত্ পামি, ত্খি রত্রি এই রিিাপদ সুড়ে পে বুবাহি 
কমি বাইমি কবরুমবি? রকন্তু একেি রবজ্ঞািীি রক এেি রবপদ হমত্ পামি?  

এ প্রমশ্নি ককাি উত্তি ত্াি কামে কিই।  
এসব োক, কবি হবাি একটা পে পাওয়া কর্মে, এটাই বড় কো। ভাবল 

আহেদ েুসা।  
আহেদ েুসা প্রমবশ কিল সুড়মে।  
কর্াটা সুড়েটাই আমলারকত্।  
বহুরদি এ সুড়মে ককউ কঢামকরি। ত্াি অেগ রক রবজ্ঞািীি েৃত্ুুি পি আি 

ককউ এ সুড়মে প্রমবশ কমিরি? বলা েুশরকল। ভাবল আহেদ েুসা।  
চলমে কত্া চলমেই। কত্ বড় এই সুড়ে?  
বাইমি কবরুবাি েে এত্ বড় সুড়ে ককউ কামট?  
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 রড়ি রদমক ত্ারকময় কদখল আহেদ েুসা ৪০ রেরিট হমলা কস সুড়মে 
প্রমবশ কমিমে।  

ভ্রু কুরঞ্চত্ হমলা আহেদ েুসাি। সবুে পাহামড়ি রবজ্ঞািীি বারড় কেমক 
বাইমি কবরুবাি সুড়ে অবশ্যই এটা িয়।  

ককাোয় কর্মে এ সুড়ে? রিশ্চয় এেি ককাোও কর্মে যা বাইমি কবরুবাি 
কচময়ও গুরুত্বপূেগ।  

এক  ঠটা পাি হময় কর্ল।  
সুড়মেি সোন্তিাল পে একটু একটু কমি উপমি উেমত্ শুরু কমিমে।  
র্ন্তমবু ত্াহমল এমস কর্রে, বলল েমি েমি আহেদ েুসা।  
কত্দূি হমব কস এমসমে সবুে পাহাড় কেমক? অবশ্যই পােঁচ েয় োইমলি 

কে িয়। আহেদ েুসাি অনুোি যরদ ভূল িা হময় োমক, ত্াহমল কস সবুে পাহাড় 
কেমক পােঁচ েয় োইল দরক্ষ্মে এখি। এ অঞ্চমলি কভৌর্রলক পরিচয় ত্াি োিা 
কিই। ত্াই বলা েুশরকল কস এখি ককাোয়।  

সািমফস কলমভমল প্রায় উমে এমসমে কস। সত্কগ পদমক্ষ্প এখি আহেদ 
েুসাি।  

কযখামি এমস সুড়ে কশষ হমলা, কসখামি সুড়মেি েুমখ একরট কাংররমটি 
স্লুাব। স্লুাবরট সুড়মেি েুমখ এেি ভামব কসট কিা কয, স্লুাবরট রিমচ িাোমিা যামব 
িা।  

ত্াহমল উপমি ত্ুলমত্ হমব।  
রকন্তু এ সুড়মেি েুখরট ককাোয়? কসটা রক  ি? িা উোি? রকাংবা 

পরিত্ুি ককাি স্থাি?  
 ি রকাংবা েিসোর্মেি ককাি স্থাি হমল স্লুাব ত্ুলমলই কস ধিা পমড় 

যামব। োংর্ল বা পরিত্ুি ককাি স্থাি হমল, ত্মবই রিিাপদ।  
আহেদ েুসা  রড়ি রদমক ত্াকাল। কবলা ত্খি ১টা।  
আহেদ েুসা ত্ায়ােুে কমি িাোে পমড় রিল।  
ত্ািপি ভাবল, স্লুামবি অাংশরবমশষ ত্ুমল কদখা যাক, ককেি োয়র্া 

এটা।  
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রবজ্ঞািী যখি এখামি উেমত্ি বা এরদক রদময় যাত্ায়াত্ কিমত্ি, ত্খি 
স্থািটা ত্ােঁি রিমেি অেবা ত্াি ককাি প্ররত্পমক্ষ্ি ককাি রিিাপদ োয়র্া হমব।  

কাংররট স্লুামবি একটা অাংশ ধীমি ধীমি উপমি ত্ুলমত্ লার্ল আহেদ 
েুসা।  

একটু তু্মলই বুঝল োয়র্াটায় কামপগট রবোমিা িময়মে।  
ত্াহমল এটা  ি রিশ্চয়। আি  ি হমল ককাি োনুষ োকাি সম্ভাবিা 

োকমেই।  
রবজ্ঞািী এ পে রদময় িামত্ িা রদমি যাত্ায়াত্ কিমত্ি?  
হোৎ আহেদ েুসাি কখয়াল হমলা এটা লাঞ্চ আওয়াি। এখি কত্া সব 

আমেরিকািমদিই অফ রপরিয়ড়। এ সেয় ত্ািা  মি রকাংবা অরফমস োমক িা।  
এই রচন্তাি সামে সামেই আহেদ েুসা অরত্ সন্তপগমি কাংররট স্লুাবটা 

সুড়মেি েুখ কেমক সরিময় কামপগমটি িীচ রদময় কেমঝি উপি কেমল রদল।  
ত্ািপি রিমেি কদহমকও স্লুামবি েত্ কমিই সুড়মেি েুখ কেমক উপমি 

ত্ুমল কামপগমটি রিচ রদময় কেমঝি উপি কেমল রদল। রিমেমক সুড়মেি েুখ কেমক 
কবি কমি আিাি পি ত্াি প্রেে কাে হমলা স্লুাবটামক আবাি সুড়ে েুমখ বরসময় 
কদয়া।  

ককাি রদমক কামপগমটি রিকটত্ে প্রান্ত? কামপমটগি ত্মলি শ্বাসরুদ্ধকি 
অবস্থা কেমক দ্রুত্ কবরুবাি েমে এ রেজ্ঞাসা আহেদ েুসাি কামে বড় হময় উেল।  

আহেদ েুসা দ্রুত্ চািরদমক হাত্ ও পা রদময় পিীক্ষ্া কমি কদখল ককাি 
রদমক কামপগটটা রঢলা কবশী। ত্াি রচন্তা হমলা, রিশ্চয়ই সুড়ে েুখ কামপগমটি একটা 
প্রামন্ত হমব এবাং কয রদমক প্রান্ত হমব কস প্রামন্তি কামপগটমক অমপক্ষ্াকৃত্ রঢলা 
পাওয়া যামব।  

সফল হমলা আহেদ েুসা। ত্াি হামত্ি ডাি রদমকি কামপগট খুবই রঢলা 
পাওয়া কর্ল।  

আহেদ েুসা র্রড়ময় রঢলা প্রামন্তি রদমক এগুমলা।  
একটা কদয়ামল কামপগট কশষ হময়মে।  
আহেদ েুসা কামপগমটি কভত্ি কেমক কবরিময় এমলা।  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  71 

 

এক সারি তদত্ুাকাি করম্পউটামিি কপেমিি কদয়াল ক েঁমষ রিমেমক 
কদখল আহেদ েুসা।  

স্বরস্তি রিাঃশ্বাস কফলল কস। সুড়ে েুখটা করম্পউটামিি আড়ামল োকায় 
এখামি রক  টমে এ  মি ককউ োকমলও ত্া ত্াি িেমি পড়াি কো িয়। 
রবজ্ঞািীমক েমি েমি ধেবাদ রদল আহেদ েুসা।  

রকন্তু এটা ককাি োয়র্া? ককাোয় এমসমে কস?  
আহেদ েুসা দুই করম্পউটামিি ফােঁক রদময়  মিি কভত্িটায় উেঁরক রদল, 

কদখল  মিি প্রায় চািরদক রদময়ই এ ধিমিি করম্পউটামিি সারি।  মিি 
োঝখািটা ফােঁকা।  

আহেদ েুসা  মিি কয প্রামন্ত, ত্াি রবপিীত্ প্রামন্ত দিো।  মি ককউ 
কিই। লামঞ্চ কর্মে রিশ্চয়ই।  

আহেদ েুসাি কর্াটা শিীি ধুরল ধুসরিত্। পমকট কেমক রুোল কবি কমি 
োো ও ককাট পুাঠট যত্টা পািল পরিষ্কাি কিল।  

ত্ািপি এক করম্পউটামিি পাশ রদময়  মিি োঝখামি প্রমবশ কিল।  
দ্রুত্ একবাি দৃরষ্ট বুরলময় রিল করম্পউটামিি রদমক। সবগুমলা 

করম্পউটািই চালু অবস্থায় আমে।  
প্রমত্ুকটা করম্পউটামিি টপ কভামি একটা িাে পমড় ভীষে চেমক উেল 

আহেদ েুসা। টপ কভামি কপরোং কিা সুন্দি কার্মে সুন্দি কমি কলখা ‘লস 
আলামোস লুাবমিটিী অব স্ট্রামটরেক রিসাচগ’।  

সবগুমলা করম্পউটামি এই একই শীষগ িাে।  
ত্াহমল আহেদ েুসা এখি লস আলামোমসি রবশ্ব রবখুাত্ স্ট্রামটরেক 

রিসাচগ লুাবমিটিীি গ্রাউঠড কলামি দােঁরড়ময়। রকন্তু ইহুদী রবজ্ঞািী ত্াি সুড়ে এই 
লুাবমিটিীমত্ রিময় এমসমে ককি? সুড়েরট রক এ লুাবমিটিীমত্ কর্াময়ন্দারর্রিি 
একটা পে রেল? ইহুদী রবজ্ঞািী রক এ স্ট্রামটরেক লুাবমিটিীি র্মবষো চুরি 
কমিমেি এ পমে? বহুত্ল রবরশষ্ট কর্াটা লুাবমিটিীি যাবত্ীয় র্মবষোি ফল 
রিশ্চয়ই এই তদত্ুাকাি করম্পউটামি প্রমসস ও কোি হয় এবাং এই করম্পউটাি 
কক্ষ্ই ইহুদী রবজ্ঞািীি সুড়মেি েুখ।  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  72 

 

রক  মটমে ভাবমত্ই রশউমি উেল আহেদ েুসা। োোটা  ুমি কযমত্ 
চাইল।  

োোটায় একটা ঝােঁরক রদময় আহেদ েুসা ভাবল সব রচন্তাি আমর্ ত্ামক 
এই অত্ুন্ত স্পশগকাত্ি র্মবষোর্াি কেমক সমি পড়মত্ হমব। এখামি ত্ামক ধিা 
পড়া চলমব িা ককািরমেই।  

দিোি রদমক ত্াকাল আহেদ েুসা। দিো বন্ধ।  
এমর্ামলা আহেদ েুসা দিোি রদমক। খুব সন্তপগমি দিোি িব  ুিাল 

কস। লক আলর্া হময় কর্ল।  
ধীমি ধীমি দিো ফােঁক কিল আহেদ েুসা।  
উরকেঁ রদময় কদখল, ইউরিফিে পিা একেি দিোি রবপিীত্ রদমক কহেঁমট 

যামি। ত্াি হামত্ ঝুলমে কাল কুচকুমচ এক ভয়াংকি অমটামেরটমক কািবাইি।  
আহেদ েুসা দ্রুত্ কবি হময় ককাি শব্দ িা হয় এ েমে আলমত্া কমি 

দিো কেমড় রদময় কলাকরট দিোি কযরদমক, ত্াি রবপিীত্ রদমক রবড়ামলি েত্ 
রিাঃশমব্দ েুটল।  

ককাি রদমক রক আমে, কবি হবাি দিোই বা ককাি রদমক রকেুই োিা 
কিই আহেদ েুসাি। অমন্ধি েত্ কস েুটমে।  

দিোটা কপরিময় কময়ক র্ে এমসই একটা করিমডাি কপল। করিমডাি 
ধমি ডািরদমক এমর্ামলা।  

করিমডািটা ধমি কময়ক র্ে এমর্ামত্ই একটা করিমডাি োংশমিি েুমখ 
রর্ময় পড়ল কস। কসই সামে েুমখােুরখ হমলা অমটামেরটমক কািবাইিধািী এক 
প্রহিীি।  

করিমডাি োংশিটা কেমক চািরদমক চািটা করিমডাি কবরিময় কর্মে।  
প্রহিীরটি েুমখােুরখ হময় আকরস্মকত্াি একটা ধাক্কা কখময়রেল আহেদ 

েুসা। রকন্তু প্রহিীরটই আহেদ েুসামক কদমখ হত্চরকত্ হময়রেল কবশী।  
রকেু বলাি েমে েুখ খুমলরেল প্রহিীরট।  
আহেদ েুসা ত্াি উপি ঝােঁরপময় পড়ল। এক হামত্ ত্াি েুখ কচমপ অে 

হাত্ রদময় ত্ামক োপমট ধমি কটমি রিময় এল একটা দিোি রদমক।  
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দিো কেমল প্রহিীমক কভত্মি েুেঁমড় রদল। প্রহিীরট পড়মত্ পড়মত্ উমে 
দােঁড়াল। ত্াি হামত্ি ঝুলন্ত কািবাইি কস উপমি ত্ুলরেল।  

আহেদ েুসাি ডাি হাত্ ত্াি আমর্ই সররয় হময় উমেমে। ত্াি হামত্ি 
একটা আ াত্ রর্ময় পড়ল প্রহিীি কামিি রিমচ  াড়টায়।  

কলাকরট সাংজ্ঞা হািামল আহেদ েুসা ত্াি কািবাইিটা রিময় কবরিময় 
এমলা করিমডামি। ককাি রদমক যামব কস?  

সব করিমডািমকই আহেদ েুসাি একই িকে েমি হমলা। সুত্িাাং 
প্রহিীমক আটকাবাি েমে আহেদ েুসা কয করিমডামি ঢুমকরেল কসই করিমডাি 
ধমি এমর্াবাি রসদ্ধান্ত রিল।  

রকেুদুি এমর্াবাি পি আমিকটা করিমডামিি েুমখােুরখ হমলা আহেদ 
েুসা। সমে সমে অমিকগুমলা পাময়ি শব্দ শুিমত্ কপল কস। ত্াি েমি হমলা, 
শব্দগুমলা রসেঁরড় কভমে উপি কেমক রিমচ িােমে সােমিি করিমডাি োংশিটাি 
রদমক।  

একরট করিমডামিি শাখা এরদমক ডামি, অে দু’রট শাখা অে দু’রদমক 
চমল কর্মে। আি সােমি রসেঁরড়। েমি হয় রসেঁরড়টা দু’ত্লায় উমে কর্মে।  

ঐ রসেঁরড় কেমকই শব্দগুমলা েুমট আসমে। েুমট আসা কলাকগুমলা আি 
কময়ক কসমকমঠডি েমধু ত্াি সােমি এমস যামব।  

আহেদ েুসা আমশ পামশ চাইল। কদখল, ত্াি দু’পামশই দু’রট দিো। 
বাে রদমকি দিোটাই ত্াি কামে।  

আহেদ েুসা েুমট রর্ময় দিোি িব  ুরিময় কভত্মি ঢুমক কর্ল। একটা 
কেময় ত্াি কটরবমল বমস কাে কিরেল।  

কািবাইি রিময় আহেদ েুসামক  মি ঢুকমত্ কদমখ আত্াংমক উমে দােঁড়াল 
কেময়রট।  

আহেদ েুসা ত্াি কািবাইমিি িল রিমচ িারেময় ত্েগরি রিমেি কোেঁমট 
কেরকময় কেময়রটমক এক রদমক অভয় রদল, অেরদমক ত্ামক চুপ োকমত্ বলল।  

আত্াংরকত্ কেময়রট ককাি শব্দ িা কমি কচয়ামি ধপ কমি বমস পড়ল।  
আহেদ েুসা দিোি শ্যামডা গ্লাস রদময় বাইমি কচাখ িাখল।  
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দিোি ওখাি কেমক আহেদ েুসা রসেঁরড়ি রিমচি অাংশটা কদখমত্ পামি।  
রসেঁরড় রদময় পােঁচেি কদৌমড় কিমে এল। আহেদ েুসাি করিমডাি রদময়ই 

ত্ািা েুমট কর্ল আহেদ েুসা কযরদক কেমক এমসমে কসরদমক। ওিা কটি কপময়মে, 
রকন্তু রকভামব?  

রকন্তু ভাববাি সেয় কিই আহেদ েুসাি। বলল আহেদ েুসা কেময়রটমক 
লক্ষ্ু কমি, ‘েুাডাে বাইমি কবরুবাি কর্ট ককাি রদমক?’  

কেময়রট কো বলল িা।  
কস সহমে কো বলমবিা, রিরশ্চত্ হমলা আহেদ েুসা।  
হামত্ি অমটামেরটক কািবাইিটা ত্ুলমত্ চাইল। রকন্তু একেি িািীি 

রবরুমদ্ধ ত্াি হাত্ উেল িা। বলল আহেদ েুসা, ‘ধেবাদ েুাডাে’।  
বমল আহেদ েুসা কবরিময় যারিল। রকন্তু শুিমত্ কপল অমিকগুমলা 

পাময়ি শব্দ েুমট আসমে এ রদমক।  
ওিা রক রফমি আসমে?  
আহেদ েুসা আি রকেু ভাববাি আমর্ই কদখল, ওিা েুমট আসমে এ 

দিো লমক্ষ্ুই।  
চট কমিই রচন্তাটা আহেদ েুসাি োোয় এমলা কয, এ কেময়রটই ওমদি 

সাংমকত্ রদময়মে। প্রমত্ুমকি কামে এবাং প্রমত্ুক কমক্ষ্ই রক ত্াহমল সাংমকমত্ি 
এ বুবস্থা আমে?  

আহেদ েুসা চাইল কেময়রটি রদমক। কদখল ত্াি েুখ ভময় কার্মেি েত্ 
সাদা হময় কর্মে।  

আহেদ েুসা বলল, ‘ভয় কিই, ওমদি সাংমকত্ রদময় আপরি চিে 
রবপদকামলও কদমশি প্ররত্ অনুপে দারয়ত্বশীলত্াি পরিচয় রদময়মেি’।  

বমল আহেদ েুসা দ্রুত্ দিোি সােমিি কচৌকামেি ওপামশ কদয়াল ক মষ 
দােঁড়াল কািবাইমিি বুামিল উেঁচু কমি, যামত্ দিো খুলমলই ওিা ত্াি সােমি 
এমস যায়।  

ওিা কদৌমড় আসাি পি দিোি কাোকারে এমস রবড়ামলি েত্ সন্তপগমে 
এরর্ময় আসমে।  
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শ্যামডা কােঁমচি কভত্ি রদময় আহেদ েুসা ওমদি কদখমত্ পামি, ওিা 
রকন্তু কদখমে িা আহেদ েুসামক।  

ওমদি একেি আমস্ত দিোি িব  ুিাল, ত্ািপি এক প্রচঠড ধাক্কায় 
কর্াটা দিোই খুমল কফলল।  

সাংমর্ সাংমর্ই আহেদ েুসাি কািবাইি র্েগি কমি উেল। এক পশলা 
গুরলি বৃরষ্ট েুমট কর্ল সােমি।  

আহেদ েুসা উবু হময় বমস োরটি একফটু উপি রদময় গুরল কমিমে।  
সবাই হুেরড় কখময় পমড়মে োরটমত্। োরটমত্ পমড়ই ককউ ককউ 

কািবাইি তু্লমত্ যারিল।  
আহেদ েুসা উমে দােঁরড়ময়রেল।  
ওমদি রদমক কািবাইি ত্াক কমি বলল, ‘আরে কত্াোমদি হত্ুা কিমত্ 

চাইরি বমলই গুরল িীচ রদময় কমিরে। ককউ কত্ােিা কািবাইমি হাত্ কদমব িা। 
গুরল এবাি পাময় িয় বুমক কিব’।  

বমল আহেদ েুসা দ্রুত্ কািবাইিগুমলা কুরড়ময় রিল।  
ককাি রদমক যামব আহেদ েুসা?  
কেময়রট উমে দােঁরড়ময়মে। বলল, ‘সােমিই কদাত্লা কেমক রসেঁরড় কর্মট 

কিমে কর্মে’।  
আহেদ েুসা েুহূমত্গি েমে কচাখ রফিাল কেময়রটি রদমক। বলল, 

‘ধেবাদ েুাডাে’।  
েুটমত্ েুটমত্ই কোগুমলা বলল আহেদ েুসা।  
দ্রুত্ রসেঁরড় কভাংমে উেমত্ লার্ল কদাত্লায়।  
ত্াি হামত্ উদুত্ কািবাইি। একরট কািবাইি ত্াি কােঁমধ ঝুলামিা। 

আিও চািরট কািবাইি কস কফমল রদময় এমসমে রসেঁরড়ি কর্াড়ায়।  
রসেঁরড় কেমক কদাত্লাি কেমঝমত্ পা রদমত্ যামব, এ সেয় আিও চািেি 

সােমি কেমক েুমট আসমে কদখল আহেদ েুসা।  
কদখমত্ কপময়ই আহেদ েুসা কদৌড়ামিা অবস্থামত্ই গুরল কিল ওমদি পা 

লক্ষ্ু কমি।  
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ওিা কর্মটি রদক কেমক রবশাল প্রশস্ত রসেঁরড় কভমে উমে আসরেল। 
রসেঁরড়মত্ই ওিা আেমড় পড়ল। রকন্তু কসরদমক কদখাি সুমযার্ কিই।  

গুরল কমিই আহেদ েুসা েুটল রসেঁরড় কভমে রিমচি রদমক।  
রসেঁরড় একটা প্রশস্ত লমি রর্ময় কশষ হময়মে। লমিি পমিই রবশাল কর্ট। 

কর্মটি দু’পামশ দু’রট কক্ষ্। রসরকউরিরট বি হমব রিশ্চয়ই ভাবল আহেদ েুসা।  
লমিি দু’পামশ দু’রট কমি চািরট র্ারড় দােঁড়ামিা। দু’রট কাি, একটা েীপ 

এবাং একটা রসরকউরিরট কুারিয়াি ধিমিি র্ারড়।  
কর্ট কখালা। দু’েি প্রহিী েুমট আসমে কখালা কর্ট রদময় গুরল কিমত্ 

কিমত্।  
আহেদ েুসা রিমেমক েুমড় রদল রসেঁরড়ি উপি।  
ত্ািপি কািবাইি দু’রট বুমক ধমি দ্রুত্ র্রড়ময় িােমত্ লার্ল রসেঁরড় 

রদময়। চািপামশ গুরল এমস পড়মে। একটা গুরল এমস রবদ্ধ কিল আহেদ েুসাি 
বাহু সরন্ধমত্।  

েমি হমলা বাহুটা কযি কােঁমধি সামে কিই। কর্াটা শিীিটাই ককেঁমপ উেরেল 
আহেদ েুসাি।  

রকন্তু েুহূমত্গি েেও োমেরি কস, বিাং র্রড়ময় পমড় র্রত্ আিও বারড়ময় 
রদল আহেদ েুসা। রসেঁরড়মত্ ত্ামক টামর্গট কিাি কয সুরবধা রিমচি লমি ত্া ত্ািা 
পামব িা।  

লমি পমড়ই আহেদ েুসা ওমদি গুরল বৃরষ্টি েমধু োো রিচু কমি গুরল 
কিল ওমদি লক্ষ্ু কমি।  

ওিা কদৌমড় আসরেল। গুরল বৃরষ্ট ওমদি পা আেঁকমড় ধমিমে। আেমড় 
পড়ল ত্ািা লমিি উপি।  

গুরল কমিই আহেদ েুসা দ্রুত্ র্রড়ময় চলল েীমপি রদমক।  
েীমপি কামে এমস শুময় কেমকই আহেদ েুসা রিমেি কদহমক েুেঁমড় রদল 

েীমপি রসমট। েীমপি লক কহামল চাবী ঝুলমে।  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  77 

 

খুশী হমলা আহেদ েুসা। ধেবাদ রদল আল্লাহমক। ভাবল এ র্ারড়টাও 
রিশ্চয় রসরকউরিরটমদি বুবহামিি েমে প্রতুত ত্ রেল। র্ারড় োটগ রদল আহেদ 
েুসা।  

কদখল, কািবাইি হামত্ আিও দু’েি প্রহিী েুমট এমসমে কর্মট। কর্ট 
ত্খি বন্ধ হময় যামি।  

আহেদ েুসাি েীপও কর্মটি েুমখ এমস পমড়মে।  
কর্ট বন্ধ কিাি সুমযার্ হমলা িা।  
আহেদ েুসাি েীমপি কবপমিায়া র্রত্ ত্ীব্রভামব আ াত্ কিল কর্মট। 

চলন্ত কর্মটি একটা অাংশ বােঁরকময় রিময় বাইমি রেটমক পড়ল র্ারড়।  
আহেদ েুসাি ভার্ু ভাল কয, েীপরট প্রায় উমট রর্ময়ও আবাি কসাো 

হময় দােঁড়াল।  
কর্মট আসা প্রহিী দু’েি েীমপি সােমি পড়ায় বােঁচাি েমে দু’পামশ 

দু’েি রেটমক পমড়রেল। দু’েমিি হাত্ কেমক কািবাইি দু’রটও রেটমক পমড় 
রর্ময়রেল।  

আহেদ েুসা ত্াি র্ারড়  ুরিময় রিময় ত্ীব্র র্রত্মত্ েুটল সােমি।  
প্রহিী দু’েি কািবাইি দু’রট কুরড়ময় রিময় গুরল কিাি পরেশমি আসাি 

পি কদখল, েীপরট ত্ামদি কিমেি বাইমি। ত্বু ত্ামদি কািবাইি র্েগি কমি 
উেল। গুরল গুমলাি অপচয় োড়া ককািই লাভ হমলা িা এমত্।  

কািবাইি েুমড় কফমল ওিা দু’েি দু’হাত্ েুরষ্টবদ্ধ কমি োরটমত্ 
আ ামত্ি পি আ াত্ কিাি োধুমে বুেগত্াি ত্ীব্র গ্লারি হালকা কিমত্ চাইল।  
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৪ 
কম্পি উেল কপঠটার্ি, রস. আই. এ, এফ.রব. আই সব েহমল। কদমশি 

সবমচময় রিিাপদ স্থামি প্ররত্রষ্ঠত্ ও সবরদক কেমক সাংিরক্ষ্ত্ ত্ামদি সবমচময় 
েূলুবাি র্মবষোর্াি লস আলামোমস ইেঁদুি ঢুমকমে। ঢুকমলা রক কমি?  

লস আলামোস স্ট্রামটরেক রিসাচগ লুাবমিটিীি চািরদমক কময়ক 
বর্গোইল এলাকা েুমড় সাংিরক্ষ্ত্ বিাঞ্চল। এ বিাঞ্চমল রবিা অনুেরত্মত্ প্রমবশ 
রিমষধ। ককউ যরদ প্রহিীমদি কচাখ ফােঁরক রদময় প্রমবশ কমিও, কময়ক রেরিমটি 
েমধু ত্াি উপরস্থরত্ ও অবস্থাি ধিা পমড় যামব। সূক্ষ্ণ ইমলকট্ররিক কুারিয়াি কেময় 
িময়মে কর্াটা বিাঞ্চল।  

িােধািী সান্তামফ কেমক একটা সড়ক কর্মে লস আলামোমস। কস 
সড়মকিও কশমষি দু’োইল সাংিরক্ষ্ত্। রবমশষ অনুেরত্ প্রাপ্ত িয়, অেবা লস 
আলামোমসি রিেস্ব কিরেরস্ট্রকৃত্ র্ারড় িয় এেি র্ারড় এ সাংিরক্ষ্ত্ সড়মক 
প্রমবশ কিমত্ পামি িা।  

এস্পামিালা কেমক রক্লফ কডাময়রলাং হময় একটা প্রাইমভট কিাড লস 
আলামোস পযগন্ত এমসমে। এ পমে অমিকগুমলা কচরকাং পাি হমত্ হয়। আি এ 
পমে লস আলামোমসি োফিা োড়া ককউ আসমত্ পামি িা।  

এই অবস্থায় একেি কলাক রকভামব ঢুকল লস আলামোস 
লুাবমিটিীমত্?  

খবি পাওয়াি সাংমর্ সাংমর্ই প্রাপ্ত ত্েুাবলী রিময় তবেক বমসরেল 
এফ.রব.আই সদি দফত্মি। এমসরেল কসখামি রস.আই.এ ও কপঠটার্মিি 
প্ররত্রিরধ।  

তবেমকি শুরুমত্ই কপঠটার্মিি স্ট্রামটরেক উইিস কডভলপমেঠট চীফ 
উরদ্বগ্ন কমঠে বলল, ‘ককাি  মি কস প্রমবশ কমিরেল, রকেু কখায়া কর্মে রকিা 
আোমদি?’  
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এফ.রব.আই চীফ েেগ আব্রাহাে েিসি বলমলি, ‘গ্রাউঠড কলামিি 
একটা করিমডামি প্রেে ত্ামক রডমটক্ট কিা হয়। উপি ত্লাি ককাি  মি এবাং 
করম্পউটাি রুমে কস প্রমবশ কমিমে রকিা ত্াি ককাি প্রোে পাওয়া যায়রি। 
করম্পউটাি অপামিশমি ককাি রভন্ন হাত্ পড়াি প্রোে কেমলরি। ত্মব আিও 
অনুসন্ধাি িা কমি কশষ কোটা বলা যামব িা’।  

‘ককাি রদক রদময় ঢুমকমে ত্াি প্রোে পাওয়া কর্মে?’ রেমজ্ঞস কমি 
রস.আই.এ’ি প্ররত্রিরধ।  

‘িা পাওয়া যায়রি। ত্মব সেুখ কর্ট রদময় িয়, এটা রিরশ্চত্। সেুখ 
কর্মটি কুামেিা েরিটরিাং এবাং েূল ভবমি প্রমবশ েুমখি কুামেিা েরিটরিাং এ 
প্রোে হময়মে সেুখ রদময় কস প্রমবশ কমিরি’। বলল এফ. রব.আই চীফ েেগ 
আব্রাহাে েিসি।  

‘কয কলাকরট ঢুমকরেল, ত্াি ফমটা পাওয়া কর্মে?’ রেমজ্ঞস কিল 
রস.আই.এ প্ররত্রিরধ।  

‘লস আলামোমসি কক্ষ্ ও করিমডামিি কুামেিাগুমলা অরফস আওয়ামি 
বন্ধ োমক। েূল ভবমিি প্রমবশ েুমখি কুামেিা কেমক ত্াি েুমখি ডাি রদমকি 
একাাংশ ও কপেি রদকটাি ফমটা পাওয়া কর্মে এবাং কর্মটি কুামেিা কেমক ত্াি 
রসেঁরড়মত্ ও লমি র্ড়ামিা েরব পাওয়া কর্মে, ত্ামত্ ত্াি েুখাবয়মবি পূেগ রচত্র 
পাওয়া যামি িা’।  

‘বুাড লাক, এখি রক কিমবি ভাবমেি?’ বলল কপঠটার্ি প্ররত্রিরধ।  
এ রেরটাং কশমষই আরে যারি লস আলামোমস। কসখামি কর্মল হয়মত্া 

আিও রকেু রবষয় পরিষ্কাি হমব। বলল আব্রাহাে েিসি।  
আোমদি কলাকিা যািা ত্ামক ফমলা কমিরেল, ত্ামদি কশষ খবি রক?’ 

বলল রস.আই.এ প্ররত্রিরধ।  
খবি ভাল িয়। ক্লীফ কডাময়রলাং এবাং এস্পামিালাি োঝখামি লস 

আলামোস কেমক কয র্ারড় রিময় পারলময়রেল, কস র্ারড় আেিা কপময়রে। রকন্তু 
ত্ামক পাা্ওয়া যায়রি’। বলল এফ.রব.আই চীফ।  
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‘ককেি কমি কয র্ারড় কিমখ রিিাপমদ পালামত্ পািল?’ বলল কপঠটার্ি 
প্ররত্রিরধ।  

‘আোমদি কত্িেি কোমঠডা র্াডগ রেল লস আলামোমসি কর্মট। এই 
কত্িেমিি িয় েিই পাময় গুরলরবদ্ধ। োত্র রত্িেি সুস্থ রেল। এিা রত্িেি আবাি 
রেল রবরভন্ন োয়র্ায়। একরত্রত্ হময় ত্ািা যখি কলাকরটমক ত্াড়া কমি, ত্খি 
ত্ািা কবশ কপেমি পমড় যায়। আি প্রোে হময়মে কলাকরটি েত্ এিপাটগ ড্রাইভাি 
আোমদি কোমঠডািাও িয়’।  

‘বুাড লাক। কলাকরট যখি সান্তামফি কেইি কিামড িা রর্ময় অমিক ক ািা 
পে ক্লীফ কডাময়রলাং ও এস্পামিালাি পে কবমে রিময়মে, ত্খি েমি হয় ঐ পমেই 
কস এমসমে’। বলল কপঠটার্ি প্ররত্রিরধ।  

‘আোমদিও কসই ধািো। আরে ইমত্ােমধুই রিমদগশ রদময়রে,  টিাি 
রদি এবাং ত্াি আমর্ি রদি যত্ র্ারড় ঐ পমে লস আলামোমসি রদমক এমসমে, 
কস সমবি হরদস কবি কমি ত্ামদি রেজ্ঞাসাবাদ কিাি েমে’। বলল েেগ 
আব্রাহাে েিসি।  

‘ধেবাদ’। বলল কপঠটার্ি প্ররত্রিরধ।  
কপঠটার্ি প্ররত্রিরধ োেমত্ই রস.আই.এ প্ররত্রিরধ বমল উেল, ‘রকন্তু 

একটা রবষয় খুবই রবষ্ময়কি, ককউ রিহত্ হয়রি, িয় েিই আহত্ হময়মে এবাং 
আহত্িা সবাই পা কেমক হােঁটুি রিচ পযগন্ত স্থামি গুরলরবদ্ধ’।  

‘রেক বমলমেি, এ বুাপািটা আোমকও খুব রবরষ্মত্ কমিমে। পা টামর্গট 
িা কিমল কত্া আহত্িা প্রায় সবাই রিহত্ হওয়াি কো রকন্তু পা লক্ষ্ু কমি গুরল 
কিল ককি, ত্াি েীবমিি ঝুরকেঁ রিময়ও?’  

‘এ ধিমেি  টিা আরে এি আমর্ কখমিা শুরিরি। প্ররত্পমক্ষ্ি 
কর্াময়ন্দাি কাে কত্া এটাই কয যত্ পািা যায় শত্রু রিধি কমি পালাবাি পে 
পরিষ্কাি কিা। রকন্তু কস কযি হত্ুা িয়, বাধামক রিিীয় কমি পালাবাি পে কমি 
রিমত্ কচময়মে’। বলল রস.আই.এ প্ররত্রিরধ।  

‘রেক ত্াই’। বলল এফ.রব.আই চীফ।  
এই রেরটাং কশষ হময়রেল অপিাহ্ন ৫টায়।  
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রবমকল কসায়া পােঁচটায় রবমশষ রবোমি চমড় এফ.রব.আই চীফ েেগ 
আব্রাহাে েিসি যাত্রা কমি লস আলামোমসি উমেমশ্য।  

িাত্ কসায়া আটটায় কস কপৌেঁমে লস আলামোস স্ট্রামটরেক রিসাচগ 
লুাবমিটিীমত্।  

লুাবমিটিীমত্ কপৌেঁমেই এফ.রব.আা্ই চীফ লস আলামোস লুাবমিটিীি 
প্রধাি পরিচালক ডাঃ হাওয়াডগমক বমল, ‘আরে  টিাি স্থািগুমলামত্ কযমত্ চাই 
এবাং কসখামিই আরে  টিাি সামে সাংরিষ্টমদি সামে কো বলমত্ চাই’।  

‘সবাই হারেি আমে চলুি’।  
েেগ আব্রাহাে েিসি প্রেে কো বলল একেি প্রহিীি সামে। ঐ প্রহিী 

আহেদ েুসামক করিমডামি প্রেে কদমখ। আহেদ েুসা ত্ামক পামশই এক  মি 
রিময় সাংজ্ঞাহীি কমি কফমল চমল যায়। ত্াি েমত্, ‘আরেিকািী উত্তি অেবা 
পরশ্চমেি করম্পউটাি রুমেি রদক কেমক আসমত্ পামি। কলাকরট কশ্বত্াাংর্ িয়’।  

েরবমত্ যত্টুকু ত্ামক কদখা যায়, ত্ামত্ও েমি হয় কলাকরট কশ্বত্াাংর্ িয়। 
েমি েমি রচন্তা কিল েেগ আব্রাহাে েিসি।  

রেস সািা কেফািসমিি কমক্ষ্ এল েেগ আব্রাহাে েিসি। 
আত্মমর্াপমিি েমে এই সািা কেফািসমিি অরফস কমক্ষ্ই আহেদ েুসা প্রমবশ 
কমিরেল।  

রেস সািা কেফািসি লস আলামোস লুাবমিটিীি রিসাচগ লর্ অরফসাি। 
খুবই কর্াপি ও গুরুত্বপূেগ দারয়ত্ব সািা কেফািসমিি।  

সািা কেফািসিমক বসমত্ বমল রিমে বসমত্ বসমত্ েেগ আব্রাহাে 
েিসি বলল, ‘এক উপলমক্ষ্ আপিাি সামে কদখা হল। আপিামদি পরিবাি 
আোমদি খুব শ্রদ্ধাি পাত্র। কপ্ররসমডঠট কেফািসি রেমলি আমেরিকাি রিেস্ব 
রচন্তাি েিক’।  

‘ধেবাদ স্যাি’। বলল রেস সািা কেফািসি।  
‘ধেবাদ’ বমল একটু কেমে েেগ আব্রাহাে েিসি বলল, ‘আপরি িারক 

অনুপ্রমবশকািীমক বাইমি কবরুবাি পে বমল কদি?’  
একটু হাসল সািা কেফািসি। ত্ািপি র্ম্ভীি হমলা বলল, ‘রে স্যাি’।  
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‘ককি?’  
‘অদ্ভূত্ শত্রুরটমক কদমখ আরে েুগ্ধ হময়রে স্যাি’।  
‘ককেি?’  
‘কািবাইি হামত্ কলাকরট আোি রুমে ঢুকল, আরে আত্াংমক রচৎকাি 

কিমত্ যারিলাে। কলাকরট ত্াি কোমটেঁ আেুল কেরকময় রিমষধ কিল। ত্াি কচামখ 
েুমখ খুরিি রুদ্ররূপ কদখলাে িা, খুব শান্ত অচঞ্চল কস। আোমদি কময়কেি 
র্াডগমক যখি কদৌমড় কযমত্ কদখলাে পরশ্চে রদমক, বুঝলাে ত্ািা এ কলাকরটিই 
সন্ধাি কিমে। আরে ওমদি সাংমকত্ রদলাে। এ সেয় কলাকরট আোমক রবরল্ডাংরটি 
কর্ট ককািরদমক রেমজ্ঞস কিল। আরে বললাে িা। আরে ভয় কিরেলাে কয, এবাি 
কস রকেু একটা কিমব। রকন্তু ‘ধেবাদ েুাডাে’ বমল বাইমি কবরুবাি উমদুার্ 
রিল কস। এ সেয়ই আোমদি র্াডগিা েুমট এল এ দিোয়। কলাকরট আোি রদমক 
এেি একটা সবোন্তা দৃরষ্ট রিময় ত্াকাল কয, আরে বুঝমত্ পািলাে আরে র্াডগমদি 
সাংমকত্ রদময় কডমক এমিরে কস কসটা বুঝমত্ কপমিমে। আরে ভময় কাে হময় 
কর্লাে। কােঁপমত্ শুরু কিলাে। রকন্তু আোমক অবাক কমি রদময় কলাকরট বলল, 
‘ভয় কিই, সাংমকত্ রদময় ওমদি কডমক এমি কদমশি প্ররত্ আপরি অনুপে 
দারয়ত্বশীলত্াি পরিচয় রদময়মেি’। ত্ািপি কদখলাে, দিো খুমল প্রমবশ কিা 
আোমদি পােঁচেি র্াডগমকই কস হত্ুা কিমত্ পািমত্া, রকন্তু কিমলা িা। আোমদি 
কলাকিা পাময় গুরল খাবাি পি পমড় রর্ময় আবাি যখি কািবাইি ত্ুমল রিরিল 
ত্খি কস বমল, ‘কত্াোমদি হত্ুা কমত্ চাইরি। রকন্তু আবাি কািবাইমি হাত্ রদমল 
গুরল এবাি পা িয় বক্ষ্ কভদ কিমব’। শত্রুি এই োিরবকত্া, বদােত্া আোমক 
েুগ্ধ কমিমে। এেমে রদ্বত্ীয় বাি কবরুবাি পে কস রেমজ্ঞস িা কিমলও পে বমল 
কদয়ামক আরে দারয়ত্ব েমি কিলাে’। দী গ বিবু রদময় োেল রেস কেফািসি।  

‘ধেবাদ রেস কেফািসি। আোমদি ক্ষ্রত্ হময়মে, রকন্তু আপরি ত্ামক 
উপযুি রবরিেয় রদময় রদময়মেি’।  

‘খুব রক ক্ষ্রত্ কমিরে? কস কযেি অসাধািে বুরদ্ধোি, ত্ামত্ কর্ট কবি 
কিা ত্াি েে করেি হমত্া িা’।  
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‘ত্াও রেক’। বমল েেগ আব্রাহাে েিসি রকেুটা রচন্তারিত্ হময় পড়ল। 
বলল, ‘আপিাি কোয় শত্রুি কয কয়টা তবরশষ্ট ফমুট উেল, ত্ামত্ িহমস্যি 
েরটলত্া আিও বাড়ল’।  

‘রকভামব?’ প্রায় একসামেই কোটা বমল উেল লস আলামোমসি প্রধাি 
পরিচালক ডাঃ হাওয়াডগ এবাং কপঠটার্মিি আভুন্তিীে রিিাপত্তা প্রধাি কেিামিল 
কশিউইি।  

‘কয কলাক এখামি প্রমবশ কমিরেল, কস লস আলামোমস ইরত্পমূবগ 
আমসরি, এি েরবও কদমখরি এবাং এি ইঠটািোল রডোইি সম্বমন্ধও ত্াি জ্ঞাি 
রেল িা। এেি একেি কলাকমক ককাি শত্রুপক্ষ্ই লস আলামোমস পাোমত্ 
পামিিা। রদ্বত্ীয়ত্াঃ, কলাকরটি সামে সিাসরি শত্রুত্া হমল রেস কেফািসমিি 
শত্রুত্ােূলক কােমক দারয়ত্বশীলত্া বলা এবাং র্াডগমদি কাউমকই হত্ুা িা কিা 
আোি কামে খুবই িহস্যপেূগ েমি হমি। একেি শত্রুি এই ধিমেি আচিে 
হওয়া অস্বাভারবক’।  

‘রকন্তু কস লস আলামোমস অনুপ্রমবশ কমিমে এটামত্া রেক?’ বলল 
কেিামিল কশিউড।  

‘অবশ্যই’।  
বমল একটু ভাবল েেগ আব্রাহাে েিসি। ত্ািপি বলল, ‘দুই সমত্ুি 

োঝখামি একটা রেরসাং রলাংক আমে, যা আোমদি সােমি কিই। কলাকরটমক ধিমত্ 
পািমলই এি সোধাি হমত্ পামি’।  

কো কশষ কমিই কস চট কমি ত্াকাল রেস কেফািসমিি রদমক। বলল, 
‘আপরি কত্া কলাকরটমক খুব কামে কেমক  রিষ্ঠভামব কদমখমেি। ত্াি সম্পমকগ 
বলুি কত্া’।  

কলাকরট অবশ্যই এরশয়াি অরিরেি। কলাকরটমক আিবী েমি হময়মে, 
আবাি কখিও েমি হময়মে ত্ুরকগ চাইরিে রেশ্রে। কচাখ কামলা, কামলা চুল। সব 
সেয় শান্ত রিরুরদ্বগ্ন েুখ। র্াময়ি িাং উজ্জ্বল স্বেগাভ। আরে অবাক হময়রে, দিোয় 
আোি কডমক আিা ত্াি শত্রুমদি কদমখও স্বাভারবক কমঠে আোমক ধেবাদ রদমি 
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এবাং শত্রুি সামে যখি কোকারবলাি েমে দােঁড়ামি ত্খি ত্াি েুখ কদমখ আোি 
েমি হময়মে এটা কযি ত্াি কামে কখলা’।  

রেস কেফািসমিি কচহািাি বেগিায় হোৎ কমিই েেগ আব্রাহাে 
েিসমিি কচামখি সােমি একটা োনুমষি েরব কভমস উেল। কস কলাকরট ওহাইও 
িদীি প্রবল করামত্ ডুমব যাওয়া ত্াি িারত্মক উদ্ধাি কমিরেল। আবাি রেস 
কেফািসি কলাকটাি কয চরিমত্রি বেগিা রদল ত্ামত্ ত্াি কচামখ কভমস উমেমে কসই 
আহেদ েুসাি েরব। এফ.রব.আই-এি ফাইমল আহেদ েুসাি ডরসয়ামি ত্াি এই 
অস্বাভারবক গুমেি কো কলখা হময়মে।  

েমিি এ কোগুমলামক কচমপ রর্ময় েেগ আব্রাহাে েিসি বলল, ‘রেস 
কেফািসি আরে োরি আপরি ড্রইাং-এ অত্ুন্ত ভাল। আপরি কয েরবটা ভাষায় 
ত্ুমল ধিমলি, ত্া দয়া কমি আোমদি এেঁমক রদি’।  

‘রদমত্ পারি একটা শমত্গ’।  
‘রক শত্গ?’  
‘রত্রি ধিা পড়মল ত্াি সামে কদখা কমি ত্ামক ধেবাদ কদবাি আোমক 

একটু সুমযার্ কদমবি’।  
‘েেুি’, কহমস বলল এফ.রব.আই চীফ।  
েেগ আব্রাহাে েিসি ত্াি কো কশষ কিমত্ই রেস কেফািসি ড্রয়ুাি 

কেমক দুই রশট কার্ে কবি কমি কেমল ধিল কটরবমল। বলল, ‘ককািরট কিমবি 
রিি’।  

একই কলামকি দু’রট ককচ।  
ককচ কদমখ চেমক উেল েেগ আব্রাহাে েিসি, ‘এ কয ত্ােঁি িারত্মক 

উদ্ধাি কিা কসই কলামকি েত্’।  
দু’রট কেমক একরট ককচ ত্ুমল রিমলি েেগ আব্রাহাে েিসি।  
‘ধেবাদ রেস কেফািসি’ বমল উমে দােঁড়াল েেগ আব্রাহাে। ত্াি সামে 

সামে সবাই।  
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রক্লফ কডাময়রলাং এলাকা কপরিময় আহেদ েুসাি েীপ ত্ীি কবমর্ েুটমে 

এবাি এস্পামিালাি রদমক।  
রকন্তু ককাোয় যামি কস? এই িিমভো শিীি আি িমি প্লারবত্ েীপ 

রিময় শহমি ঢুকমব কস ককেি কমি?  
আহত্ বাহুি সরন্ধ কেমক প্রচিু িিক্ষ্িে হময়মে, এখিও হমি। বুামঠডে 

কত্া দূমি, আহত্ োয়র্া বােঁধবািও সেয় কস পায়রি। কপেমি ত্াড়া কমি আসমে 
রসরকউরিরটি কলামকিা।  

প্রচিু িিক্ষ্িমে দুবগলও হময় পমড়মে আহেদ েুসা। োো রঝেরঝে 
কিমে অমিকক্ষ্ে কেমক। দৃরষ্টও ত্াি ঝাপসা হময় আসমে কযি।  

আহেদ েুসা বুঝমত্ পািল, এই অবস্থায় কবশীক্ষ্ে কস ড্রাইভ কিমত্ 
পািমব িা। আি এ র্ারড়মত্ োকমল কস োিা পমড় যামব।  

বিাঞ্চল প্রায় পাি হময় এমসমে। পাত্লা হময় এমসমে র্ােপালা। 
সােমিই োে। কভাি কিবাি োয়র্া কসখামি কে।  

ক্লীফ কডাময়রলাং কেমক এস্পামিালা পযগন্ত আসা ও যাওয়াি পে 
পাশাপারশ, রকন্তু আলাদা। োঝখামি আইলুাঠড। ত্ামত্ র্াে পালা, কঝাপঝাড়ও 
আমে।  

আহেদ েুসা রসদ্ধান্ত রিল। কািও সাহাযু ত্ামক রিমত্ হমব। এ েমে 
এস্পামিালা কেমক আসা র্ারড়ি েমে অমপক্ষ্া কিা ত্াি েমে রিিাপদ। এ 
িাস্তায় রসরকউরিরটি কলাকিা কয ককাি সেয় এমস পড়মত্ পামি।  

আহেদ েুসা র্ারড় দােঁড় কিাল।  
এস্পামিালা কেমক আসা র্ারড়ি িাস্তা ডাি রদমক। রকন্তু আহেদ েুসা 

িােল বােঁ রদমক। র্ারড় কেমক কিমে কস িাস্তা অরত্রে কমি বােঁরদমকি োংর্মলি 
পামশ এমস দােঁড়াল। কপেি রফমি কদখল, কফাটা কফাটা িি িাস্তাি উপি পমড়মে, 
ত্ািপি িাস্তাি পামশ দােঁরড়ময় আিও িি পড়াি সুমযার্ রদল।  

এিপি আহেদ েুসা রুোল রদময় ক্ষ্ত্স্থাি কচমপ ধমি িিপড়া যোসম্ভব 
বন্ধ কমি োংর্মলি কভত্মি ঢুমক কর্ল। টলমত্ টলমত্ এমর্ামলা কপেমিি রদমক।  
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রকেুটা এরর্ময় আবাি এস্পামিালার্ােী িাস্তা অরত্রে কমি এস্পামিালা 
কেমক আসা িাস্তাও অরত্রে কিল। কস িাস্তাি ডািপামশ এক কঝােঁমপি আড়ামল 
আশ্রয় রিল। একটা কািবাইি ত্খিও ত্াি ডাি কােঁমধ ঝুলমে। যরদ কস ধিা পমড়ই 
যায়, ত্াহমল ত্াি কশষ িক্ষ্াি অস্ত্র এটা।  

কবশী কদিী কিমত্ হমলা িা। োত্র দু’রেরিট পমিই লস আলামোমসি 
রসকুরিরট কুারিয়ািটা ত্ীি কবমর্ এমস ত্াি কফমল আসা েীমপি পামশ দােঁড়াল।  

েীপ ফােঁকা কদখাি পি ত্ািা তহনচ কমি উেল। ত্ািা িাস্তাি ওপামশ কিমে 
কর্ল। খুেঁেমত্ লার্ল ত্ািা আমশ পামশ। রকেুক্ষ্ে পি একেমিি উচ্চ কঠে 
রচৎকাি কমি উেল, ‘কত্ােিা সবাই চমল এস। এখামি কদখ েোট বােঁধা অমিক 
িি। রিশ্চয় ত্ামক ককউ র্ারড় কমি ত্ুমল রিময় কর্মে এখাি কেমক’।  

রকেুক্ষ্মেি েমধুই ওিা িিাি েীপটামক কুারিয়ামিি কপেমি কবেঁমধ 
িাস্তাি সােমিি একটু অাংশ  ুমি আহেদ েুসাি সােমিি িাস্তা রদময়ই লস 
আলামোমসি রদমক চমল কর্ল।  

আহেদ েুসা শুিমত্ কপল অয়ুািমলমস কাউমক কযি ত্ািা রব্রফ কিমে, 
‘কলাকরট এস্পামিালাি রদমকই কর্মে ককাি প্রাইমভট র্ারড়মত্। সবগুমলা র্ারড়ি 
উপি িেি িাখমত্ হমব এবাং সবগুমলা রিরিক হাসপাত্াল পাহািা রদমত্ হমব। 
কস গুরুত্ি আহত্, রিশ্চয় ককাি হাসপাত্াল বা রিরিমক কস যামব’।  

ওিা চমল কর্ল।  
ধিা পড়া কেমক বােঁচল আহেদ েুসা।  
রকন্তু এিপি কস রক কিমব? এখমিা িি পুমিাপুরি বন্ধ হয়রি। উমে 

দােঁরড়ময় হােঁটাি সাধু ত্াি কিই। ত্াি উপি বুক ফাটা ত্ৃষ্ঞা ত্ামক পার্ল কমি 
ত্ুমলমে। েমি হমি এক সার্ি পারিমত্ও ত্াি ত্ৃষ্ঞা রেটমব িা।  

ত্ৃষ্ঞাি এ অকেু যন্ত্রো ত্াি কদমহি সব শরি কযি শুমষ খামি। রকন্তু 
ত্বু ত্ামক এমর্ামত্ হমব। একটা র্ারড় ত্ামক খুেঁমে কপমত্ হমব। কয কাে রিময় কস 
এমসমে, ত্াি কত্া রকেুই হয়রি।  

কঝােঁপ কেমক কবরিময় আহেদ েুসা এমর্ামলা িাস্তাি রদমক। ঝাপসা কচামখ 
টলমত্ টলমত্ যামি আহেদ েুসা।  
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িাস্তায় উমে কস েমি কিল, এস্পামিালা র্ােী র্ারড়মত্ ত্ামক উেমত্ হমব 
এবাং এ েমে ওপামিি ঐ িাস্তায় ত্াি যাওয়া দিকাি।  

িাস্তা পাি হবাি েমে পা বাড়াল আহেদ েুসা।  
ত্াি বাে কােঁমধ এখমিা ঝুলমে কািবাইিটা।  
আহত্ কােঁমধ কািবাইিটামক দশগুে ভািী েমি হমি। আি এ 

কািবাইিটা ত্াি েমে এখি রবপজ্জিক।  
হােঁটমত্ হােঁটমত্ই আহেদ েুসাি ডাি হাত্ বাে কােঁধ কেমক কািবাইিটা 

িাোবাি কাে শুরু কমি রদল।  
বাে হাত্ একটু উপমি ত্ুলমত্ রর্ময় ত্ীব্র বুো কপল আহেদ েুসা। কস 

একটু অেমিামযার্ী হময় পমড়রেল।  
বুো পাওয়াি পি দােঁরড়ময় পমড়রেল কস।  
রেক এ সেময়ই কামেই একটা হেগ কবমে উেল। চেমক উমে দ্রুত্ 

ত্াকামত্ রর্ময় োো  ুমি উেল আহেদ েুসাি। অন্ধকাি হময় কর্ল ত্াি চািরদমকি 
পৃরেবীটা।  

রিমেি উপি ত্াি সব রিয়ন্ত্রে হারিময় কর্ল।  
এস্পামিালা কেমক ক্লীফ কডাময়রলাং হময় কয িাস্তা রকউমবা শহি পযগন্ত 

কর্মে, ত্া এিমপ্রস ওময় িা হমলও কাযগত্ এিমপ্রস ওময় রহমসমবই বুবহৃত্ হয়।  
একটা র্ারড় ত্ীব্র কবমর্ চলরেল ক্লীফ কডাময়রলাং এি রদমক। একেি 

কলাকমক িাোি হামল িাস্তা পাি হমত্ কদমখ ড্রাইভাি হিগ রদল একটু রবিি হময়ই।  
রকন্তু কলাকরট দ্রুত্ সমি যাবাি বদমল িাস্তায় ঢমল পমড় কর্ল।  
যোসেময় র্ারড়ি কব্রক কষমলও র্ারড়টা কলাকরটি প্রায় র্া স্পশগ কমি 

দােঁড়ামলা।  
একেি ত্রুিী ড্রাইভ কিরেল র্ারড়টা।  
ত্রুেীরট সান্তা আিা পাবমলা।  
ত্াি পামশ ত্াি দাদা, কসই বৃদ্ধ িসওময়ল পাবমলা।  
কপেমিি সীমট সান্তা আিাি দাদী।  
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র্ারড় োরেময়ই একবাি রবিরি ও উমদ্বর্ রিময় র্ারড় কেমক িােল সান্তা 
আিা। বৃদ্ধ িসওময়ল পাবমলাও িােল র্ারড় কেমক।  

সান্তা আিাই প্রেে কপৌেঁমেরেল পমড় যাওয়া কলাকরটি কামে।  
পমড় যাওয়া কলাকরট আহেদ েুসা।  
সান্তা আিা িিাি আহেদ েুসামক কদমখই ‘দাদু’ বমল রচৎকাি কমি 

উেল।  
বৃদ্ধ িসওময়ল পাবমলাও কসখামি কপৌেঁমেমে।  
আহেদ েুসাি েুমখি উপি কচাখ পড়মত্ই চেমক উেল বৃদ্ধ িসওময়ল। 

বলল দ্রুত্ কমঠে, ‘আমি এময কসই কেমলটা, এি এ দশা ককি?’  
‘দাদু ত্ুরে কচি এেঁমক?’ রেমজ্ঞস কিল সান্তা আিা।  
‘হ্যােঁ, খুব ভাল কেমল। আেিা এক সমে কপ্লমি এমসরে’।  
‘ভাল কেমল বলে, রকন্তু সামে কািবাইি ককি? গুরলরবদ্ধ হময়মে রিশ্চয় 

কর্ালাগুরল কিমত্ রর্ময়’।  
সান্তা আিাি দাদী বৃদ্ধাও এমস ত্ামদি পামশ দােঁরড়ময়মে। বলল, ‘কত্ােিা 

দােঁড়াময় ককি? কেমলটা কত্া োিা যামব। ত্াড়াত্ারড় র্ারড়মত্ কত্াল’।  
‘একটা ঝামেলায় পড়া রক রেক হমব? ককি, রক  মটমে আেিা রকেুই 

োরি িা’। সান্তা আিা বলল।  
‘রকেু োিাি দিকাি কিই, আোি কচিায় অবশ্যই ভূল হয়রি। কেমলরট 

ভাল। রিশ্চয় ককাি োিাত্মক রবপমদ েরড়ময় পমড়মে’।  
বমল বৃদ্ধ আহেদ েুসামক পােঁো ককালা কমি ত্ুমল কিবাি উমদুার্ রিল।  
আি রকেু িা বমল সান্তা আিাও এরর্ময় এল। বলল, ‘দাদু ওেঁি সােমিি 

রদকটা ধি, আরে কপেিটা ধিরে’।  
দাদা িাত্রি দু’েমি রেমল আহেদ েুসামক কপেমি রসমট ত্ুমল রিল।  
বৃদ্ধা কািবাইিটাও র্ারড়মত্ ত্ুলরেল।  
সান্তা আিা িা িা কমি উেল। বলল, ‘দাদী, ঐ আপদ ত্ুরে র্ারড়মত্ ত্ুমলা 

িা’।  
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‘রেক আমে। বাোটাি জ্ঞাি রফরুক। ত্ািপি কফমল কদয়া যামব। 
রেরিষটা ওি কত্া’।  

আহেদ েুসামক র্ারড়মত্ ত্ুমলই বৃদ্ধ িসওময়ল কবাত্ল কেমক োঠডা পারি 
আহেদ েুসাি েুমখ রেটামত্ লার্ল।  

সান্তা আিা ত্াি র্ারড় িাস্তাি পামশ একটা র্ামেি োয়ায় রিময় দােঁড় 
করিময়মে।  

সােমি দুই রসমট দাদী ও িাত্িী এবাং কপেমিি রসমট বৃদ্ধ িসওময়ল। 
সবাই ত্ারকময় আহেদ েুসাি েুমখি রদমক।  

‘আ াত্ ত্াি বাহু সরন্ধমত্। আ ামত্ কস সাংজ্ঞা হািায়রি। সাংজ্ঞা হািাবাি 
কািে হমত্ পামি িিক্ষ্িেেরিত্ দুবগলত্া। বলল বৃদ্ধ িসওময়ল।  

‘দাদু, ত্ুরে কলাকটামক ভাল বলে রকমসি রভরত্তমত্?’  
‘কেমলটাি েুখ কদখ কত্া। এ ককাি খািাপ কলামকি কচহািা?’  
‘খািারবটা োনুমষি কভত্মিি বুাপাি, কদমহি বুাপাি িয়’। বলল সান্তা 

আিা।  
‘কদমহি বুাপাি িয় কবাি, রকন্তু কচহািাি বুাপাি অবশ্যই। োনুমষি 

কচহািায় ত্াি পাপ অেবা পুমেুি প্রকাশ অবশ্যই  মট’।  
সান্তা আিা রকেু বলমত্ যারিল।  
িমড় উেল আহেদ েুসা। কচাখ খুলল কস। আিমন্নি েত্ ত্াি দৃরষ্ট।  
শুরকময় কাে হময় যাওয়া কোেঁট। কস দু’কোেঁমটি ফােঁক র্রলময় অসু্ফট একটা 

শব্দ কবরিময় এল, ‘পারি, পা….রি’।  
বৃদ্ধ িসওময়ল আহেদ েুসাি োো একটু উেঁচু কমি ত্ুমল ধমি পারিি 

কবাত্ল ত্াি েুমখ ধিল।  
একবামিই এক কবাত্ল পারিি সবটুকু কখময় কফলল আহেদ েুসা।  
পারিি কবাত্ল েুখ কেমক সিামত্ই আহেদ েুসা েুখ  ুরিময় যাি ককামল 

ত্াি োো ত্াি রদমক ত্াকাল।  
ত্ারকময়ই রবরষ্মত্ আহেদ েুসা ডাি হাত্ রদময় বাে হাত্ কচমপ ধমি উমে 

বসল। বলল, ‘স্যাি আপরি?’  
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ত্ািপি চািরদমক ত্ারকময় বলল, ‘আরে র্ারড়মত্ রক কমি এলাে?’ দুবগল 
কঠে আহেদ েুসাি।  

‘এসব পমি শুমিা। কত্াোমক এখি ত্াড়াত্ারড় হাসপাত্ামল কিয়া 
দিকাি’।  

‘িা েিাব, হাসপাত্াল রকাংবা রক্লরিমক িয়। এত্ক্ষ্মে আশপামশি 
শহিসহ সব হাসপাত্াল ও রক্লরিমক পুরলশ রিশ্চয় পাহািা বরসময়মে’।  

‘ককি ত্ামদি সামে কত্াোি রবমিাধ রক, রক  মটমে?’ উরদ্বগ্ন কমঠে বলল 
বৃদ্ধ িসওময়ল।  

‘ টিা অমিক বড়। ত্মব এটুকু কেমি িাখুি আরে রিমদগাষ, রকন্তু 
সিকামিি রসরকউরিরট কফামসগি সামে আোি সাং াত্  মটমে, এটা রেক। আরে 
ত্ামদি গুরলমত্ আহত্, ত্ামদিও অমিমক আোি গুরলমত্ আহত্ হময়মে। এই 
কািবাইিটাও আরে রসরকউরিরট কফাসগমদি কাে কেমক ককমড় রিময়রে। আিও 
শুনুি, আরে হয়মত্া এখি ত্ামদি ত্ারলকায় সবমচময় গুরুত্বপূেগ বুরি যামক 
ত্ামদি অবশ্যই ধিা প্রময়ােি। আরে সম্পূেগ রিিপিাধ হবাি পমিও এসব রকেু 
সত্ু। এখি আপিািা আোমক রবশ্বাসও কিমত্ পামিি, অেবা আোমক পুরলমশি 
হামত্ও রদমত্ পামিি’।  

‘দাদু েমি হমি গুরুত্ি রকেু  মটমে। ত্মব ওেঁি কাে কেমক সবরকেু িা 
শুমি ওমকেঁ আেিা পুরলমশি হামত্ রদমত্ পারিিা’। বলল সান্তা আিা।  

‘ও কত্া দুরট রবকল্প রদময়মে। আরে প্রেেরটমকই গ্রহি কমিরে। ওি প্ররত্ 
রবশ্বাস আোি িষ্ট হয়রি’। বলল বৃদ্ধ িসওময়ল পাবমলা।  

‘ত্াহমল আেিা এখি এস্পামিালা রফরি দাদু?’ বলল সান্তা আিা।  
‘আোি েমি হয় সান্তা ক্লািা এবাং এস্পামিালার্ােী প্ররত্রট র্ারড় আে 

কচক কিা হমব’। আহেদ েুসা বলল।  
ভাবরেল বৃদ্ধ িসওময়ল।  
‘ত্াহমল দাদু ওেঁমক আেিা আোমদি কেুুরিরট হাসপাত্ামল রিময় যাই। 

ওটা এস্পামিালাি বাইমিও হমব। ওখামি কহায়াইট পুরলশ োত্ব্বিী কিমত্ 
পািমবিা’।  
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‘রেক বমলরেস কবাি। রকন্তু ককাি পমে যারব?’ বলল িসওময়ল।  
‘কভব িা দাদু। আরে এস্পামিালা কিাড ও এস্পামিালাি আমশ পামশ যাব 

িা’।  
বমল র্ারড় োটগ রদল সান্তা আিা। র্ারড় েুমট চলল।  
‘ককাোয় যারিলাে, ককাোয় যাা্রি। এমকই বমল ঈশ্বমিি কাে’। বলল 

বৃদ্ধা, সান্তা আিাি দাদী।  
‘ত্ুরে কত্া খুশীই হময়ে দাদী’। সান্তা আিা বলল।  
‘ঈশ্বি যা কমিি ভামলাি েেই কমিি’। দাদী বলল।  
‘কত্ােিা আোমক লুরকময় িাখরেমল, এটা কবাধ হয় ঈশ্বি ভামলাি েমেই 

কমিমেি?’ সান্তা আিা েুমখ ম্লাি হারস কটমি বলল।  
‘রিশ্চয় ত্াই’। বলল সান্তাি দাদী।  
‘সত্ুমক রেেুা রদময় ঢাকা কবাধ হয় ঈশ্বমিি কাে?’ ভারি র্লায় বলল 

সান্তা আিা।  
আহেদ েুসা রবরষ্মত্ হমলা আমলাচিাি এই রসরিয়াস কোড় পরিবত্গমি 

এবাং সান্তা আিামক কান্নাি কাোকারে কপৌেঁেমত্ কদমখ। পটভূরেমত্ ককাি বড়  টিা 
আমে রক?  

বৃদ্ধ িসওময়ল হাসল। বলল, ‘এ রদক কভমব ড্রাইভ খািাপ কমিা িা 
কবাি। রিরশ্চত্ োক, ঈশ্বি সত্ুমক সত্ুই িামখি’।  

সান্তা আিা রকেু বলল িা।  
ত্াি দাদীও িয়।  
রকন্তু সবাি েমিই একটা কত্ালপাড়।  
সান্তা আিাি আব্বা আো কোি কমিই সান্তা আিামক পারেনয় রদমি ত্াি 

দাদা দাদীি সামে ত্ামদি পূবগপুরুমষি রিবাস কেরেস পাবমলামত্।  
কেরেস পাবমলা সান্তামফ োত্ীয় বিাঞ্চমলি দরক্ষ্ে পরশ্চে অাংমশ 

পাবমলা কিড ইরঠডয়াি সাংিরক্ষ্ত্ এলাকায়।  
বিবামসি েত্ই বুাপাি অমিকটা। সান্তাি বাবা ো এবাং ইরঠডয়ািিা 

চায়, সান্তা আিা োস খামিমকি েত্ িাবালুরস পরিবামিি সাংস্পশগ কেমক দুমি োক 
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এবাং োেলায় সাক্ষ্ী কদয়াি ককাি সুমযার্ িা পাক। এেমে সন্তামফ এবাং 
এস্পামিালাি ককাি োয়র্ায় সান্তা আিাি অবস্থাি ত্ািা রিিাপদ েমি কমি রি।  

অমিকক্ষ্ে পি সান্তা আিাি দাদা িসওময়ল পাবমলাই বলল, ‘বুঝমল 
সান্তা, হমত্ পামি ঈশ্বমিি হাত্ই কত্াোমক এস্পামিালা রফরিময় রিমি’।  

‘ধেবাদ দাদু’। বলল সান্তা আিা। ত্াি শুষ্ক কোেঁমটি ককামে একটা 
কবদিাি হারস।  

ত্াি দৃরষ্ট সােমি প্রসারিত্।  
রকন্তু ত্ামত্ একটা অসহ্য যন্ত্রো।  
কসই কয সাি  ামিেমক পুরলশ কিময় কর্ল, ত্ািপি সাি  ামিমেি আি 

ককাি খবি কস পায় রি। কদখা কিাি কচষ্টা কমিমে, রকন্তু বারড় কেমক ককাি েমত্ই 
ত্ামক কবি হমত্ কদয়া হয়রি। রক ভাবমে সাি  ামিে ত্ামক? ভাবমে রক কস কয, 
সবাি েত্ আরেও ত্ামক ভাইয়াি খুরি কভমব ত্াি কাে কেমক সমি কর্রে।  

হোৎ কান্নাি একটা কোয়াি উেমল উেমলা সান্তা আিাি বুক কেমক।  
সান্তা আিা কোেঁট কােমড় ত্া কিাধ কিাি কচষ্টা কিল।  
কান্না চাপমত্ রর্ময় েিেি কমি ককেঁমপ উেল সান্তা আিাি কদহ।  
পাশ কেমক ত্াি দাদী বুঝল সান্তা আিাি েমিি অবস্থা। ধীমি ধীমি কস 

ত্াি বাে হাত্ সান্তাি রপমে িাখল। বলল, সব রেক হময় যামব কবাি। ঈশ্বি 
আমেি’।  

দাদীি এ সান্ত্বিায় সান্তা আিাি দু’কচাখ কবময় কিমে এল রিিব অশ্রুি 
বো।  

 
 
 
এস্পামিালা শহি। বৃদ্ধ িসওময়মলি বারড়।  
এস্পামিালাি এক সবুে রটলায় বারড়টা। েরবি েত্।  
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িসওময়ল পরিবাি পাবমলা কিড ইরঠডয়ািমদি এক সম্ভ্রান্ত  ি। এখি 
আমর্ি কসই সদগািী রসমেে কিই। রকন্তু এক সেয় ত্াি পরিবািই কিত্ৃত্ব রদময়মে 
রবশাল রবস্তৃত্ পাবমলা ইরঠডয়াি েিপমদি।  

রেমেস পাবমলামত্ িময়মে ত্ামদি রবশাল বারড় এবাং রবপুল ভু-সম্পরত্ত।  
ইদারিাং পরিবািরট বাস কিমে এস্পামিালামত্। রকন্তু কেমল চাকুিীমত্ 

কঢাকাি পি কস এখি বাস কিমে সান্তামফ-মত্।  
িসওময়মলি সুন্দি তবেকখািা।  
আে আহেদ েুসাি র্াময় জ্বি কিই। আেই প্রেে কস তবেকখািায় এমস 

বমসমে।  
কিড ইরঠডয়ািমদি কেুুরিরট হাসপাত্ামল একরদি োকাি পি ত্ামক 

বাসায় রিময় এমসমে বৃদ্ধ িসওময়ল।  
আহেদ েুসাি বাহুসরন্ধমত্ অপামিশি কমি গুরল কবি কিমত্ হময়মে। 

দ্রুত্ কস কসমি উমেমে। ডািাি রবরষ্মত্ কমঠে বমলমে িসওময়লমক কেমলটাি কদমহ 
যাদু আমে। রত্রিশ রদমিি রিিােময়ি কাে ত্াি রত্রিশ  ঠটায় হময় যামি। আি 
ক’রদমিি েমধু কস কদৌড় ঝােঁপ কিমত্ পািমব।  

‘যাদুমক ত্ুরে রবশ্বস কি ডািাি?’ ডািামিি কোি উত্তমি বমলমে বৃদ্ধ 
িসওময়ল।  

ডািাি কহমস বমলমে, ‘আরে ত্াি োিরসক শরিমক যাদু বলরে। কয েি 
সব সেয় রিরুরদ্বগ্ন ও প্রশান্ত োমক, ত্াি িাভগ অরবশ্বাস্য শরিশালী হয়। কস অসীে 
োিরসক শরিি অরধকািী হয়। কেমলটাি েমধু আোি েমত্ ঐ ধিমিি একটা 
োিরসক শরি আমে’।  

‘রেক বমলমেি, আাংকল। গুরলরবদ্ধ অবস্থায় ত্াি েুখ কদমখ েমি হময়মে 
ত্াি রকেু হয়রি। রকন্তু আাংকল এেি কত্া সাধািেত্ কদখা যায় িা?’ বমলরেল সান্তা 
আিা।  

‘এ এক অসাধািে োনুষ ো’। বমলরেল ডািাি।  
‘রকন্তু ত্ােঁমক কদমখ কত্া অসাধািে রকেু েমি হয় িা। খুব ভাল কেমল এই 

যা’। বমল ওমে বৃদ্ধ িসওময়ল।  
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‘আরে ডািাি। আরে ত্াি কদমহি বাইমিিটাও কদমখরে, কভত্িটাও 
কদমখরে। ত্াি শিীি রিখাদ এক কপটামিা ইস্পাত্, ত্াি কভত্মিি অবস্থািগুমলাও 
ত্াই। কদমখমেি, এত্ িি ত্াি কর্মে, রকন্তু এক কফাটা িিও ত্ামক বারহি কেমক 
রদমত্ হয়রি’। বমলরেল ডািাি। ত্ােঁি কমঠে রবষ্ময়।  

এসব কো আমলাচিা কিরেল বৃদ্ধ িসওময়ল ও সান্তা আিা করিমডাি 
ধমি হােঁটমত্ হােঁটমত্।  

আমলাচিাি এক পযগাময় সান্তা আিা বলল, ‘আরে খুব খুশী দাদু কয়টা 
রদি কামেি েমধু রদময় কাটল। রকন্তু কলাকটা চমল কর্মল রক আোমক রেমেস 
পাবমলামত্ পারেময় কদমব?’  

‘রেমেস পাবমলা োয়র্ামক এত্ ভয় কিরেস ককমিা? রেমেস পাবমলা 
ও এস্পামিালাি েমধু রক খুব পােগকু আমে?’  

পােগকু যরদ িাই োমক ত্াহমল আরে এস্পামিালামত্ োকমল কত্াোমদি 
আপরত্ত ককি?’  

‘আোি আপরত্ত কিই। রকন্তু এই েুহূমত্গ রকেু কিাি কিই। আোমদি 
‘রেরে’ রিহত্ হওয়াি  টিা, কশাক ও কসরঠটমেঠট সৃরষ্টসহ এেি পরিরস্থরত্ি সৃরষ্ট 
কমিমে, যখি যুরিি কো কািও কামি যামব িা। োরি ইরঠডয়ািিা বাড়াবারড় 
কিমে, ত্ািা হোৎ কমি পাবমলা ইরঠডয়ািমদি সাাং ারত্ক রেত্র কসমে বমসমে। 
ওমদি েত্লবটা আোি অোিা িয়’। বলল িসওময়ল।  

‘আমিকটা কো কত্াোমক বরল দাদু, আরে সাি  ামিেমক ভালবারস, এটা 
োরি ইরঠডয়ািমদি রবমশষ কমি েরি কলমভমিি সহ্য হমি িা। ত্াি একটা 
েত্লব রেল আোমক রিময়। ঈষগাি কািমিই এখি রেেুামক সমত্ু পরিেত্ কিাি 
েমে পার্ল হময় উমেমে ওিা’।  

হোৎ দােঁরড়ময় কর্ল বৃদ্ধ িসওময়ল। প্রায় র্মেগ উেল, ‘রক বলরল েরি 
ইরঠডয়ািিা কচাখ ত্ুমল ত্াকামত্ চায় পাবমলা কেময়মদি উপি। কচাখ রেেঁমড় কফলব 
িা’।  

বমল আবাি হােঁটমত্ লার্ল। দাদুি কোয় উৎসারহত্ হময় উেল সান্তা 
আিা। রকন্তু বুঝমত্ পািমলা িা ককি দাদু েরিমদি রবরুমদ্ধ এেি রক্ষ্প্ত হময় উেল!  
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রকেু বলমত্ যারিল সান্তা আিা। রকন্তু ত্ত্ক্ষ্মে ত্ািা ড্রইাং রুমে প্রমবশ 
কমিমে। কেমে কর্ল সান্তা আিা।  

ড্রইাং রুমে আহেদ েুসামক কদমখ খুশী হমলা বৃদ্ধ িসওময়ল। উিরসত্ 
কমঠে বলল, ‘ত্ুরে তবেকখািা পযগন্ত এমসে? বাাঃ কবশ’।  

বমল আিও কময়ক ধাপ এরর্ময় আহেদ েুসাি কপামল হাত্ রদময় 
পিীক্ষ্া কমি বলল, ‘িা, জ্বি কিই। ঈশ্বিমক ধেবাদ’।  

আহেদ েুসাি পামশি কসাফায় বমস পড়ল বৃদ্ধ িসওময়ল।  
সান্তা আিা বসল ত্ামদি সােমিি কসাফাটায়।  
বসাি পি বৃদ্ধ িসওময়ল বলল, ‘আহেদ আবদুল্লাহ, ত্ুরে ভাল হবাি 

আমর্ই যামবা যামবা কিে, রকন্তু এরদমকি খবি োি?’  
‘রক খবি? আোমক পুরলশ সন্ধাি কিমে কসই খবি?’ স্বাভারবক কমঠে 

বলল আহেদ েুসা।  
‘ত্ুরে বুঝমল ককেি কমি?’  
‘খবিটা যখি ভময়ি, ত্খি পুরলশ আোমক সন্ধাি কিা োড়া আি রক 

খবি হমত্ পামি?’  
বরলরি কত্া আরে ভময়ি খবি রদরি’।  
‘ত্া বমলি রি, রকন্তু যাব যাব কিে বমল কয খবি কদমবি, ত্া বাইমি 

কবরুমত্ িা পািাি েত্ ভময়ি খবিই হমব’।  
‘কত্াোমক ধেবাদ, কত্াোি আই রকউমক ধেবাদ। রকন্তু খবিটা সরত্ু 

খুব ভময়ি। পুরলশ শুধু কত্াোি সন্ধাি কিমে ত্া িয়’।  
‘আিও রক কিমে?’  
‘কত্াোি একটা ড্রইাং কিা ফমটা সব পুরলশ কেশমি কপৌেঁমে কদয়া 

হময়মে।  
‘ড্রইাং ফমটা, ফমটাগ্রাফ িয়?’  
‘হ্যােঁ, ড্রইাং ফমটা’।  
‘আোি ফমটাগ্রাফই ওমদি কামে োকাি কো, ত্াহমল ড্রইাং কিা ফমটা 

ককি? অমিকটা স্বমর্ামত্রিি েত্ই কোগুমলা বলল।  
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েমি েমি আহেদ েুসা আিও বলল, আহেদ েুসা কয লস আলামোস 
র্মবষোর্ামি প্রমবশ কমিরেল, এ সম্পমকগ ওিা ত্াহমল রিরশ্চত্ হয়রি। ড্রইাং 
ফমটাটা রিশ্চয় ত্াহমল রিখুেঁত্ িয়। হমল ত্ামক কত্া ত্ািা রচিমত্ই পািমত্া।  

েমি েমি খুশী হমলা আহেদ েুসা।  
‘কত্াোি ফমটা ওমদি োমি সিকামিি কামে োকাি কো বলে ককি? 

ককি োকমব কত্াোি ফমটা সিকামিি কামে?’ বলল বৃদ্ধ িসওময়ল।  
‘ত্াি আমর্ বলুি, আি রক শুমিমেি?’ আহেদ েুসাি পাটা প্রশ্ন।  
‘পুরলমশি উপি রিমদগশ এমসমে সাংরিষ্ট কলাকরটমক ধিাি সব িকে 

বুবস্থা কিমত্ হমব’।  
ড্রইাং ফমটাটা আোি বমল রক কচিা যায়?’  
‘বত্গোি অবস্থাি সামে খুব একটা রেল কিই। ড্রইাং ফমটামত্ কত্াোি েুমখ 

কর্ােঁফ এবাং োোয় ঝােঁকড়া চুল আমে। এই কবমশই প্রেে কত্াোমক আেিা 
কদমখরেলাে’।  

বৃদ্ধ িসওময়ল একটা কঢাক রর্লল এবাং সাংমর্ সাংমর্ই বমল উেল, ‘আি 
ককাি কো িয়। এবাি বল পুরলশ কত্াোমক খুেঁেমে ককি? সিকাি এত্টা ক্ষ্ুাপা 
ককি কত্াোি উপি? ত্ুরে আহত্ হমল রকভামব? সিকািী কািবাইিটাই বা ত্ুরে 
কপমল ককাোয়?’  

আহেদ েুসা র্ম্ভীি হমলা। বলল, ‘আরে একেি পেবন্দী োনুষমক 
উদ্ধাি কিাি েমে রিউ কেরিমকা এমসরে। ত্ামক ইহুদী কর্াময়ন্দা চর পেবন্দী 
কমিমে।  

ভ্রু কুরঞ্চত্ হমলা িসওময়মলি। রবষ্ময় কদখা রদল সান্তা আিাি কচামখ 
েুমখও।  

‘কলাকরট কক? আমেরিকাি?’  
‘হ্যােঁ’।  
‘কক কলাকরট?’  
‘সান্তামফ’কত্ই বারড়। িাে, কািমসি  ামিে িাবালুরস’।  
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িােটা কামি কযমত্ই চেমক উেল বৃদ্ধ িসওময়ল এবাং সান্তা আিা 
দু’েমিই।  

রবষ্মময়ি ধাক্কায় দু’েমিই কো বলমত্ পািমলা িা ত্ৎক্ষ্িাৎ।  
ত্ামদি রবস্মময়ি কািে কময়করট। কািমসি  ামিে কয বন্দী বা পেবন্দী 

হময়মে ত্া এই প্রেে শুিল ত্ািা। রদ্বত্ীয় বুাপাি হমলা, ইহুদী কর্াময়ন্দািা 
কািমসি  ামিেমক পেবন্দী কিমব ককি? রিউ কেরিমকাি েুসলোিমদি সামে 
ইহুদীমদি কত্া কত্েি ককাি সম্পকগ কিই। আি ত্ৃত্ীয় কািে, আহেদ আব্দুল্লাি 
সামে কািমসমিি সম্পকগ?’  

সান্তা আিা রবরষ্মত্ হবাি সামে সামে ভয়ািক উরদ্বগ্ন হময় পমড়মে। 
একরদমক সাি  ামিে খুমিি রেেুা অরভমযামর্ এখি কেমল, অেরদমক ত্াি 
আব্বাও বন্দী হময়মে ককাি শত্রুি হামত্। ওমদি কয এখি রক অবস্থা! ভাবমত্ রর্ময় 
কবদিায় েিটা েুষমঢ় পড়ল।  

‘কািমসি  ামিে পেবন্দী হমলা ককাি কািমে? ইহুদীমদি সামে ত্াি 
শত্রুত্া রকমসি?’ বলল িসওময়ল।  

‘আোিই কািমে কস পেবন্দী হময়মে। আরে……….’।  
কো কশষ কিমত্ পািমলা িা আহেদ েুসা। ত্ামক বাধা রদময় িসওময়ল 

বলল, ‘কত্াোি কািমে? ত্ুরে কািমসি  ামিেমক কচি?’  
‘রচরি িা।  টিাটা বলরে শুনুি’। বমল একটু োেমলা আহেদ েুসা।  
বৃদ্ধ িসওময়ল ও সান্তা আিাি উদগ্রীব দৃরষ্ট আহেদ েুসাি উপি রিবদ্ধ। 

ত্ামদি কচামখ এখি রবষ্ময়, সাংশয়, সমন্দহ অমিক রকেু।  
আহেদ েুসা কসাফায় কসাো হময় বমস কো শুরু কিল আবাি, 

‘ওয়ারশাংটমিি গ্রীে ভুারলমত্ আমেরিকাি েুসরলে এমসারসময়শিগুমলাি একটা 
সমেলমি হমি। আরে কস সমেলমি এমসরেলাে। কস সমেলমি রিউ কেরিমকা 
েুসরলে সরেরত্ি সভাপরত্ রহমসমব কািমসি  ামিমেিও যাবাি কো রেল। 
আন্তেগারত্ক ইহুদী কর্াময়ন্দা সাংস্থা সমেলমি আোি কযার্দামিি রবষয় োিমত্ 
পামি। আোমক ধিাি েমে ত্ািা সমেলমি অনুপ্রমবমশি রসদ্ধান্ত কিয়। এই 
লমক্ষ্ু ত্ািা ওয়ারশাংটি যাবাি পমে কািমসি  ামিেমক রকডোপ কমি এবাং ত্াি 
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েদ্মমবশ রিময় সমেলমি কযার্দাি কমি একেি ইহুদী এমেঠট। আি কািমসি 
 ামিেমক ওিা বন্দী কমি িামখ রক্লফ কডাময়রলাং এি দরক্ষ্মে সবুে পাহামড়। রকন্তু 
সমেলমি কযার্দািকািী ইহুদী এমেঠট ধিা পমড় যায়। ত্াি কাে কেমকই আেিা 
োিমত্ পারি এই সবুে পাহামড় কািমসি  ামিেমক বন্দী কমি িাখা হময়মে। 
োিাি সাংমর্ সাংমর্ েুমট আরস ত্ামক উদ্ধামিি েমে’। একটু োেল আহেদ 
েুসা।  

আহেদ েুসা োেমত্ই বৃদ্ধ িসওময়ল বলল, ‘কত্াোি আসাি পমেই বুরঝ 
কপ্লমি কত্াোি সামে আোি ঐ কদখা?’  

রে। বমল আহেদ েুসা কসাফায় র্া এরলময় আবাি শুরু কিল, ‘ঐ ইহুদী 
এমেঠট ধিা পমড়মে এবাং আরে কয কািমসি  ামিেমক উদ্ধামিি েে রিউ 
কেরিমকাি সবুে পাহামড় আসরে ত্া ওিা োিমত্ পামি। আরে এমস কপৌেঁোমিাি 
আমর্ই ওিা কািমসি  ামিেমক সবুে পাহাড় কেমক সরিময় কফমল এবাং আোমক 
ধিাি েমে ওেঁৎ কপমত্ োমক। আরে ধিা পমড় যাই ওমদি হামত্’। োেল আহেদ 
েুসা।  

‘সাাং ারত্ক কিাোঞ্চকাি কারহিী কত্াোি। রকন্তু এ রবমিাধ কত্াোি ইহুদী 
কর্াময়ন্দা সাংস্থাি সামে ককি? সিকাি ও পুরলমশি সামে কত্াোি সাং াত্  টল রক 
কমি? সিকাি কত্াোি শত্রু হময় দােঁড়াল ককি?’ বলল িসওময়ল।  

‘ওটা  মটমে ভামর্ুি কফমি। একদে রিিপিাধ হময়ও ওমদি কামে আে 
আরে সাাং ারত্ক এক অপিাধী। ওিা আোমক ৪০ ফটু োরটি র্ভীমি এক 
অন্ধকূমপ বন্দী কমি িামখ। ওখাি কেমক েুি হবাি কচষ্টা কিমত্ রর্ময় একটা 
কর্াপি সুড়ে পে কপময় যাই। েমি কিলাে এ সুড়ে পমে বাইমি কবরুমিা যামব, 
রকন্তু কস সুড়ে পমে চলমত্ রর্ময় উেলাে লস আলামোস স্ট্রামটরেক 
লুাবমিটিীমত্। কসখাি কেমক পালামত্ রর্ময় সাং াত্ বাধল ওখািকাি 
রসরকউরিরট কফামসগি সামে। আরে আহত্ হলাে, ওিাও অমিমক আহত্ হমলা। 
সবরকেু োিমত্ পািলাে বমট, রকন্তু শত্রু হময় কর্লাে আপিামদি সিকামিি। 
ত্ািা ভাবমে আরে বুরঝ কর্াময়ন্দারর্রিি েমে লস আলামোমস ঢুমকরেলাে’। 
বলল আহেদ েুসা।  
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িসওময়ল ও সান্তা আিা রবষ্মময় রিবগাক।  
অমিক্ষ্ে পি ধীি ও রচন্তারিত্ কমঠে বৃদ্ধ িসওময়ল বলল, ‘কত্াোমক 

রিমদগাষ প্রোে কিা করেি। লস আলামোস লুাবমিটিীি কভত্মি কত্াোমক পাওয়া 
কর্মে, এটাই এখি সবমচময় বড় এবাং ভয়াংকি এক সত্ু। েমি কিা হমব, ককাি 
ভয়ািক কাে রিময় ত্ুরে কসখামি ঢুমকরেমল। ত্ুরে এেি োয়র্ায় ঢুমকরেমল কযটা 
কদমশি সমবাচ্চগ স্পশগকাত্ি স্থািগুমলাি একরট। আরে কত্াোি েমে উরদ্বগ্ন 
বৎস।‘  

‘ মিি বাইমি একটা পদমক্ষ্পও আপিাি এখি রিিাপদ িয় কদখা 
যামি’। উরদ্বগ্ন কঠে সান্তা আিাি।  

‘আরে ভাবরে রিমেমক রিিপিাধ প্রোে ত্ুরে রকভামব কিমব; এটাই 
এখি বড় রচন্তা হওয়া উরচত্’। বলল িসওময়ল শুকমিা কমঠে।  

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘িা েিাব ঐ রচন্তা কিাি সেয় কিই। আরে 
এখি কবি হমবা কািমসি  ামিমেি কখােঁমে। ত্ােঁমক উদ্ধাি কিাি পি ভাবব ঐ 
বুাপামি রক কিা যায়’।  

‘রক বলে ত্ুরে, কত্াোি এখি েীবি বােঁচামিা দায়, ত্ুরে আমিক েিমক 
ককেি কমি বােঁচামব? রবষ্মময় কচাখ কপামল ত্ুমল বলল বৃদ্ধ িসওময়ল।  

‘আোি েমে কবচািাি েীবি এখি রবপন্ন, আোি প্রেে দারয়ত্ব হমব 
ত্ামক উদ্ধাি কিা’।  

‘ত্ামক উদ্ধাি কিমত্ রর্ময় ত্ুরে যরদ পুরলমশি হামত্ ধিা পমড় যাও, 
ত্াহমল কত্া দু’কুলই যামব’। যুরি উণ্োপি কিল িসওময়ল।  

‘আল্লাহ যরদ আোমক পুরলমশি হামত্ ধরিময় কদি, কািমসি  ামিেমক 
উদ্ধাি কিাি সুমযার্ িা কদি, ত্াহমল কািমসি  ামিমেি উদ্ধাি কিাি দারয়ত্ব 
বত্গামব আল্লাহি উপি’। আহেদ েুসা বলল।  

আহেদ েুসাি কোয় বৃদ্ধ িসওময়ল ও সান্তা আিা দু’েমিই কহমস উেল।  
‘আপরি কয কো বলমলি, ত্া আপরি রবশ্বাস কেমক বলমলি? আল্লাহি 

প্ররত্ আপিাি এত্টা আস্থা আমে?’ বলল সান্তা আিা।  
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‘রিেক আস্থা ও রবশ্বাস িয় সান্তা আিা, এটা আোি এরকি কয আোি 
কচষ্টা যরদ বুেগ হয়, ত্াহমল আল্লাহ ঐ রিিপিাধ োনুষমক উদ্ধামিি বুবস্থা 
কিমবি’। বলল আহেদ েুসা।  

হোৎ সান্তা আিাি েুখ কচামখ আমবমর্ি এক কোয়াি কযি এল। বলল, 
‘ভাইয়া, ককাি সাোমিা খুমিি ককমস যরদ ককাি রিিপিাধ ও ভামলা েুসরলে 
কেমলমক আটাকামিা হয়, ত্াহমল আল্লাহ ত্ামক বােঁচামবি িা?’  

সান্তা আিাি কশষ রদমকি কোগুমলা কান্নায় কভমে পড়ল।  
আকরষ্মক এই  টিায় আহেদ েুসা রবব্রত্ হময় পড়ল। একবাি বৃদ্ধ 

িসওময়ল ও একবাি সান্তা আিাি রদমক ত্াকামত্ লার্ল আহেদ েুসা।  
বৃদ্ধ িসওময়মলি কচামখ েুমখও কবদিাি একটা োয়া পমড়মে।  
কস আহেদ েুসাি রদমক েুখ রফরিময় বলল, ‘দুাঃরখত্ আহেদ আবদুল্লাহ, 

কত্াোি রবপমদি পামশ সান্তা আিা আমিক রবপমদি কো রিময় এল’।  
‘আরে বুঝলাে িা েিাব, ‘সাোমিা খুমিি োেলায় ককাি েুসরলে কেমল 

েরড়ময় পমড়মে?’  
কস আমিক কারহিী আহেদ আব্দুল্লাহ।  
বমল একটু কেমে বৃদ্ধ িসওময়ল আবাি শুরু কিল, ‘কভমবরেলাে 

কোগুমলা কত্াোমক বলবিা, রকন্তু এখি কদখরে বলা দিকাি। কত্াোি  টিাি 
সামে এি রকেুটা হমলও সম্পকগ আমে। ত্ুরে শুমিে আোি িারত্ সান্তা আিাি ভাই 
রেরে পাবমলা খুি হময়মে। খুমিি অরভমযামর্ পুরলশ কগ্রপ্তাি কমিমে কািমসি 
 ামিে িাবালুরসি কেমল সাি  ামিে িাবালুরসমক। সেস্যা…..,  

বৃদ্ধ িসওময়লমক োরেময় রদময় আহেদ েুসা বলল, ‘রক বলমেি আপরি, 
কািমসি  ামিমেি কেমল খুমিি অরভমযামর্ কপ্রপ্তাি হময়মে? খুি কমিমে কস? 
আপিাি িারত্ খুি হময়মে, কস খুমিি েমে ত্াি রবরুমদ্ধ রেেুা ককস সাোমলা 
কক?’  

‘কসই কারহিীই কত্া বলরে কশাি’।  
বমল বৃদ্ধ িসওময়ল কখলাি োমে রকভামব কশ্বত্াাংর্ ও ইরঠডয়ািমদি েমধু 

দাাংর্া বাধল, রকভামব একেি কশ্বত্াাংমর্ি হাত্ কেমক একেি ইরঠডয়ািমক 
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বােঁচামত্ রর্ময় সাি  ামিে কশ্বত্াাংমর্ি হাত্ কেমক ককমড় কিয়া েুরি েুমড় কফমল 
রদমল ত্া রেরে পাবমলাি বুমক রর্ময় রবদ্ধ হমলা এবাং কস োিা কর্ল। রকভামব 
হত্ুাকাঠডরটি সামে কশ্বত্াাংর্ ও কিড ইরঠডয়াি কসরঠটমেঠট েরড়ময় পড়ল, ত্াি 
রববিে রদময় বলল, ‘সাি  ামিে কয রেরে পাবমলামক লক্ষ্ু কমি েুরি কোমড়রি, 
একেি ইরঠডয়াি োত্রমক খুি কিমত্ উদুত্ কশ্বত্াাংমর্ি েুরি ককমড় রিময় ককাি 
রদমক রকেু িা কদমখই কয েুরিটা েুমড় কফমল, এটা োত্র কদমখমে কসই ইরঠডয়াি 
কেমল েরি কলমভি, যামক সাি  ামিে বােঁরচময়রেল আি সান্তা আিা। কযমহত্ু এখি 
প্রশ্ন হময় দােঁরড়ময়মে কশ্বত্াাংর্ এবাং ইরঠডয়াি রিময়, ত্াই েরি কলমভি এখি বলমে 
কস কদমখমে সাি  ামিে কদমখ শুমিই েুরি কেমিমে রেরে পাবমলামক। রবশ্বাস 
কিবাি েত্ একটা কারহিীও বারিময়মে েরি কলমভি। কসটা হমলা, সাি  ামিমেি 
কচাখ পমড়রেল সান্তা আিাি উপি, রেরে এি রবমিারধত্া কমি, এই কািমেই 
সুমযার্ কপময় সাি  ামিে হত্ুা কমি রেরে পাবমলামক’।  

‘রকন্তু সান্তা আিা সাক্ষ্ী রদমলই কত্া সাি  ামিে কবেঁমচ যায়। রেরে 
পাবমলাি কবাি বমলই ত্াি সাক্ষ্ীই কবশী গ্রহিমযার্ু হমব’। আহেদ েুসা বলল।  

‘সেস্যা দােঁরড়ময়মে কত্া এখামিই। সান্তা আিাি আব্বা আো সান্তা 
আিামক সাক্ষ্ী রদমত্ কদমব িা। কয ককস হময়মে ত্ামত্ও সান্তা আিামক সাক্ষ্ীি 
ত্ারলকা কেমক বাদ কদয়া হময়মে’।  

‘ককি সাক্ষ্ী রদমত্ কদমব িা?’  
‘দুই কািমে। এক, অরিিাকৃত্ দু গটিাবশত্ হমলও সাি  ামিমেি 

রিরক্ষ্প্ত েুরিমত্ই রেরে পাবমলা োিা কর্মে। দুই, সান্তা আিা সাি  ামিেমক 
ভামলাবামস, এিও ত্ািা রবমিাধী। সুত্িাাং সাি  ামিে দৃশ্যপট কেমক সমি যাক, 
এটাই ত্ািা চায়। আি সবমচময় কবশী ক্ষ্রত্ কিমে শুিলাে েরি কলমভমিি 
কর্ামত্রি কিড ইরঠডয়ািিা। ত্ািা আোি কেমলমক, আোমদি পরিবািমক 
সাাং ারত্কভামব উমত্তরেত্ কিমে। সান্তামফ-মত্ োকমল  ামিেমদি পরিবাি সান্তা 
আিাি সামে কযার্ামযার্ কিমব, আবাি সান্তা আিাও ওমদি সামে কযার্ামযার্ 
কিমত্ পামি, এই আশাংকায় ত্ামক িােধািী কেমক দুমি রিময় যাওয়া হরিল’।  
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‘রকন্তু েিাব, সান্তা আিা সাক্ষ্ী িা রদমল কত্া সাি  ামিমেি শারস্ত হময় 
যামব’। উরদ্বগ্ন কমঠে বলল আহেদ েুসা।  

‘ত্া আরে োরি, রকন্তু কিাি রকেু পারি িা। রবষয়টা আোি পারিবামিি 
েমধু সীোবদ্ধ োকমল আরে সব রকেু কিমত্ পািত্াে, এেি রক আোমদি 
পাবমলা ইরঠডয়ািমদি েমধু সীরেত্ োকমলও, আোি কো ত্ািা শুিমত্া। রকন্তু 
েরি, রেয়া প্রভরৃত্ আমশ পামশি সব ইরঠডয়ািিা এক কোট হওয়ায় সেস্যা কদখা 
রদময়মে’।  

আহেদ েুসা রকেু বলমত্ যারিল, এেি সেয় বাইমিি করলাং কবল কবমে 
উেল। কেমে কর্ল আহেদ েুসা।  

সান্তা আিা উমে দােঁড়ামলা।  
রুোল রদময় কচাখ েুেমত্ েুেমত্ কস দিোি রদমক এগুমলা।  
দিো কখালাি আমর্ লুরকাং কহামল কস কচাখ িাখল।  
কচাখ লার্ামিাি পমিই চেমক দিো কেমক সমি এল।  
ত্াি েুখ অন্ধকাি হময় কর্মে।  
একটু সমি ত্াি দাদুমক লক্ষ্ু কমি বলল, দাদু, আব্বা আো এসমেি’।  
বমল কস এরর্ময় দিো খুমল রদল।  
‘গুড েরিগাং আব্বা আো’। খুশী হবাি কচষ্টা কমি ত্ামদি লক্ষ্ু কমি বলল 

সান্তা আিা। ত্াি বাবা আরিসমকা পাবমলা েবামব বলল,  
‘রে, ধেবাদ’।  
সান্তা আিাি ো কভত্মি ঢুমক েরড়ময় ধিমলা সান্তা আিামক। বলল, সাত্ 

রদমিই েমি হমি সাত্ বেি কত্ামক কদরখরি। সান্তা আিাি কপামল চুেু কখল ত্াি 
ো।  

সান্তা আিাি আব্বা আো বৃদ্ধ িসওময়মলি রদমক এমর্ামল কস বমল উেল, 
‘এস আরিসমকা, এস কবৌো, কত্ােিা কয আোমদি রবশাল সািপ্রাইে রদমল। রক 
বুাপাি বলত্? একটা খবিও রদমল িা?’  
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আে কভামি রসদ্ধান্ত রিমত্ হমলা আপিাি কামে আসমত্ হমব, রেমেস 
পাবমলামত্ প্রেমে কটরলমফাি কমিরেলাে। শুিলাে আপরি েরিগাং ওয়ামক। আি 
সান্তা  ুরেময়। ত্াড়া রেল, ত্াই আি কযার্ামযার্ িা কমি চমল এলাে’।  

‘কবশ কমিে, বস’। বলল িসওময়ল।  
বসল ত্ািা সােমি, কযখামি সান্তা আিা বমসরেল।  
সান্তা আিা এমস দাদুি পামশ একটা কসাফায় বসল। পমি সান্তা আিাি 

ো স্বােীি পাশ কেমক উমে এমস সান্তা আিাি পামশ বসল।  
িসওময়ল আহেদ েুসাি সামে ত্াি কেমল ও কবৌো’ি পরিচয় করিময় 

রদল। আহেদ েুসামক কদরখময় বলল, ইরি আহেদ আব্দুল্লাহ, আোি কেহোি। 
এুাকরসমডঠট কমিরেল। হাসপাত্াল কেমক আরে রিময় এমসরে’।  

আহেদ েুসা ত্ামদি সামে সম্ভাষে রবরিেয় কমি বলল, ‘এ ক’রদি সান্তা 
আিাি কামে আপিামদি িাে অমিক শুমিরে।  

‘ধেবাদ’। সান্তা আিাি আব্বা আো দু’েমিই বমল উেল।  
‘হোৎ কমি এখামি আসাি রসদ্ধান্ত রক বুাপাি বলমত্া। ককস কফমসি 

ককাি বুাপাি িারক?’ রেমজ্ঞস কিল িসওময়ল।  
‘রে আব্বা’, বমল একটু রদ্বধারিত্ কচামখ একবাি ত্াকাল আহেদ েুসাি 

রদমক।  
বুঝমত্ কপমি িসওময়ল বলল, ‘আহেদ আব্দুল্লাহ সব কো োমি। ককাি 

অসুরবধা কিই, বমল কফল’।  
‘আে কভামি পুরলশ আোমক কটরলমফাি কমিরেল। বমলমে, আোমদি 

ত্িফ কেমক আি একটা ককস হওয়া উরচত্  ামিে পরিবামিি রবরুমদ্ধ কয, ত্ািা 
সান্তা আিামক রকডোপ কিাি কচষ্টা কমিমে। ত্ামক সাক্ষ্ী বািামত্ চায় এবাং 
রেরে পাবমলা হত্ুাি ককমস যামত্ আেিা িা লরড় কসেমে আোমদি উপি চাপ 
সৃরষ্ট কিমত্ চায়। রেরে পাবমলা ককি সান্তা আিাি েীবিও রবপন্ন। এই কো র্ত্ 
িামত্ আোমক েরি কলমভমিি বাবাও বমলমে’। বলল আরিসমকা পাবমলা, সান্তা 
আিাি আব্বা।  
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‘ত্াি োমি েরিিাই পুরলশমক রদময় ওটা করিময়মে’। বলল বৃদ্ধ 
িসওময়ল।  

‘আোিও ত্াই েমি হয় আব্বা’। বলল আরিসমকা পাবমলা।  
‘আোমদি ককস রিময় ওমদি এত্ োো বুো ককি বলমত্ পামিা?’ 

িসওময়ল বলল ক্ষ্ুব্ধ কমঠে।  
‘কশ্বত্াাংর্মদি রবরুমদ্ধ ওমদি করাধটা কযি কবশী’।  
‘রকন্তু ত্ুরে কয ককমসি কো বলমল, ত্ামত্  ামিে পরিবামিি কত্টা ক্ষ্রত্ 

হমব? এই অরভমযার্ ককামটগ প্রোি কিা যামব িা। ওিা রিরশ্চত্ রিমদগাষ প্রোরেত্ 
হমব। োঝখামি রক হমব? আোমদি রেরে কর্মে, এবাি আোমদি সান্তা আিািও 
োি ইজ্জত্ সব যামব। আেিা আোমদি কেময়মক রিময় এসব কখলা কখলমত্ চাই 
িা। রকন্তু ওিা এটাই চায়’।  

‘রকন্তু ককি চাইমব?’ আেিা কশ্বত্াাংর্মদি রবরুমদ্ধ এক সামে লড়রে’।  
বৃদ্ধ িসওময়ল ত্ৎক্ষ্িাৎ ককাি েবাব রদল িা।  
‘োফ কিমবি, রবষয়টা আপিামদি পারিবারিক। আরে রক বলমত্ পারি 

রকেু?’  
আরিসমকা পাবমলা এবাং রেমসস আরিসমকা দু’েমিই ত্াকাল আহেদ 

েুসাি রদমক। আহেদ েুসাি সিল রিমমদগাষ কচহািা এবাং ত্াি কোি আন্তরিকত্া 
ত্ামদি হৃদয় কযি স্পশগ কিল। অপরিরচত্ হবাি পমিও আহেদ েুসামক কযি 
অমিক কচিা বমল েমি হল। বলল আরিসমকা পাবমলা, ‘িা,অসুরবধা কিই। রেক 
আমে, বলুি’।  

‘আমে কয কোটা বলব, ত্া বলাি আমর্ই আরে একটা প্রমশ্নি রদমক 
আপিামদি দৃরষ্ট আকষগে কিরে। সাি  ামিে েরি কলমভিমকও হত্ুা কিমত্ 
উদুত্ হময়রেল, এ ককস ত্ািা ককি কমি িা? এটা প্রোে কিাি েমে যমেষ্ট সাক্ষ্ী 
ত্ািা কোর্াড় কিমত্ পািমব। কশ্বত্াাংর্ রবমদ্বষই যরদ েূল কািে হমব। এ ধমিমেি 
ককস ত্ািা সাোমত্ই বা যায়রি ককি?’  

েুহূমত্গি েমে একটু কেমে আহেদ েুসা অবাি শুরু কিল, আরে েিাব 
িসওময়মলি সামে একেত্। ত্ািা আপিামদি, োমি পাবমলামদি একটা 
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শীষগস্থািীয় পরিবািমক লারিত্ ও কোট কিমত্ চায়। কিড ইরঠডয়ািমদি একটা 
প্রাচীি োিরসকত্া হমলা, ত্ািা ককাি বাংশ, কর্াত্র, বা পারিবািমক কোট কিমত্ বা 
ত্াি উপি প্ররত্মশাধ রিমত্ চাা্ইমল ত্ামদি কেময়মদি লারিত্ কিমত্া। েিাব 
িসওময়ল রেকই বমলমেি, ওিাও এটা চায়’।  

‘রকন্তু ককি?’ কসটাইমত্া আোমদি প্রশ্ন।  
‘বলরে’।  
বমল আহেদ েুসা একটু োেল। একটু ভাবল। কযি গুরেময় রিল 

রিমেমক। ত্ািপি বলমত্ শুরু কিল, ‘রকেুরদি আরে কামহারকয়ামত্ রেলাে 
প্রমফসি আিপামহা আরিকািা’ি অরত্রে হময়। অরে…..’  

আহেদ েুসা আর্ামত্ পািল িা। ত্ামক বাধা রদময় সান্তা আিাি দাদু ও 
আব্বা দু’েমিই প্রায় একসামে বমল উেল, ‘আপরি কামহারকয়া কর্মেি? আপরি 
প্রমফসি আিাপামহা আরিকািামক কচমিি?’  

‘হ্যােঁ, কামহারকয়ামত্ কবশ রকেুরদি রেলাে। প্রমফসি আিাপামহা, সাি 
ওয়াকাি, প্রমত্ুমকি সামেই আোি  রিষ্ঠত্া রেল’।  

‘সাি ওয়াকািমকও কচমিি আপরি?’ রেমজ্ঞস কিল সান্তা আিা।  
‘হ্যােঁ কবাি, ত্াি দুাঃসেময় আেিা এক সামে রকেুরদি রেলাে। কত্ােিা 

কচি ত্ামক?’ আহেদ েুসা বলল।  
‘ত্ামক রচিব িা আেিা? কসমত্া আোমদি কর্ৌিব’। সান্তা আিা বলল।  
বৃদ্ধ িসওময়ল, আরিসমকা পাবমলা এবাং সান্তা আিা সকমলি কচামখই 

রবষ্ময়।  
রকেু বলমত্ যারিল িসওময়ল। রকন্তু আহেদ েুসামক কো শুরু কিমত্ 

কদমখ কেমে কর্ল।  
আহেদ েুসা বলল, ‘প্রমফসি আিাপামহাি ‘কিড ইরঠডয়াি ইরিরেরটউট 

অব রহমোরিকুাল রিসাচগ’-এ আরে কবশ সেয় কারটময়রে। অমিক কো, অমিক 
ইরত্হাস শুমিরে আরে প্রমফসি আিাপামহাি কামে। আরে শুমিরে ত্ােঁি কামে, েরি 
ইরঠডয়ািমদি সামে পাবমলা ইরঠডয়ািমদি পুিাত্ি একটা রবমিামধি কো। এই 
রবমিামধি সামে কষাড়শ শত্মক আমেরিকাি এ অঞ্চমলি সবমচময় আমলারচত্ 
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বুরি ইমস্তভাি এি িাে েরড়ত্। সম্ভবত্াঃ কস্পিীয়ািমদি একেি হময় রত্রি 
এসরেমলি আেরিকায়। আবাি েুসরলে এই কলাকরট ত্ােঁি কেধা, দক্ষ্ত্া ও 
বুবহাি গুমি কিড ইরঠডয়াি এবাং ইউমিাপীয়-এশীয়মদি েমধু এক কসত্বুন্ধ হময় 
দােঁরড়ময়রেমলি। কিড ইরঠডয়াি ভাষা ও সাংকৃরত্ি সামে রত্রি এত্টাই পরিরচত্ 
রেমলি কয, কিড ইরঠডয়ািিা ত্ােঁমক ত্ামদিই একেি েমি কিমত্া। রবমশষ কমি 
টামকগা-েুসরলে কালচামিি সামে সবমচময়  রিষ্ঠ ‘আিাসােী’ ইরঠডয়ািমদি 
উত্তিসিূী পাবমলা ইরঠডয়ািিা ইমস্তভাি’কক ত্ামদি কেুুরিরটি একেি সদস্য 
রহমসমব গ্রহে কমি। ‘ইমস্তভাি’ রবময় কমি একেি পাবমলা সদগামিি কেময়মক। 
পাবমলা ইরঠডয়ািমদি সামে ‘ইমস্তভামি’ি এই রেমশ যাওয়ামক েরি ইরঠডয়ািিা 
ঈষগাি সামে কদখমত্ োমক। এি বড় কািে রেল অেগনিরত্ক। ইমস্তভাি 
আমেরিকাি ও ইউমিাপীয়মদি কসত্বুন্ধ রহমসমব রেমলি বুবসা বারিেুসহ 
অোে আরেগক সাংমযামর্ি একটা উৎস। ইমস্তভাি পাবমলা ইরঠডয়ািমদি একেি 
সদস্য হময় পড়ায় েরি ইরঠডয়ািিা রিরশ্চত্ ধমি রিল পাবমলািা আরেগক সুমযার্ 
সুরবধা একমচরটয়াভামব কপময় যামব। এই ধািো কেমকই েরি ইরঠডয়ািিা ধীমি 
ধীমি ইমস্তভামিি শত্রু হময় দােঁড়ায়। রকন্তু ইমস্তভাি এটা োিমত্া িা। ইমস্তভামিি 
একটা হরব রেল ভাল কামেি পমক্ষ্ ও েন্দ কামেি রবপমক্ষ্ প্রচাি কমি কবড়ামিা। 
ত্াই কস ত্াি বুবসায় বারিমেুি পাশাপারশ োনুষমক ভাল ও েন্দ রবষময় 
রশক্ষ্াদাি কমি কবড়াত্। সব ইরঠডয়াি অঞ্চমল ত্াি যাত্ায়াত্ রেল অবাধ। 
এভামবই কস যায় েরি ইরঠডয়ািমদি অঞ্চমল। সুমযার্ কপময় েরি ইরঠডয়ািিা 
ত্ামক একরদি খুি কমি। এ  টিা  মট ১৫৩৯ খৃষ্টামব্দ। এ রিময় েরি 
ইরঠডয়ািমদি সামে পাবমলা ইরঠডয়ািমদি প্রচঠড রবমিাধ বামধ এবাং যুদ্ধও 
সাং রটত্ হয়। যুমদ্ধ েরি ইরঠডয়াি সদগাি ও প্রধাি পুমিারহত্ োিা যায়’।  

োেল আহেদ েুসা।  
আহেদ েুসা োেমত্ই বৃদ্ধ িসওময়ল বলল দ্রুত্কমঠে, ‘িােটা রক 

ইমস্তভাি িা ‘ইমস্তমপািা?’ েমি পড়মে িা আোি, ত্খি কুমলি োত্র। দাদুি সামে 
রর্ময়রেলাে ‘বামন্দরলয়াি েনুমেঠট’ কদখাি েমে। এই েনুমেমঠটি সামে ত্খি 
রেল একটা যাদু ি। এই যাদু িও কদমখরেলাে। এই যাদু মিই আরে 
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কদমখরেলাে বহু িো আবক্ষ্ একটা ড্রইাংরচত্র। দাদু বমলরেমলি, ‘এই রচত্র ভামলা 
কমি কদখ, ইরি আোমদি একেি পূবগপরুষ। ইউমিাপীয় হমলও একেি 
সদগািোদীমক রবময় কমি ইরঠডয়াি হময় রর্ময়রেমলি। এেঁমদিই আেিা উত্তি 
পুরুষ। দাদু ত্াি িাে বমলরেমলি ইমস্তমপািা। আরে দাদুমক বমলরেলাে, 
‘আোমদি পূবগ পুরুষ হমল েরবটা এখামি ককি?’ দাদু বমলরেমলি, েরবটা 
আোমদিই ককাি এক পূবগ পুরুষ আেঁরকময় রিময়রেমলি এবাং আোমদি বারড়মত্ই 
রেল। রেউরেয়াে কত্ৃগপক্ষ্ রিময় এমসমেি। কদখ েরবি রিমচ কলখা আমে আোমদি 
পরিবাি রেউরেয়ােমক ওটা দাি কমিমে। কদখলাে, সরত্ু ত্াই কলখা আমে’।  

োেমলা বৃদ্ধ িসওময়ল সম্ভবত্ দে কিবাি েে। কস োেমত্ই আরিসমকা 
পাবমলা, বৃমদ্ধি কেমল বমল উেল, ‘আোি দাদু আোমকও কদরখময়রেমলি েরবটা’।  

েরবটা বামন্দরলয়াি যাদু মি এখমিা রক আমে?’ আহেদ েুসা বলল।  
‘যাদু িই এখি কসখামি কিই। যাদু িটামক লস আলামোমস রিময় লস 

আলামোস যাদু মিি সামে এরকভূত্ কিা হময়মে। রকন্তু েরবটা কসখামিও কিই। 
েরবরট রিময় যাওয়া হময়মে ওয়ারশাংটমিি ককন্দ্রীয় যাদু মি ইউমিাপ-ইরঠডয়াি 
কামিকশমিি একটা দরলল রহমসমব’। বলল বৃদ্ধ িসওময়ল। োেল কস।  

বৃদ্ধ কেমেই আবাি শুরু কিল, ‘িামেি বুাপামি বলরেলাে আহেদ 
আব্দুল্লাহ’।  

‘রে হ্যােঁ, বলরে’, বমল আহেদ েুসা শুরু কিল, ‘আসমল ইমস্তভাি হমলা 
প্রকৃত্ িামেি অপভ্রাংশ বা আমেরিকাি ভােি, আি ইমস্তমপািা হমলা ত্ােঁি প্রকৃত্ 
িামেি একটা অাংশ। েলূত্াঃ ত্ােঁি িাে রেল ইসোইল, আি েেস্থাি রেল 
ইমস্তমপািা। ইমস্তমপািা দরক্ষ্ে কস্পমিি একটা শহমিি িাে। ‘কব্রালটাি’ কেমক 
োত্র ৩০ োইল উত্তি পূমবগ রেব্রালটাি সার্মিি ত্ীমি অবরস্থত্ শহিটা। েূল িাে 
এবাং েেস্থামিি িাে রেরলময় ত্াি িাে হময় দােঁড়ায় ‘ইসোইল ইমস্তমপািা’।  

‘আপরি বলমেি রত্রি আিব েুসলোি?’ বলল আরিসমকা পাবমলা।  
‘আরে বমলরে প্রমফসি আিাপামহাি কামে শুমি’।  
‘একই কো। ত্াহমল কদখা যামি আোমদি কদমহ আিব েুসরলে ও 

ইরঠডয়াি দুই িিই প্রবারহত্!’  
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‘এটা কর্ৌিমবি কো আরিসমকা। আিব েুসরলে পৃরেবীি একরট কশ্রষ্ঠ 
রবমেত্া োরত্ এবাং আে ত্ািা অেগ রবমত্ত দুরিয়াি কসিা’।  

‘ধেবাদ আব্বা’।  
সান্তা আিা আমলাচিায় অাংশ কিয়রি। রকন্তু কচাখ দু’রট ত্াি আিমন্দ 

িাচমে।  
‘রকন্তু েিাব আহেদ আব্দুল্লাহ, েরিমদি সামে পাবমলামদি কয যুমদ্ধি 

কো বলমলি, ত্া আেিা দাদুি কামে শুরিরি এবাং ইরঠডয়াি সারহমত্ু ত্া আেিা 
পরড়রি’।  

‘কারহিী আোি কশষ হয়রি েিাব’। আহেদ েুসা বলল।  
‘বলুি রোঃ আব্দুল্লাহ’।  
আহেদ েুসা শুরু কিল। ‘যুমদ্ধ েরিমদি সিদাি ও প্রধাি পুমিারহত্ োিা 

যাওয়ায় ত্ািা রক্ষ্প্ত হময় ওমে এবাং িত্ুি যুমদ্ধি েমে সাহাযু কযার্ামড় ত্ৎপিত্া 
বৃরদ্ধ কমি। ইরঠডয়ািমদি েমধু ভয়াবহ র্ৃহযুদ্ধ বাধাি আশাংকা কদখা কদয়। এই 
অবস্থায় আমেরিকাি ইরঠডয়াি সদগািিা তবেমক বমস এবাং উভয় পক্ষ্মক আমপামশ 
কপৌেঁেমত্ বাধু কমি। রেক হয় কয, ইসোঈল ইমস্তমপািা একেি রবমদশী। কস 
েরিমদি হামত্ খুি হওয়ায় একেি রবমদশী খুি হময়মে, ককাি ইরঠডয়াি খুি 
হয়রি। সুত্িাাং ত্াি পক্ষ্ কেমক পাবমলা ইরঠডয়ািিা কয যুদ্ধ কমিমে কসটা অোয় 
হময়মে। আি অেরদমক ইসোইল ইমস্তমপািা রবমদশী হমলও পাবমলামদি রেত্র ও 
আত্মীয়, ত্াই েরি ইরঠডয়ািিা ত্ামক খুি কমি অোয় কমিমে। সুত্িাাং ত্ামদি 
যুদ্ধটাও অোময়ি পমক্ষ্ হময়মে। ত্াই ত্ামদিমক ত্ামদি সদগাি ও প্রধাি পুমিারহত্ 
রিহত্ হবাি প্ররত্মশামধি দাবী কেমড় রদমত্ হমব। অত্াঃপি উভয়পক্ষ্ এই যুমদ্ধি 
কো ভূমল যামব। কিড ইরঠডয়াি ককাি আঞ্চরলক বা োত্ীয় সারহমত্ু এই যুমদ্ধি 
কো রলখা হমব িা এবাং োত্রমদি পড়ামিা বা োিামিাও হমব িা। এই সামে 
পাবমলামদিমক ইসোইল ইমস্তমপািা’ি কারহিীও ভূমল কযমত্ হমব, ত্াি হত্ুা 
রিময় প্রচাি বা ককাি কলখামলরখ কিা চলমব িা। এই রসদ্ধান্ত পাবমলা ও েরি 
ইরঠডয়াি উভয় পক্ষ্ই কেমি কিয়। রকন্তু প্রমফসি আিাপামহা বমলরেল, েরি 
ইরঠডয়ািিা রসদ্ধান্ত কেমি কিয় বমট, রকন্তু ত্ামদি সদগাি ও প্রধাি পুমিারহত্মক 
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পাবমলািা কয অোয়ভামব হত্ুা কমিমে, কস কো ভূমল যায়রি। বাংশ পিম্পিায় 
এই প্ররত্মশামধি আগুিমক ত্ািা রেইময় কিমখমে’।  

‘রকন্তু েরিমদি এই েমিাভাব সম্পমকগ প্রমফসি আিাপামহাি কামে রক 
দরলল আমে?’ বলল আরিসমকা পাবমলা।  

‘কত্ রক দরলল আমে আরে োরিিা। রকন্তু ইরঠডয়ািমদি েমধু একবাি 
প্ররত্মশামধি আগুি জ্বলমল ত্া কয বাংশ পিম্পিায় সাংররেত্ হমত্ োমক ত্াি 
উদাহিে রদমত্ রর্ময় প্রমফসি আিাপামহা আোমক েরিমদি একটা কর্াপি দরলল 
কদরখময়রেমলি যামত্ অমিক রকেুি েমধু এ কো আরে কলখা কদমখরে, ‘আোমদি 
রিহত্ সদগামিি ও প্রধাি পুমিারহমত্ি আত্মা এখমিা শারন্ত ও স্বরস্ত পায়রি। 
পাবমলামদি আেিা যত্ুটুকু লারিত্ ও অপোরিত্ কিমত্ পারি, ত্ত্টুকু আেিা 
শারন্ত পাব ও স্বরস্ত লাভ কিমব ত্ােঁি আত্মা’। োেল আহেদ েুসা।  

বৃদ্ধ িসওময়ল ও আরিসমকা রবষ্মময় রিবগাক। ত্ািা রস্থি দৃরষ্টমত্ ত্ারকময় 
আমে আহেদ েুসাি রদমক। এক অকল্পিীয়, অরবশ্বাস্য কো কযি ত্াি কামে 
কেমক ত্ািা শুিমে। রকন্তু সান্তা আিাি েুখ হময়মে প্রসন্ন। ত্ামত্ একটা রবেময়ি 
আিমন্দি োপ।  

‘ধেবাদ আহেদ আব্দুল্লাহ’। অমিকক্ষ্ে পি বমল উেল আরিসমকা 
পাবমলা।  

েুহূমত্গি েমে কেমে আবাি কস বলল, ‘প্রমফসি আিাপামহামক আেিা 
অরবশ্বাস কিমত্ পারি িা। ত্াোড়া একো আোি এখি েমি হমি, িািা িকে 
ককমস আোমদি েরড়ময় আোমদি ত্ািা কহিস্তা কিমত্ চায়, ত্াি সামে আোমদি 
কেময়মকও েিসেমক্ষ্ কহয় ও লারিত্ কিমত্ চায়। িত্ুি ককমসি প্রস্তাব ত্ািই 
একটা প্রোে’।  

আরিসমকা পাবমলা োেমত্ই িসওময়ল বলল, ‘আমিকটা কো োি িা, 
েরি কলমভমিি খািাপ দৃরষ্ট আমে সান্তা আিাি উপি’।  

চেমক উেল আরিসমকা পাবমলা। কচাখ েুখ ত্াি লাল হময় উেল। রকেু 
ভাবল কস। রকেুক্ষ্ে পি কস বলল, ‘ত্াই হমব আব্বা, ওিা রক প্রস্তাব রদময়রেল 
োি। সান্তা আিা রিিাপদ িয়।  ামিে পরিবাি োমি কশ্বত্াাংর্িা কয ককাি েূমলু 
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সান্তা আিামক হাত্ কিমত্ চাইমব। ওমক রকেু রদমিি েে েরিমদি এলাকায় 
পারেময় দাও। েরি কলমভি কত্া ত্াি বন্ধুই। ত্ামদি এ প্রস্তামবি পিই আরে সান্তা 
আিামক আপিাি সামে রেমেস পাবমলামত্ পারেময়রেলাে’।  

‘শয়ত্ািমদি সাহস কদখ’। বলল িসওময়ল।  
আেিা রেরেি েৃত্ুু মত্ এমকবামি েুষমড় পমড়রেলাে। ত্ািই সুমযার্ 

কিবাি কচষ্টা কমিরেল ত্ািা । ঈশ্বি আোমদি বােঁরচময়মেি’।  
বমল আহেদ েুসাি রদমক েুখ  ুরিময় বলল, ‘আপিামক ধেবাদ, একটা 

রবপযগয় কেমক আোমদি পরিবািমক আপরি বােঁচামলি। আপিামক কো রদরি সাি 
 ামিমেি ককমস আেিা আি লড়ব িা। সান্তা আিামক সাক্ষ্ী রদমত্ আেিা আি 
বাধা কদব িা’।  

‘ধেবাদ কবটা। আমিকটা সত্ু কত্াোি সােমি এমসমে রিশ্চয়, েরিিা 
আোমদি যত্টা শত্রু  ামিে পরিবাি রকন্তু আোমদি ত্ত্টা রেত্র হমত্ পামি। 
কািে আোমদি পূবগ পুরুষ ও  ামিেমদি পুবগ পূরুষ রেত্র রেল’।  

‘ত্াও পরিষ্কাি হময়মে আব্বা।  ামিে পরিবাি েুসলোি, আি আোমদি 
বাংশ ধািায় েুসরলে ইসোইল ইমস্তমপািাি িি বহোি’। বলল আরিসমকা 
পাবমলা।  

আরিসমকা পাবমলা োেমত্ই বৃদ্ধ িসওময়ল ত্াকাল সান্তা আিাি রদমক 
রকেু বলাি েমে। রকন্তু কদখল, সান্তা আিাি দু’কচাখ কেমক ত্াি দু’র্ঠড কবময় 
রিিব অশ্রুি দুই ধািা বইমে। িসওময়ল বমল উেল, ‘আিমন্দি সেয় আোি কবাি 
কােঁদমে ককি?’ েুমখ হারস িসওময়মলি।  

‘িা আরে কােঁরদরি দাদু’, বমল দু’হামত্ েুখ ঢাকল সান্তা আিা।  
আহেদ েুসা বলল, ‘দুাঃমখি আেঁধামি উরদত্ আিমন্দি কসািালী সূযগ 

দুাঃমখি বিফ র্রলময় আিন্দ্রাশ্রুমত্ পরিেত্ হময়মে। সান্তা আিাি কস বিফ র্লমত্ 
রদি’।  

বমল আহেদ েুসা বৃদ্ধ িসওময়মলি রদমক কচময় বলল, ‘আপরি 
আপিামদি পূবগ পুরুষ ও  ামিেমদি পূবগ পুরুমষি তেত্রীি কো বলমলি, কসটা 
রক?’  
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‘হ্যােঁ, কসটাও একটা বড় খবি। রকেুক্ষ্ে আমর্ আরে কত্াোমদি 
বামন্দরলয়া যাদু মিি কো বমলরে, কয যাদু মি আরে রর্ময়রেলাে দাদুি সামে। 
ঐ যাদু মি আোমদি পূবগ পুিষ ইমস্তমপািা োড়াও আমিক েমিি ড্রইাং রচত্র আরে 
কদমখরেলাে। ত্ােঁি িাে ‘আব্দুি িহোি ইবমি  ামিে িাবালুরস’। দাদু 
বমলরেমলি, আোমদি পূবগ পুরুষ ইমস্তমপািাি েত্ রত্রিও এমসরেমলি কস্পি 
কেমক। আি ইমস্তমপািা’ি েত্ রত্রিও রেমলি আিব েুসলোি। দু’েমিই 
সেসােরয়ক এবাং ত্ামদি উভময়ি োমঝ র্ভীি বন্ধুত্ব রেল। ত্ামদি েমধু পােগকু 
এইটুকু রেল কয, আব্দুি িহোি রেমলি একেি সেি রবমশষজ্ঞ। রেরলটািী 
এিপাটগ রহমসমব কস্পিীয়িা ত্ামক এমিরেল।আি ইমস্তমপািা রেমলি বুবসায়ী 
এবাং রেশিািী। আব্দুি িহোি ইবমি  ামিে িাবালুরসি উত্তি পুরুষ হমলা 
আেমকি  ামিে পরিবাি’।  

কো কশষ কমিই িসওময়ল কেমল আরিসমকা পাবমলামক সাি  ামিমেি 
আব্বা ইহুদী কর্াময়ন্দামদি হামত্ বন্দী হওয়া, ত্ামক উদ্ধাি কিমত্ আহেদ 
আব্দুল্লাহি রিউ কেরিমকামত্ আসা এবাং পিবত্গী সকল  টিা সাংমক্ষ্মপ বেগিা কমি 
বলল, ‘আহেদ আব্দুল্লাহ এখি ভীষে রবপদগ্রস্ত। ত্ামক ধিাি েমে পুরলশ সবগত্র 
ওেঁৎ কপমত্ আমে’।  

আরিসমকা পাবমলা রবরষ্মত্ দু’কচাখ কেমল আহেদ েুসাি রদমক রকেুক্ষ্ে 
কচময় কেমক বলল, ‘কযসব  টিা শুিলাে, আপিাি কসই কামহারকয়ামত্ যাওয়া 
এবাং প্রমফসি আিাপামহা ও সাি ওয়াকামিি সামে পরিচয় হওয়া প্রোে কিমে 
আপিাি সম্পমকগ আমিা অমিক কো আেিা োরি িা। বলুি কত্া, সাি ওয়াকামিি 
বন্দী হওয়া ও ত্াি উদ্ধাি পাওয়া সম্পমকগ আপরি রক োমিি?’  

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘অমিক  টিাই আমে। সাি ওয়াকািমক 
বন্দী কমিরেল কহায়াইট ঈর্লিা, ত্ামক আরে উদ্ধাি কমিরেলাে’।  

‘রকন্তু ত্ামক আপরি উদ্ধাি কিমত্ রর্ময়রেমলি ককি?’ বলল আরিসমকা 
পাবমলা।  
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‘আরে উদ্ধাি কিমত্ যাইরি। আরে কহায়াইট ঈর্মলি হামত্ বন্দী 
হময়রেলাে, আরে রিমেমক েুি কিাি সেয় সাি ওয়াকািমকও উদ্ধাি কমি রিময় 
আরস’।  

‘রকন্তু আপিাি আিও পরিচয় কসটা রক?’ আরিসমকা পাবমলাি কমঠে 
রকেুটা কমোিত্া প্রকাশ কপল।  

রবরষ্মত্ হমলা আহেদ েুসা। ত্াি সত্কগ িাভগ কযি এক সামেই ঝাংকাি 
রদময় উেল।  

হাসল ত্বু আহেদ েুসা। বলল, ‘রক কমি বুঝমলি কয আিও পরিচয় 
আমে?’  

আহেদ েুসাি কো কশষ হওয়াি সামে সামেই আরিসমকা পাবমলাি ডাি 
হাত্ পমকট কেমক একটা রিভলবাি রিময় েুমট এল আহেদ েুসাি রদমক। 
রিভলবািটা ত্াক হমলা আহেদ েুসাি রেক বুক বিাবি।  

আহেদ েুসাি িাভগগুমলা আবাি ঝাংকাি রদময় উেল। রকন্তু চেমক উেল 
িা। ত্াি িাভগ আমর্ই সত্কগ হময় উমেরেল।  

আহেদ েুসাি বুক বিাবি রিভলবাি ধমি আরিসমকা পাবমলা বলল, 
‘আেিা োরি িা আপিাি আিও রক পরিচয় আমে, রকন্তু কস পরিচয় োিাি 
েমেই আেিা পার্ল হময় উমেরে’।  

আহেদ েুসাি কোেঁমট রেরষ্ট এক টুকমিা হারস। বলল, ‘আেিা’ বলমত্ 
কামদিমক বুঝামিি?’  

‘এফ.রব.আই-মক। আরে এফ.রব. আই এি রেডল গ্রাউমঠডি রিউ 
কেরিমকাি রসরট রডমিক্টি’। বলল আরিসমকা পাবমলা।  

‘আপরি হাসামলি রোঃ আরিসমকা। ত্াই যরদ হমত্ি, এটা রোঃ িসওময়ল 
োিমত্ি িা?’ আহেদ েুসা বলল হাসমত্ হাসমত্ই। কযি আহেদ েুসা রবষয়টামক 
িরসকত্া রহমসমব গ্রহে কমিমেি।  

‘আপরি আোি বন্দী আহেদ আব্দুল্লাহ। আোি পরিচয় সম্পমকগ সমন্দহ 
োকমল কদখুি’।  
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বমল আরিসমকা পাবমলা বাে হাত্ রদময় পমকট কেমক আই.রড. কাডগ কবি 
কমি কাডগরট আহেদ েুসামক কদখাবাি েমে সােমিি রদমক ঝুেঁমক পড়ল। ত্াি 
কাডগ ও রিভলবাি ধিা দুই হাত্ই সোন্তিালভামব োঝখামিি রটপময়ি উপি চমল 
এল।  

আহেদ েুসাও কাডগ হামত্ রিময় কদখাি েমে সােমি একটু ঝুেঁমক ত্াি 
ডাি হাত্ বাড়াল কামডগি রদমক।  

রকন্তু আহেদ েুসাি হাত্ কাডগ িা ধমি কচামখি পলমক েুমট কর্ল 
আরিসমকা পাবমলাি রিভলবাি ধিা হামত্ি রদমক।  

আহেদ েুসাি ডাি হাত্ আরিসমকা পাবমলাি করি ধমি কোচড় রদল 
এবাং ত্াি বাে হাত্ আরিসমকা পাবমলাি হাত্ কেমক রিভলবাি ত্ুমল রিময় ত্াক 
কিল আরিসমকা পাবমলামক।  

আরিসমকা পাবমলা রকেু বুঝাি আমর্ই কভােবারেি েত্  মট কর্ল 
 টিাটা। কচাখ দুমটা ত্াি রবষ্মময় রবষ্ফারিত্। রিমেমক সােমল কিবাি পি কস 
বলল, ‘আহেদ আব্দুল্লাহ আপিাি রক্ষ্প্রত্াি আরে প্রশাংসা কিরে। রকন্তু আপরি 
বােঁচমত্ পািমবি িা। ধিা আপিামক পড়মত্ই হমব’।  

আহেদ েুসা উমে দােঁরড়ময়মে।  
কময়ক ধাপ এরর্ময় কস আরিসমকা পাবমলাি কপেমি রর্ময় দােঁড়াল।  
বৃদ্ধ িসওময়ল সান্তা আিা ও রেমসস আরিসমকা পােমিি েত্ বমস 

আমে। রবষ্ময় ও আকরষ্মকত্ায় ত্ািা িড়াচড়া এেিরক কো বলাি শরিও হারিময় 
কফমলমে। িসওময়ল অবাক হময়মে ত্াি কেমল কমব এফ.রব.আই-মত্ কযার্ রদল 
ত্া কভমব। আি সান্তা আিা রবশ্বাসই কিমত্ পািমে িা ত্াি আব্বা এফ.রব.আই-
এি কলাক।  

আহেদ েুসামক আরিসমকা পাবমলা বন্দী কিাি কো শুমি আত্াংরকত্ 
হময় পমড়রেল িসওময়ল ও সান্তা আিা দু’েমিই। ত্াই যখি আহেদ েুসা 
রিভলবাি ককমড় রিল আরিসমকা পাবমলাি কাে কেমক, ত্খি স্বরস্ত লাভ কিল 
ত্ািা।  
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আরিসমকা পাবমলাি কপেমি দােঁরড়ময় আহেদ েুসা বলল, ‘রোঃ 
আরিসমকা আপিাি টাইটা রক আোমক কদমবি। িা আরেই খুমল কিব’।  

আরিসমকা টাইটা খুমল কপেমি কফমল রদল। আহেদ েুসা ত্ুমল রিল 
টাইটা। ত্ািপি বলল, ‘রোঃ আরিসমকা আপিাি হাত্ দু’রট কপেমি রদি। কদিী 
কমি লাভ হমব িা, আপরি সহমযারর্ত্া িা কিমলও আরে আপিামক বােঁধব, আপরি 
ত্া োমিি’।  

আরিসমকা হাত্ দু’রট কপেি রদমক রদল।  
আহেদ েুসা রিভলবামিি িল আরিসমকাি োোয় কেরকময় চাপ রদময় 

ত্াি বমস োকা কদহমক উেঁচু কিল। ত্ািপি দােঁত্ রদময় রিভলবাি ধমি টাই রদময় 
আরিসমকাি দুই হাত্ রপেমোড়া কমি বােঁধল।  

পমি বলল, ‘দুাঃরখত্ রোঃ আরিসমকা এবাি আপিামক উপুড় হময় শুময় 
পড়মত্ হমব কামপগমটি উপি। োরি আপিাি েমে এটা কশাভিীয় েমি হমি িা। 
রকন্তু আোি রিিাপত্তাি েমে আপিাি দু’রট পা িা কবেঁমধ উপায় কিই। আপরি 
কস্বিায় িােী িা হমল আোমক বল প্রময়ার্ কিমত্ হমব। সোরিত্ েুরুব্বী 
িসওময়ল ও রেমসস আরিসমকা এবাং কবাি সান্তা আিাি সােমি এ ধিমিি সীি 
সৃরষ্ট কহাক ত্া আপরি আরে ককউই চাই িা’।  

একটু রদ্বধা কিল আরিসমকা ত্ািপি হুকুে ত্ারেল কিল কস।  
আহেদ েুসা রিমেি টাই খুমল আরিসমকাি পাময় পাময় কবড় লারর্ময় টাই 

রদময় এেি কমি বােঁধল কয ককউ খুমল িা রদমল ত্াি পমক্ষ্ উমে বসাও অসম্ভব।  
বােঁধাি পি উমে দােঁড়ামত্ দােঁড়ামত্ আহেদ েুসা বলল, ‘দুাঃরখত্ রোঃ 

আরিসমকা, আরে এই আচিে কিলাে এফ.রব.আই অরফসামিি সামে, পিে 
সোরিত্ রোঃ িসওময়মলি সন্তাি এবাং সান্তা আিাি আব্বাি সামে িয়’।  

উমে দােঁরড়ময় আহেদ েুসা িসওময়লমক লক্ষ্ু কমি বলল, ‘েিাব আরে 
চমল যারি। আরে চমল যাবাি দশ রেরিমটি েমধু এমক কেমড় কদয়াটা আোি 
েমে রিিাপদ িয়’।  

আহেদ েুসা োেমত্ই িসওময়ল বমল উেল, ‘ত্ুরে কত্া সুস্থ হওরি। আি 
বাইমি ওেঁৎ কপমত্ আমে পুরলশ!’  
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হাসল আহেদ েুসা, বলল, ‘এেি শিীি রিময় চলামফিাি আোি অভুাস 
আমে। আি রবপদ কত্া সব সেয় আোমক র মিই োমক’।  

কো কশষ কমি একটু কেমেই আবাি বলল, ‘আপিামদি যত্ন ও 
ভামলাবাসাি েমে আরে কৃত্জ্ঞ, রচিরদি আোি েমি োকমব আপিামদি কো’।  

বমল আহেদ েুসা সান্তা আিাি রদমক ত্াকামত্ই সান্তা আিা বমল উেল, 
‘আপিামক োকমত্ বলাি ককাি অরধকাি আোমদি কিই, ককাি সুমযার্ও এখি 
আোমদি কিই। আপরি একটু দােঁড়াি’।  

কশষ কো েুমখ োকমত্ই কদৌড় রদময়মে সান্তা আিা। ত্াি দু’কচামখ অশ্রু।  
েুহূত্গ কময়ক পমি রফমি এল একরট বুামর্ কমি আহেদ েসুাি কাপড় 

কচাপড় এবাং একরট পুামকমট ত্াি ঔষধ পত্র রিময়।  
কপ্রসররপশি ও ঔষুমধি পুামকট আহেদ েুসাি রদমক ত্ুমল ধমি বলল, 

‘ডািাি বমলমেি ঔষধগুমলা ককাসগ পুমিা কমি আপিামক কখমত্ হমব। দয়া কমি 
এ বুাপামি আপরি অবমহলা কিমবি িা’। ভারি কঠেস্বি সান্তা আিাি।  

আহেদ েুসাি কোেঁমট হারস। রকন্তু দু’কচামখি ককাে ত্াি রভমে উমেমে 
অশ্রুমত্। অিাত্মীয় এক বারলকাি সহৃদয়ত্ায়। বলল িিে কমঠে, ‘কবাি বাইমি 
কবরিময় রক ঔষধ খাওয়াি সেয় সুমযার্ আরে পাব? পাব িা। ত্বু আরে রিরি। 
কবামিি দাি আরে রফরিময় কদব িা’।  

‘রকন্তু ঔষধ িা কখমল আপরি ভাল হমবি রক কমি? ঔষমদি ককাসগ পূিে 
িা কিমল কত্া আপিাি ক্ষ্রত্ হমব’। কান্না রবেরড়ত্ কঠে সান্তা আিাি।  

‘কয ক্ষ্রত্ কেকামিা আোি সােমেগু ি বাইমি, কস ক্ষ্রত্ রিময় আরে ভারব 
িা। আোি আল্লাহি ভাবিাি রবষয় কসটা’। বমল আহেদ েুসা কাপমড়ি বুার্টা 
কােঁমধ ঝুলাল।  

ত্ািপি বলল, ‘এ কাপড়গুমলা কত্াোমদি দাি। কত্াোমদি অমিক 
ধেবাদ এেমে। অরস কবাি’।  

আহেদ েুসা  ুমি দােঁড়ারিল।  
‘আরে আোি আব্বাি পক্ষ্ কেমক আপিাি কামে ক্ষ্ো চাইরে’।  
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কান্নায় েরড়ময় কর্ল সান্তা আিাি কঠে। ত্াি দু’র্ঠড কবময় র্ড়ারিল 
অশ্রু।  

আহেদ েুসা হাসাি কচষ্টা কমি বলল, ‘ত্ুরে অযো কষ্ট পাি কবাি। রত্রি 
যা কমিমেি, ত্ােঁি োয়র্ায় আরে হমল আরেও কসটাই কিত্াে। রত্রি ত্ােঁি দারয়ত্ব 
পালি িা কিমল অোয় হমত্া। এেি রপত্াি েমে কত্াোি র্বগ কিা উরচত্ 
কবাি’।  

বমলই আহেদ েুসা  ুমি দােঁড়াল। রকন্তু পা বাড়ামত্ রর্ময়ই েুখ  ুিাল 
সান্তা আিাি রদমক। বলল, ত্ুরে রক এরদমক একটু আসমব কবাি?’  

আহেদ েুসা হােঁটা শুরু কিল।  
রপমে রপমে এল সান্তা আিা।  
ড্রইাং রুে-এি দিোি আড়ামল এমস দােঁড়াল আহেদ েুসা। সান্তা 

আিাও।  
‘সান্তা আিা কয েমে কত্াোমক কডমকরে। আরে সাি  ামিমেি আব্বাি 

কখােঁমে কবরুরি, রকন্তু ত্াি আমর্ সাি  ামিেমদি বাসায় যামবা। রেকািা রদমত্ 
পাি?’  

আহেদ েুসা একোগুমলা বলরেল আি বাে েুত্াি কর্াড়ালীি কভত্ি 
কেমক একটা ক্ষ্ুদ্র পুামকট কবি কিরেল।  

‘রেকািাটা খুব সহে। রলমখ কদমবা, িা েুমখ বলমলই হমব?’ বলল সান্তা 
আিা।  

আহেদ েুসা পুামকটরট খুমল কবি কিরেল একটা কশ্বত্াাংর্ রকি োক। 
বলল, ‘বল, আোি েমি োকমব’।  

রেকািাটা বলল সান্তা আিা।  
আহেদ েুসা রেকািাটা েুমখ আওড়ামত্ আওড়ামত্ কােঁমচি দিোয় 

রিমেি েুখ কদমখ ত্ামত্ পরিময় রদল রকি োকরট। েুহূমত্গই এক কশ্বত্াাংর্ যুবমক 
পরিেত্ হমলা আহদে েুসা।  

‘বাাঃ, একদে রিখুেঁত্ হময়মে। এখি দাদু কদখমলও আপিামক রচিমত্ 
পািমব িা’। এত্ক্ষ্মে এক টুকমিা ম্লাি হারস ফমুট উমেমে সান্তা আিাি কোেঁমট।  
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বুার্টা আবাি কােঁমধ ত্ুমল রিময় আহেদ েুসা যাবাি েমে প্রতুত ত্ হময় 
বলল, ‘কত্াোি আব্বামক বমলা ত্াি রিভলবািটা আরে রিময় কর্লাে। সুমযার্ 
কপমল ত্ামক কফিত্ কদব’।  

আহেদ েুসা োেমত্ই সান্তা আিা বলল, ‘ভাইয়া, সাি  ামিে আোমক 
ভূল বুমঝমে। ত্ােঁি পরিবািমক রক আোি কো োিামবি?’ কান্নায় ভারি হওয়া 
কঠে সান্তা আিাি।  

‘ত্ুরে িা বলমলও আরে বলত্াে কবাি। কত্াোি কো এবাং সব কোই 
আরে ত্ােঁমদি োিাব। আি ত্ুরেও কত্া এখি সাি  ামিমেি সামে কদখা কিমত্ 
পািমব। দুই পরিবামিি েমধু তবরিত্া কত্া রেমট কর্ল’। আহেদ েুসা বলল।  

‘এই কৃরত্ত্ব আপিাি ভাইয়া। আোমদি পরিবািমক আপরি িত্ুি েীবি 
রদময়মেি’।  

‘আরে িই, আোি োরলক রযরি কসই আল্লাহি কৃরত্ত্ব’।  
আহেদ েুসা যাবাি েমে পা বাড়াল।  
‘আবাি কমব কদখা হমব ভাইয়া?’ অসহাময়ি েত্ এক কঠে কযি সান্তা 

আিাি।  
‘ভরবষ্যত্ সম্পমকগ আরে রকেুই োরি িা কবাি’। িা ত্ারকময় িা দােঁরড়ময়ই 

বলল আহেদ েুসা।  
‘একটা কো কেমি িাখমবি, একেি কবামিি দু’রট কচাখ রচিরদি 

আপিাি কখােঁে কিমব’। আমবর্রুদ্ধ কঠে সান্তা আিাি।  
েেমক দােঁড়াল আহেদ েুসা। রকন্তু কপেমি ত্াকাল িা। বলল, ‘িত্ুি কষ্ট 

আোি কযার্ কিমল কবাি!’ আহেদ েুসাি কঠেও ভারি।  
বমলই দ্রুত্ পা বাড়াল আহেদ েুসা সােমি।  
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৫ 
কািমসি  ামিে িাবালুরসি বারড় কেমক কবরিময় এল আহেদ েুসা।  
 ামিে পরিবািমক অমিক সেয় রদমত্ হময়মে। কখমত্ও হময়মে ওমদি 

অনুমিামধ।  
হাত্  রড়ি রদমক ত্ারকময় কদখল, কবলা েয়টা বামে। রত্ি  ঠটা সেয় 

খিচ হময়মে। আহেদ েুসা সবুে পাহামড় কযমত্ চায়। িামত্ ককাি র্ারড় ওরদমক 
কযমত্ চায় িা। অেচ আহেদ েুসাি ইিা, আেই কস ওখামি যামব। ওখাি কেমকই 
কািমসি  ামিেমক ওিা ককাোয় রিময়মে ত্াি রেকািা ত্ামক কবি কিমত্ হমব। 
ওখামি রিশ্চয় ককাি ক্লু পাওয়া যামব রকাংবা ওখািকাি ককউ বা অমিমকই োিমত্ 
পামি এ অঞ্চমল ইহুদী  ােঁরট আি ককাোয় আমে। কেিামিল শ্যািি, কর্াল্ড 
ওয়াটাি এবাং করলেিা ককউই অবশ্য ওখামি কিই। আহেদ েুসা ওখাি কেমক 
পালামিাি পি ওখামি ত্ািা োকমত্ পামি িা। এবাং ওই  ােঁরটি গুরুত্বও ত্ামদি 
কামে অবশ্যই কমে কর্মে। সুত্িাাং ওখািকাি পাহািায় আমর্ি কসই রিরিদ্রত্া 
োকমব বমল েমি হয় িা। এটা আহেদ েুসাি েমে সুমযার্। এ সুমযার্ কামে 
লারর্ময় ত্ামক কািমসিমক উদ্ধামিি একটা ক্লু কবি কিমত্ই হমব। ডাাঃ োর্গামিট 
ও লায়লা কেরিফামিি কো ত্াি েমি পড়ল। ওিা বন্দী। ওমদি উদ্ধামিিও ককাি 
বুবস্থা কস কিমত্ পামিরি। রকন্তু ভাবল আহেদ েুসা, কাি টািমলই োো আসমব। 
কািমসি ও ডাাঃ োর্গামিটমদি উদ্ধাি হয়মত্া একটা  টিাই হময় দােঁড়ামত্ পামি।  

র্ারড় বািান্দাি রদমক এমর্ামলা আহেদ েুসা।  
বাইমিি বািান্দায় এমস দােঁরড়ময়রেল  ামিে পরিবামিি সদস্যিা। ওমদি 

েুমখ যরদও রবষন্নত্াি োপ, ত্বু উমদ্বর্ ত্ামদি ককমট কর্মে। পাবমলা পরিবামিি 
পরিবত্গমিি কো এবাং সাি  ামিেমক সহমযারর্ত্াি কো শুমি ত্ািা কযি 
আকামশি চােঁদ হামত্ কপময়মে। লামখা কৃত্জ্ঞত্া োরিময়মে ত্ািা আহেদ 
আব্দুল্লাহ রূপী আহেদ েুসামক। আহেদ েুসা ত্াি  টিাি যত্টুকু বমলমে, 
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ত্ামত্ই ত্ািা অমিকখারি আশ্বস্ত হময়মে, কািমসিমক উদ্ধামিি বুাপামি ত্াি 
উপি আস্থা িাখা যায়।  

র্ারড়মত্ আহেদ েুসা। র্ারড়টা কসই ড্রাইভাি রবমলি।  
আহেদ েুসা সান্তা আিামদি বারড় কেমক কবমিাবাি পি কসাো েুমট 

রর্ময়রেল ত্াি পরিরচত্ কসই টুারি েুামঠড। ত্াি েি চাইরেল রবল ড্রাইভািমক। 
ত্ামক কপমল খুবই ভামলা হমত্া।  

ভার্ু ভামলা আহেদ েুসাি। রবলমক কস কপময়রেল। রকন্তু রবল ত্ামক 
কচমিরি।  

সান্তামফ’ি কো বমল র্ারড়মত্ উমে বমস আহেদ েুসা।  
র্ারড় চলমত্ শুরু কিমল আহেদ েুসা বমলরেল, ‘রবল আেিা কয়টায় 

সান্তামফ কপৌেঁোমত্ পািমবা?’  
রবরষ্মত্ কচামখ রবল োো  ুরিময় ত্াকায় আহেদ েুসাি রদমক। বমল, 

‘স্যাি আোি িাে োিমলি রক কমি?’  
‘ত্ুরে আোমক ভূমল কর্ে, আরে কত্াোমক ভূরলরি রবল। ত্ুরে আোমক 

সবুে পাহামড় রিময় রর্ময়রেমল েমি কিই?’  
রবব্রত্কি অবস্থা ফমুট ওমে রবমলি কচামখ েুমখ। বমল, ‘স্যাি আরে রকেু 

বুঝমত্ পািরে িা। আপিাি কোি ধিি ও স্বি শুমি েমি হমি আরে আপিামক 
রচরি। আরে যামক সবুে পাহামড় রিময় রর্ময়রেলাে, ত্াি েত্ই আপিাি কঠে। 
রকন্তু কস কত্া কশ্বত্াাংর্ রেল িা’।  

‘ত্ুরে োি, রবপমদ পড়মল কচহািা অমিক সেয় পরিবত্গি কিমত্ হয়?’ 
বমলরেল আহেদ েুসা।  

রবব্রত্ভাব কামটরি ড্রাইভাি রবমলি। কস একবাি কবাকাি েত্ ত্াকাল 
আহেদ েুসাি রদমক। রকেুই কবামঝরি কস।  

আহেদ েুসা এক হামত্ি গ্লাভস্ খুমল হাত্টা রবমলি সােমি তু্মল ধিল। 
বলল, ‘কদখ আরে রক কশ্বত্াাংর্?’  

হারস ফমুট উেল রবমলি কোেঁমট। বলল, ‘এত্ক্ষ্মে বুমঝরে স্যাি, েুমখ 
আপরি েুমখাশ পমিমেি। রকন্তু এমকবামি রিখুেঁত্ হময়মে স্যাি’।  
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ত্ািপি একটু কেমেই বলল, ‘স্যাি আপরি কমব রকভামব োড়া কপমলি? 
আরে কত্া ধমি রিময়রেলাে ওিা আপিামক রিশ্চয়ই কেমি কফমলমে। আরে 
পুরলশমক োরিময়রে বুাপািটা’।  

‘রক োরিময়ে?’  
‘আপিামক রকডোমপি কো। রকন্তু পুরলশ আোি কো রবশ্বাস কমিমে 

রকিা োরি িা। রকন্তু এফ.রব.আই রবষয়টায় খুবই গুরুত্ব রদময়মে। র্ত্ কময়করদি 
আোি কামে অমিক বাি ত্ািা এমসমে’।  

‘ককি?’  
‘আপিাি পুমিা রববিে ও আপিাি সামে আোি যা যা কো হময়মে ত্া 

োিাি েমে’।  
‘ওিা রক কিমব? উদ্ধাি কিমত্ কযমত্া িারক?’  
‘িা স্যাি, ওিা িারক একেি এরশয়ািমক খুেঁেমে। ত্াি সামে আপিাি 

ককাি রেল আমে রকিা ত্া রিরশ্চত্ হমত্ কচময়মে ত্ািা’।  
‘অবমশমষ ত্ািা রক রচন্তা কমিমে?’  
‘ত্া োরি িা। ত্মব েমি হময়মে ত্ািা আপিামক চায়’।  
‘ককি কত্াোি এটা েমি হমলা?’  
‘ত্ামদি আরে েন্তবু কিমত্ শুমিরে, দু’েি এক বুরি যরদ ত্ািা িাও 

হয়, ত্াহমলও ক্ষ্রত্ কিই, একেিমক পাওয়া কর্মল অেেিমকও পাওয়া যামব’। 
আিও একটা বুাপাি, আোমদি টুারি ড্রাইভািমদিমক ক’রদি আমর্ পুরলশ 
অরফস কেমক বমল কদয়া হময়মে, কয ককাি রবমদশী, রবমশষ কমি ককাি এরশয়ািমক 
কপমলই কযি আেিা ত্ামদি খবি কদই’।  

‘খবি কদমব?’  
‘রক কয বমলি স্যাি। আপরি খুব ভাল োনুষ। অে ককউ হমল কসরদি 

আরে ত্াি কাে কেমক ভাড়া কপত্াে িা। আপরি একবাি রবপমদ পমড়রেমলি, আি 
আপিামক রবপমদ কফলমত্ চাইিা। রকন্তু স্যাি ওিা কািা, কসরদি আপিামক 
ঐভামব ধমি রিময় কর্ল?’  
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‘একেি কলাকমক রকডোপ কমি ওিা বন্দী কমি কিমখমে। ত্ামকই 
আরে উদ্ধাি কিমত্ যারিলাে, রকন্তু আোি যাওয়াি খবি ওিা আমর্ই কপময় যায় 
এবাং আোমক ঐভামব বন্দী কমি’।  

‘কস রক উদ্ধাি হময়মে?  
‘িা’।  
‘কস রক আপিাি ককউ?’  
‘বন্ধু কলাক’।  
‘পুরলশমক বলমলই কত্া পামিি’।  
‘পুরলশ োমি, রকন্তু রকেুই হমি িা’।  
‘রেক বমলমেি স্যাি, ইদারিাং পুরলশ অমিক রবষময় কযি র্িে কিমত্ 

চায় িা’।  
এইভামব র্মল্প র্মল্পই ত্ািা সান্তামফ’ি উপকমঠে কািমসি িাবালুরসি 

বারড়মত্ এমস কপৌেঁমেরেল।  
আহেদ েুসা র্ারড়মত্ বমস র্ারড় বািান্দায় কিমে আসা কািমসমিি ো, 

স্ত্রী ও কেময়ি উমেমশ্য হাত্ কিমড় রবদায় োরিময় বলল, রবল এবাি চল’।  
র্ারড় োটগ রদল রবল। রকন্তু কািমসি  ামিেমদি কর্ট পাি হময়ই রবল 

র্ারড় দােঁড় কিাল।  
‘দােঁড়ামল ককি? বমলরে িা কয, সবুে পাহামড় যাব এখাি কেমক 

কবরিময়ই’। বলল আহেদ েুসা।  
ড্রাইভাি রবল োো  ুরিময় কপেমি আহেদ েুসাি রদমক ত্ারকময় বলল, 

‘স্যাি একটা বুাপাি  মট কর্মে’। রবমলি কঠে শুকমিা।  
‘রক বুাপাি রবল, েমি হয় ত্ুরে ভয় কপময় কর্ে?’ বলল আহেদ েুসা।  
‘রে স্যাি। আরে র্ারড় রিময় এখামি আসাি সেয় বারড়ি পরশ্চে ককামে 

িাস্তাি ওপামশ একটা র্ারড় দােঁড়ামিা কদমখরেলাে, কসটা এখিও দােঁরড়ময় আমে’।  
‘দােঁরড়ময় আমে কত্া রক হময়মে। িাস্তাি পামশ এ ধিমিি র্ারড় দােঁরড়ময় 

োমক িা?’  
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‘র্ারড় কিমখ আরে বাইমি রর্ময়রেলাে। কফিাি পমে কদখলাে র্ারড় 
কেমক রত্িেমিি েমধু একেি কবরিময় এই বারড়ি উমেমশ্য আসমত্ লার্ল। 
আরেও এলাে। আোমক ওিা পেচািী েমি কমিরেল, সমন্দহ কমি রি। আরে 
কদখলাে, কলাকরট কর্ট অরত্রে কমি আিও সােমি এরর্ময় ড্রইাংরুে বিাবি 
প্রাচীমিি রিমচ দােঁড়াল। ড্রইাংরুে ও কসই প্রাচীমিি োঝখামি রেল বার্াি। কলাকরট 
চািরদক কদমখ হোৎ প্রাচীি রডরেময় কভত্মি প্রমবশ কিল। আরে দূমি র্ামেি 
আড়ামল দােঁরড়ময় কদখরেলাে। অরে ওমদি িেমি পমড় যাব এই ভময় কর্ট রদময় 
প্রমবশ কিমত্ পািরেলাে িা। প্রায় ২০ রেরিট পি কলাকরট আবাি প্রাচীি রডরেময় 
কবরিময় এল এবাং দ্রুত্ রফমি কর্ল র্ারড়মত্। এ সেয় িাস্তায় কময়কটা ট্রাক এল। 
আরে কসই ট্রামকি আড়াল রিময় কর্ট রদময় কভত্মি প্রমবশ করি’।  

োেল ড্রাইভাি রবল।  
আহেদ েুসাি ভ্রু কুরঞ্চত্ হমলা। বলল, ‘ধেবাদ রবল। কলাকগুমলা রক 

কশ্বত্াাংর্?’  
‘কশ্বত্াাংর্’।  
ওমদি রত্িেমিি চুমলি োেঁট কোট ও এক িকমেি?’  
‘এক ঝলক কদমখরে, কখয়াল করিরি’।  
‘যামক কদখমো ত্াি?’  
‘ত্াি চুল লম্বা’।  
‘খুশীি খবি রবল, ওিা পুরলমশি কলাক িয়। যািা আোমক সবুে 

পাহামড়ি ওখামি বন্দী কমিরেল, এিা ত্ািাই’।  
‘রকন্তু এখামি ককি?’  
‘আোি কখােঁমে’।  
‘ককেি কমি ওিা োমি আপরি এখামি আসমবি?’  
‘এই বারড়ি োরলক কািমসি  ামিেমক ওিা বন্দী কমি কিমখমে। আি 

আরে এমসরে কািমসি  ামিেমক উদ্ধাি কিমত্। সুত্িাাং আরে কািমসি  ামিমেি 
বারড়মত্ আসব, এ বুাপামি ত্ািা রিরশ্চত্ রেল’।  

‘এটা কত্া খািাপ খবি, খুশীি খবি বলমলি কয?’  
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‘আরেও কত্া ওমদি খুেঁেরে। কপময় কর্লাে, এটা খুশীি খবি িয়?’  
‘রকন্তু এখি কত্া রবপদ স্যাি। আোমদি অমপক্ষ্ায় ওিা বমস আমে’।  
‘ত্াহমল চল যাই, কদরখ ওিা রক বমল’।  
‘আপরি েমি হয় বুাপািটামক গুরুত্ব রদমিি িা। কর্মল ওিা গুরল 

কিমব, িয়মত্া আমর্ি েত্ই আপিামক বন্দী কিমব। আোি েমি হমি, ওমদি 
একেি কয কভত্মি রর্ময়রেল কসটা কক এমসমে ত্া রিরশ্চত্ হবাি েমে। ত্ািা 
রিশ্চয়ই আপিাি বুাপামি রিরশ্চত্ হময়মে’।  

‘রকন্তু আোমক রচিমব রক কমি?’  
ড্রাইভাি ত্ৎক্ষ্িাৎ উত্তি রদল িা। রকন্তু একটু পমিই বলল, ‘স্যাি ওমদি 

একেি কত্া কভত্মি এমসরেল, রিশ্চয় আপিাি কো শুমি আপিাি পরিচয় ত্ািা 
কেমিমে’।  

রেক বমলে রবল। কত্াোি বুরদ্ধ আমে। তবেক খািাি পূবগ ও দরক্ষ্ে 
দু’রদমকি োিালই কখালা রেল। আোমদি কোবাত্গা রিশ্চয় ওমদি কলাক 
শুমিমে’।  

‘আরে কত্া কস কোই বলরে স্যাি। সব কেমি ওিা আেঁট- ােঁট কবেঁমধ বমস 
আমে’।  

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘রকন্তু আোমদি কত্া কযমত্ই হমব, এখামি 
বমস োকা কত্া যামব িা’।  

‘ত্াহমল বলুি স্যাি, রক কিব এখি?’  
‘ত্ুরে িাস্তায় কিমে দ্রুত্ র্ারড় োড়মব। এেি ভাব প্রকাশ কিমব কয, ত্ুরে 

ওমদি পাশ রদময় দ্রুত্ কবরিময় কযমত্ চাইে। ওিা এটা কভমব আোমদি ফমলা 
কিাি প্রতুত রত্ কিমব। রকন্তু কত্াোি র্ারড় আকরস্মকভামব ওমদি র্ারড়ি র্া ক েঁমষ 
দােঁড়ামব।  

‘ত্ািপি?’  
‘ত্ািপি তু্রে রসমটি উপি শুময় পড়মব। যা কিাি আরেই কিব’।  
‘রেক আমে স্যাি’। বমল র্ারড়মত্ োটগ রদল রবল। েুমট চলল র্ারড়।  
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আহেদ েুসা রিভলবাি কবি কমি হামত্ রিল। বমসমে কস কপেমিি রসমট, 
বাে দিোি র্া ক েঁমষ। োিালা কখালা।  

রবল এিপাটগ ড্রাইভাি।  
শত্রু র্ারড়টাি কামে কপৌেঁো পযগন্ত র্ারড়ি র্রত্ একটুও িা করেময় রিমেি 

র্ারড়মক শত্রুি র্ারড়ি সোন্তিামল এমি হাডগ কব্রক কষল।  
শত্রু র্ারড়ি কপেমিি রসমট দু’েি বমস রেল। আহেদ েুসা এমসমে 

ওমদি রেক লাইমি।  
র্ারড় কব্রক কষাি পি র্ারড়ি ঝােঁকুরি কশষ হবাি আমর্ই আহেদ েুসাি 

রিভলবাি দু’বাি গুরল বষগে কিল।  
পামশি র্ারড়ি কপেমিি রসমটি দু’েি কলাক োোয় গুরল কখময় রিাঃশমব্দ 

ঢমল পড়ল রসমটি উপি।  
গুরল কমিই আহেদ েুসা র্ারড় কেমক কিমে েুমট রর্ময় ও র্ারড়ি দিো 

এক ঝটকায় খুমল ড্রারইভাং রসমটি পামশ বসল। ত্াি রিভলবাি ড্রাইরভাং রসমট বসা 
কলাকরটি রদমক ত্াক কিা। বলল কস কলাকরটমক, ‘বল, কেিামিল শ্যািি ও কর্াল্ড 
ওয়াটাি ককাোয়?’  

কলাকরটি হত্ভম্ভ ভাব ত্খমিা কামটরি।  
রবষ্ফারিত্ কিমত্র ত্াকাল কস আহেদ েুসাি রদমক। ককাি উত্তি রদল িা।  
আহেদ েুসা ত্ামক লক্ষ্ু কমি গুরল কিল। গুরলটা কলাকটাি কামিি 

একটা অাংশ রেেঁমড় রিময় চমল কর্ল।  
কলাকরট কেঁরকময় উমে একটা হাত্ রদময় কাি কচমপ ধিল।  
‘দশ কসমকমঠডি েমধু যরদ কো িা বল ত্াহমল এবামিি গুরল কত্াোি 

োো গুেঁমড়া কমি কদমব’।  
বমল আহেদ েুসা রিভলবাি ত্াক কিল ত্াি োো বিাবি।  
কলাকরটি কঠে রচৎকাি কমি উেল, ‘এই সােমিই এিমপ্রস ওময়ি 

কফািরট কফােগ কলমিি প্রায় েুমখই চাি িাম্বাি বারড়মত্ ওিা আমে’।  
‘আি কক োমক কসখামি?’  
‘আিও আমে চািেি প্রহিী’।  
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ক’ ত্লা বারড়?  
কদাত্ালা।  
‘কেিামিল শ্যািি ও কর্াল্ড ওয়াটাি এবাং প্রহিী োড়া আি ককউ কিই 

কসখামি?’  
‘আরে োরি িা স্যাি। বারড়ি কভত্মি ককািরদি আরে ঢুরকরি’।  
আহেদ েুসা চািরদমক ত্াকাল।  
সােমিই রকেু দূমি িাস্তাি দরক্ষ্ে পামশ একটা রটলা এবাং সাংকীেগ 

উপত্ুকা কদখমত্ কপল।  
আহেদ েুসা ড্রাইরভাং রসমটি কলাকরটমক ঐ উপত্ুকাি রদমক যাবাি 

রিমদগশ রদল।  
র্ারড় চলমত্ লার্ল।  
আহেদ েুসা রবলমক কপেমি কপেমি আসাি রিমদগশ রদল।  
রটলাি কর্াড়ায় এমস কপৌেঁেল ত্ামদি র্ারড়।  
‘ত্ুরে কয রেকািা রদমল কসখামি ওিা কত্ রদি আমে?’ রেমজ্ঞস কিল 

আহেদ েুসা কলাকরটমক।  
‘দশ বাি রদি’।  
‘ত্াি আমর্ ককাোয় রেল?’  
‘সবুে পাহামড়’।  
‘ত্ুরে ককাোয় োক?’  
‘ঐ রেকািাি রিমচি ত্লায়। শুধু িামত্ েরক। রদমিি রডউরট রোঃ 

কািমসমিি বারড় পাহািা কদয়া’।  
‘রক েমে পাহািা দাও?’  
‘একেি এরশয়ািমক ধিাি েমে’।  
‘কত্াোি বারড় ককাোয়?’  
‘কলারিডায়’।  
‘রিউ কেরিমকামত্ রকভামব?’  
‘ওমদি সামে এমসরে’।  
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কলারিডায় ত্ুরে ককাোয় োক?’  
‘ওমদি সামে’।  
‘ওিা ককাোয় োমক?’  
‘বীচ ইঠটািোশিাল কহামটমল’।  
‘ককি ওমদি বারড় বা  ােঁরট কিই ওখামি?’  
‘আমে,রকন্তু আরে োরি িা’।  
আহেদ েুসাি রিভলবামিি িল উপমি উেল।  
আহেদ েুসাি করেি েুমখি রদমক ত্ারকময় রচৎকাি কমি উেল কলাকরট, 

‘কলারিডাি রেয়ােীমত্ একটা রসিার্র্ আমে। শহমিি সবমচময় প্রাচীি রর্েগা 
কসটা। ত্াি সামে িময়মে একটা পুামলস সদৃশ বারড়। এই পুিামিা পুামলস ও 
রসিার্র্ রিময়ই কলারিডাি রেয়ােীমত্ ওমদি কহড ককায়াটগাি। কসখামি ককাি 
প্রময়ােি হয়রি, ত্াই যাওয়াও হয়রি কসখামি। শুমিরে এটা ত্ামদি রদ্বত্ীয় কহড 
ককায়াটগাি’।  

‘এফ.রব. আই-এি কয কলাকরট ওমদি সামে োমক কস রক এখমিা আমে?’  
কিই স্যাি।  
কলাকরট োেমলও আহেদ েুসা রকেু বলল িা। কস ভাবরেল, কলাকরটি 

কামে কত্েি রকেু আি পাবাি কিই। প্রসে  ুরিময় আহেদ েুসা বলল, ‘কত্াোমদি 
ডুাস কবামডগ কদখরে ফােগ এইড বি আমে, কদখত্ ওখামি রক আমে?’  

সাংমর্ সাংমর্ই রবিা বাকুবুময় কলাকরট ফােগ এইড বমিি ককরবিটা 
খুলমলা।  

সন্ধারি কচাখ বুলামত্ লার্ল আহেদ েুসা ফােগ এইড বমিি 
রেরিসগুমলাি উপি। আহেদ েুসা খুেঁেমে ককাি ধিমিি কক্লামিাফিে। ত্ােঁি 
রিরশ্চত্ রবশ্বাস, কহায়াইট ঈর্ল ও কেিামিল শ্যািিিা ত্ামদি রকডোপ, 
হাইেুাক, ইত্ুারদ কামে কক্লামিাফিে বুবহামি অভুস্ত। এমক ওিা খুবই রিিাপদ 
বমল েমি কমি। সুত্িাাং এ বতুত টা এ র্ারড়মত্ ককাোও বা কািও কামে পাবাি 
কো।  

আহেদ েুসাি অনুোি রেেুা হল িা।  
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ফােগ এইড বমি এুরঠট কসপরটক ররে রটউমবি পামশই আমিকটা রটউব 
পাওয়া কর্ল কসটাই কক্লামিাফিে রটউব। রটউমবি র্াময় রলখা আমে, ‘রসি 
আওয়াি’স এুমিসমেরশয়া’। ত্াি োমি কয ককাি কাউমক এই কক্লামিাফিে রদময় 
েয়  ঠটা  ুে পারড়ময় িাখা যায়।  

আহেদ েুসা কক্লামিাফিে রটউবরট হামত্ রিময় কলাকরটমক লক্ষ্ু কমি 
বলল, ‘কত্াোি পমকট কেমক রুোল কবি কি’।  

কলাকরট রুোল কবি কিল। আহেদ েুসা ত্ামক বলল, ‘রুোমল 
কক্লামিাফিে ঢাল’।  

যন্ত্র চারলমত্ি েত্ রিমদগশ পালি কিল কলাকরট।  
‘কক্লামিাফিে কভো রুোলরট িামক কচমপ ধমি বড় বড় রিাঃশ্বাস িাও’।  
বমল আহেদ েুসা আবাি রিভলবাি ত্াক কিল কলাকরটমক।  
কলাকরট আহেদ েুসাি রদমক ভীত্ দৃরষ্টমত্ একবাি ত্ারকময় কক্লামিাফিে 

কভো রুোল রিমেি িামক কচমপ ধমি বড় বড় রিাঃশ্বাস রিমত্ লার্ল।  
োত্র কময়ক কসমকঠড।  
কলাকরটি হাত্ কেমক কক্লামিাফিে কভো রুোল খমস পড়ল এবাং সাংর্া 

হারিময় কফলল কলাকরট।  
আহেদ েুসা ওমদি রত্িেমিি কাে কেমক রত্িরট রিভলবাি কুরড়ময় 

রিময় র্ারড় কেমক কবি হমলা।  
কপেমিই দােঁরড়ময়রেল রবমলি র্ারড়।  
আহেদ েুসা রর্ময় র্ারড়মত্ উেল।  
‘স্যাি, কািমসিমক যািা বন্দী কমি কিমখমে, এিা রক ত্ািাই রেল?’ 

বলল ড্রাইভাি রবল।  
‘হ্যােঁ, এিা কসই দমলি। চল, দমলি কর্াো কযখামি, কসখামি যাব’।  
‘ককািরদমক যামবা স্যাি?’  
‘এিমপ্রস ওময়মত্ ওে। ত্ািপি কফািরট কফােগ কলমিি েুমখ রর্ময় 

দােঁড়াও।  
র্ারড় োড়ল ড্রাইভাি।  
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‘স্যাি, কফািরট কফােগ কলমি ইহুদীমদি একটা রসিার্র্ আমে’। ড্রাইভাি 
বলল।  

‘কত্ িাম্বাি রকাংবা কত্টা কভত্মি োি?’  
‘িা স্যাি, কলমিি প্রায় েুমখই রসিার্র্টা।  
‘প্রায় েুমখই?’  
রে স্যাি’।  
‘বারড়টাি িাম্বাি যরদ চাি হয়, ত্াহমল ঐ বারড়মত্ই আেিা যারি’।  
‘রেক আমে স্যাি’। বলল ড্রাইভাি।  
 
 
 
‘রকন্তু আহেদ েুসা োনুষ, কস হাওয়া িয়। সশিীমিই ত্ামক পালামত্ 

হময়মে। ত্াি পালামিা কিাধ কিমত্ পািমলা িা কত্াোি কলাকিা, আি কািে খুেঁমে 
কবি কিমত্ পািমলা িা আহেদ েুসা পালাল রকভামব’।  

বলল কক্ষ্ামভি সামে কর্াল্ড ওয়াটাি।  
‘আপিাি কক্ষ্াভ রেক আমে রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি। সরত্ুই সোধাি কিা 

কর্ল িা, এই িহমস্যি’। রবষন্ন েুমখ বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘রকন্তু আোি েমি হয় রক োি, কত্াোি কলাকিা ত্ামক অন্ধকুমপ িাখাি 

িাে কমি পারলময় কযমত্ রদময়মে’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
‘ককি পারলময় কযমত্ কদমব?’  
‘ত্া আরে োরি িা। ত্মব অেগ অরবশ্বাস্য ও অসাংখু অমিক রকেুই  টামত্ 

পামি’।  
‘িা, কর্াল্ড ওয়াটাি, অমেগি রবরিেময় ককাি ইহুদী আহেদ েুসামক কেমড় 

কদয়া কত্া দুমিি কো, ককাি সাহাযুও কিমত্ পামি িা’।  
‘এটা কত্া ত্ি কো’।  
‘বাস্তবত্া এটাই রক রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি?’  
‘ত্াহমল বলমত্ হমব আহেদ েুসা হাওয়াই হময়মে’।  
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‘যা ইিা বলুি। রকন্তু আোি েীবমি এেি রবষ্মময়ি েুমখােুরখ ককািরদি 
হইরি আি’।  

‘এখি বলুি সবুে পাহাড় কেমক এক এরশয়াি যখি উধাও হমলা, ত্খি 
আি এক এরশয়াি লস আলামোমস উদয় হমলা রক কমি?’ কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  

‘কস এরশয়ামিি কয ককচ আরে পুরলমশি কামে কদমখরে, ত্ামত্ আোি 
েমি হময়মে কস আহেদ েুসা’।  

‘বলমলই কত্া হমব িা, ত্া প্রোে কিমবি রক কমি?’  
‘প্রোে কিমত্ পািমল কত্া এক েহাকাে হময় কযত্। কর্াটা আমেরিকা 

শুধু িয়, কর্াটা পরশ্চেী দুরিয়া আহেদ েুসামক কগ্রপ্তাি কিাি েমে পার্ল হময় 
কযত্’।  

‘রেক বমলমেি কেিামিল। আেিা যরদ এই একটা রবষয় প্রোে কিমত্ 
পারি, ত্াহমল আহেদ েুসাি রদি কশষ হময় যামব। ত্খি সহমেই কস রচরহ্নত্ হমব 
কয কসৌরদ আিব, পারকস্তাি, ইিামিি েত্ যত্ েুসরলে কদশ অেবা অে ককাি 
সন্ত্রাসী কদমশি পমক্ষ্ কস রিউরক্লয়াি ও স্ট্রামটরেক কটকিলরে চুরিি কামে রলপ্ত 
িময়মে। ত্খি কস দুরিয়াি ককাি কদমশ আশ্রয় পামব িা এবাং বােঁচাি আি ত্াি 
ককাি পেও কখালা োকমব িা। আন্তেগারত্ক পুমলমশি সাহামযুও ত্খি ত্ামক 
কগ্রফত্াি কিা যামব’।  

‘রিরশ্চত্ োক কর্াল্ড ওয়াটাি এটাই  টমব।একটু েুশরকল হময়মে, লস 
আলামোমস ককউই ত্ামক ভামলা কমি কদমখরি, োত্র এক েরহলা অরফসাি োড়া। 
কস েরহলা আবাি কদখা যামি ত্াি প্ররত্ দুবগল। বুঝমলি রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি, কসই 
েরহলা অরফসামিি কামে ঐ এরশয়ামিি কয েহানুভব আচিমেি কো শুমিরে, এবাং 
কাউমক হত্ুা িা কমি শুধু পাময় গুরল কমি ওমদি রিিীয় কমি পারলময় যাওয়াি 
কয কারহিী ওিা বমলমে, ত্ামত্ আরে রিরশ্চত্ হময়রে কস আহেদ েুসা োড়া আি 
ককউ িয়’।  

‘রকন্তু বলুি, এখি প্রোে কিাি পে রক?’  
‘রচন্তা কিরে রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি, অমিকগুমলা অটামিিরটভ পে আমে। 

কদরখ ককািটা কামে লামর্’।  
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‘আমিকটা কো কেিামিল, আেিা রোঃ কািমসি  ামিমেি ভািটা বময় 
কবড়ারি ককি?’  

‘ওমদি হামত্ বন্দী আোমদি ককামহমিি েুরিপে কস’।  
‘ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফাি আোমদি হামত্ োকাি পি আি 

রকেুি প্রময়ােি কিই।  
‘রোঃ কািমসি  ামিে অন্তধগাি হওয়াি রবষয় ত্াি পরিবাি এবাং 

কাউরেল অব েুসরলে এুামসারসময়শিস-এি পক্ষ্ কেমকও পুরলশমক োিামিা 
হময়মে। রবষয়টা রিময় এফ.রব.আইও োো  াোমি। সুত্িাাং কস আোমদি কামে 
োকাি েমধু একটা ঝুেঁরকও আমে’।  

‘আপিাি কোি েমধু যুরি আমে রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি। রকন্তু……  
কো কশষ কিমত্ পািল িা কেিামিল শ্যািি। গুরলি শব্দ কভমস এল রিচ 

ত্লা কেমক।  
প্রেমে ব্রাস ফায়ামিি শব্দ। ত্ািপি রিভলবামিি শব্দ।  
কেিামিল শ্যািি করলাং কবমল রটপ রদময় কস এবাং কর্াল্ড ওয়াটাি 

দু’কেিই উৎকেগ হমলা।  
 মি প্রমবশ কিল একেি প্রহিী।  
‘রক বুাপাি রিমচ? বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘স্যাি রিমচ যারিলাে। আপিাি ডামক রফমি এমসরে’।  
‘রেক আমে, ত্ুরে……..  
কেিামিল শ্যািমিি কো কশষ িা হমত্ই দু’রট কেির্ামিি ব্রাশ 

ফায়ামিি শব্দ কভমস এল।  
কো কশষ িা কমিই উমে দােঁড়াল কেিামিল শ্যািি এবাং ত্াি সামে কর্াল্ড 

ওয়াটাি।  
চল কদরখ। প্রহিীমক উমেশ্য কমি বলল কেিামিল শ্যািি।  
আমর্ আমর্ দ্রুত্ েুটল প্রহিী। কস িাোি রসেঁরড়ি েুমখ রর্ময় কপৌেঁেমত্ই 

রসেঁরড়ি কর্াড়া কেমক গুরলি শব্দ কভমস এল। অবুাহত্ভামব রিমচ কেমক েুমট 
আসমে গুরল।  
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প্রহিী কপেমি ত্ারকময় চাপা কমঠে বলল, ‘স্যাি ককউ গুরল কিমত্ কিমত্ 
রসেঁরড় রদময় উমে আসমে’।  

‘আোমদি কলাকিা ককাোয়?’রচৎকাি কিল শ্যািি।  
‘ওিা রত্িেিই রিমচ রেল স্যাি’।  
‘ত্াহমল ওিা োিা পড়ল? ত্ুরে গুরল কি, রসেঁরড় রদময় উপমি উমে আসা 

কলাকমদি কেকাও’। বলল শ্যািি।  
‘রকন্তু স্যাি, রসেঁরড় রদময় উমে আসা গুরলি রবিরত্ কিই।  
‘কাপুরুষ’ বমল ধেমক উেল কেিামিল শ্যািি।  
প্রহিী কলাকরট সাংমর্ সাংমর্ই গুরল কিমত্ কিমত্ এগুমলা রসেঁরড়ি েুমখ। 

রকন্তু রসেঁরড়ি েুমখ কপৌেঁেমত্ই এবাং রিমেি কেির্ামিি িল রসেঁরড়ি কর্াড়াি রদমক 
 ুিামিাি আমর্ই ত্াি কদহ েুমট আসা গুরলি ঝােঁমক ঝােঁঝিা হময় আেমড় পড়ল 
রসরড়েঁি েুমখ।  

সাংমর্ সাংমর্ই কেিামিল শ্যািি কর্াল্ড ওয়াটামিি হাত্ ধমি কটমি কয  ি 
কেমক কবরিময় এমসরেল কসই  মি ঢুমক কর্ল এবাং দিো বন্ধ কমি েুটল রবপিীত্ 
রদমকি আমিক দিোি রদমক। খুলল কস দিো। দিোি পমিই একটা রসেঁরড় 
বারড়ি কপেমিি চত্বমি কিমে কর্মে।  

দিোটা বন্ধ কমি কেিামিল শ্যািি কর্াল্ড ওয়াটািমক রিময় রসেঁরড় রদময় 
কদৌমড় রিমচ কিমে কর্ল।  

‘আেিা রক পালারি কেিামিল শ্যািি?’ কদৌড়ামত্ কদৌড়ামত্ই বলল 
কর্াল্ড ওয়াটাি।  

‘িা পালারি িা, অসে যুদ্ধ কেমক পশ্চাদপসিে কিরে। রিশ্চয় শত্রুিা 
সাংখুায় অমিক এমসমে। প্রেে কচামটই ত্ািা হত্ুা কমিমে রিমচ আোমদি 
রত্িেি প্রহিীমক।  

োেল কেিামিল শ্যািি।  
রসেঁরড়ি রিমচই বারড়টাি কপেমিি চত্বমি একটা কোট কহরলকপ্টাি দােঁরড়ময় 

আমে।  
কহরলকপ্টামিি রদমক েুটমে ওিা দু’েি।  
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‘কেিামিল শ্যািি, বন্দী রোঃ কািমসিমক কয আেিা কফমল এলাে?’  
‘ককি ত্ুরে কয বলমল ত্ামক আি বময় কবড়ামিাি দিকাি কিই। 

কসেমেই ত্ামক আি রিলাে িা’।  
‘ভালই কমিে। একটা পুেু কত্া আেিা কিলাে’। বলল কর্াল্ড ওয়াটাি 

েুখ রটমপ কহমস।  
ত্খি ওিা কহরলকপ্টামি উমে বমসমে।  
কহরলকপ্টামিি ড্রাইরভাং রসমট বমসমে কেিামিল শ্যািি।  
কহরলকপ্টাি োটগ রিময় যখি উমে এমসমে রবরল্ডাং সোি উেঁচুমত্, ত্খি 

ত্ািা কদখমত্ কপল োত্র একেি কলাক দিো কভমে কপেমিি রসেঁরড় রদময় রিমচি 
চত্তমি কিমে এল।  

‘রোঃ কেিামিল েমি হমি আরেেটা োত্র একেি কলামকি রেল’।  
বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  
‘রিশ্চয় ত্াহমল কস আহেদ েুসা রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি’। বলল কেিামিল 

শ্যািি।  
রক কমি বুঝমলি?  
‘কস একা এবাং কহরলকপ্টাি লক্ষ্ু কমি একটা গুরলও কস েুেঁড়ল িা। অে 

ককউ হমল গুরলি ঝােঁক শূমে পারেময় েমিি ঝাল কেটামত্া। রকন্তু আহেদ েুসা 
ককাি অিেগক কাে কমি িা’।  

‘ত্াহমল কেিামিল শ্যািি আহেদ েুসামক বমল রদি ত্াি রদি  রিময় 
আসমে। আমেরিকাই ত্াি কশষ শযুা হমব’।  

এ কোটাই কেিামিল শ্যািি এভামব বলল কহরলকপ্টামিি োইক 
চত্বমিি রদমক ত্াক কমি, ‘এখামি আোমদি ককাি কাে কিই। আেিা চললাে 
আহেদ েুসা। কত্াোি কশষ রদি  রিময় আসমে। আোমদি হামত্ অেবা োরকগি 
সিকামিি হামত্ কত্াোমক ধিা রদমত্ই হমব। ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফাি 
ভালই আমে। কত্াোি আত্মসেপগমেি েমে আমিাও দশরদি বারড়ময় রদময় 
কর্লাে, যরদও আোমদি কলাকমদি ত্ি সইমে িা ত্ামদি কামে পাওয়াি েমে’।  
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একটা কঠে কশািা কর্ল চত্বি কেমক। কঠেরট রচৎকাি কমি বলল, 
‘কেিামিল শ্যািি, কত্াোমদি রহমসব ককািরদিই রেক হয়রি, রেক ককািরদিই 
হমব িা’।  

কেিামিল শ্যািি বলল, রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি রিশ্চয় রচিমত্ পািমেি 
কঠেরট আহেদ েুসাি’।  

রকেু বলমত্ কচময়রেল কেিামিল শ্যািি, রকন্তু কদখল আহেদ েুসা চত্বি 
কেমক দ্রুত্ রসেঁরড় রদময় উমে  মি ঢুমক কর্ল।  

কেিামিল শ্যািি ত্াি কহরলকপ্টামিি রদমক েমিামযার্ রদল।  
উপমি উমে এল কহরলকপ্টাি। রিমচ কিমে কর্ল শহমিি দৃশ্য। 

কহরলকপ্টাি েুটল এয়াি কপামটগি উমেমশ্য।  
আহেদ েুসা রসেঁরড় রদময় উেমত্ উেমত্ ভাবল, কািমসি  ামিে রক 

এখামি বন্দী রেল? ওিা রক কািমসি  ামিেমক রিময় কর্ল? রকন্তু কেিামিল শ্যািি 
কত্া শুধু ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফামিি িাে বলল, কািমসি  ামিমেি িাে 
বমলরি। কািমসি  ামিে যরদ ত্ামদি সামে কহরলকপ্টামি োকত্, ত্াহমল ত্াি 
কো ভূমল যাবাি কো িয়। িা কািমসি  ামিে এখামি বন্দী রেল িা? কসটাও 
হমত্ পামি, রকন্তু কসমক্ষ্মত্রও ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফামিি সামে কািমসি 
 ামিমেি িাে ত্াি বলাি কো।  

রসেঁরড় কেমক  মি প্রমবশ কমি আহেদ েুসা ভাবল,  ােঁরটটা একটু ভামলা 
কমি কদখা দিকাি। ওিা ত্াড়াহুমড়া কমি পারলময়মে, দরলল দস্তামবে রকেু কফমল 
কযমত্ পামি।  

বারড়টা কদাত্লা। রসিার্মর্িই একটা অাংশ এটা। কদাত্লাি পেসহ 
েয়রট কবডরুে। কবডরুেগুমলা রসিার্র্ করিমডামিি সামে যুি। ফুারেরল হাউে 
িয়, কদখমত্ অমিকটা কর্ে হাউমসি েত্। হমত্ পামি রসিার্মর্ি কত্ৃগপক্ষ্ এবাং 
কর্েমদি েমেই এটা তত্িী হময়মে। আি রিমচি ত্লায় রকমচি, ডাইরিাং, ড্রইাং 
ইত্ুারদ।  

আহেদ েুসা  িগুমলা এক এক কমি খুেঁেল। দু’একটা কার্ে যা কপল 
পমকমট পুিল। সুমযার্েত্ পিীক্ষ্া কিা যামব। সবগমশষ  ি, যাি কদয়াল 
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রসিার্মর্ি সামে যুি এবাং যাি একরট োত্র োিালা ও একরট োত্র দিো, 
ত্ালাবদ্ধ অবস্থায় কপল। অে  িগুমলা সবই কখালা রেল।  

বদ্ধ দিোয় কটাকা রদল আহেদ েুসা।  
রকন্তু ককাি সাড়া কপল িা।  
আিও কময়কবাি কটাকা কদয়াি পি কভত্ি কেমক শব্দ কভমস এল ‘কক?’ 

ভয়রেরশ্রত্ করম্পত্ কঠে।  
আহেদ েুসা আশারিত্ হল।  
েবাব িা রদময় আহেদ েুসা গুরল কিল রক কহামল। খুমল কফলল দিো।  
দিো খুলমত্ই আহেদ েুসাি িেি পড়ল ভময় ফুাকামস হময় যাওয়া 

একরট েুমখি উপি।  
োোি চুল ত্াি উমকা খুমকা। কপাশাক েয়লা, রবপযগস্ত। কচহািা পুমিা 

কশ্বত্াাংর্ িয়। কচাখ, েুখ ও িমে কসমেরটক োপ আমে।  
‘আপরি রক কািমসি  ামিে?’ রেমজ্ঞস কিল আহেদ েুসা।  
কর্ালাগুরলি শমব্দ এেরি িাভগাস হময় োকাি কো। এই অবস্থায় গুরল 

কমি দিো খুমল একেি কলাকমক রিভলবাি হামত্ কভত্মি প্রমবশ কিমত্ কদখমল 
যা হবাি ত্াই হময়মে। আসােীি েত্ ত্াি অবস্থা। কো সিরেল িা ত্াি েুখ 
কেমক। ত্ারকময় আমে কস ফুাল ফুাল কমি আহেদ েুসাি রদমক।  

আহেদ েুসা বলল, ‘আরে আহেদ আব্দুল্লাহ। আপরি কািমসি  ামিে 
রিশ্চয়?’  

এত্ক্ষ্মে কলাকরট সহে হময় উমে দােঁড়াল। ত্াি েুমখ ফুমট উেল 
আিমন্দি রচহ্ন। কস দ্রুত্ কমঠে বলল, ‘হ্যােঁ আরে কািমসি  ামিে’।  

আহেদ েুসা রর্ময় হ্যাঠডমশক কিল ত্াি সামে। বলল, ওিা পারলময়মে, 
চলুি আপরি েুি।  

রকন্তু হ্যাঠডমশক কিমত্ রর্ময়ই কদখমত্ কপল, ত্াি ডাি হামত্ লার্ামিা 
হ্যাঠডকামফি সামে লম্বা কচইি বােঁধা। কচইমিি কশষ প্রান্তটা খারটয়াি এক পায়াি 
সামে যুি।  

আহেদ েুসা গুরল কমি হ্যাঠডকাফটা কভমে কফলল।  
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আলহােদুরলল্লাহ। আপরি কক োরি িা, আপিামক ধেবাদ।  
আলহােদুরলল্লাহ। আসুি, পরিচয় পমি হমব।  
বমল আহেদ েুসা  ুমি দােঁরড়ময় দিোি রদমক চলল। কািমসি  ামিে ও 

আহেদ েুসা করিমডাি ও ড্রইাং রুমে চািরট লাশ রডরেময় বাইমিি বািান্দায় 
কবরিময় এল।  

‘কয লাশগুমলা কদখলাে, ওগুমলা আপিাি হামত্ রিহত্?’ সত্কগ ও 
রফসরফমস কমঠে রেমজ্ঞস কিল কািমসি  ামিে।  

‘আরে গুরল কমিরে, রকন্তু োি কবে কমিমে আেিাইল’। বলল আহেদ 
েুসা।  

কহমস উেল কািমসি  ামিে। বলল, ‘এই িিাি পরিমবমশও আপরি 
হাসামলি। অদ্ভূত্ কলাক কত্া আপরি’।  

‘অদ্ভূত্ কত্া হমবাই কািে এি আমর্ অবশ্যই আপরি আোমক কদমখি 
রি’।  

বলমত্ বলমত্ আহেদ েুসা েুখ বারড়ময় বািান্দা কেমক উেঁরক রদল। 
কদখল, রবমলি র্ারড় দােঁরড়ময় আমে পামশই।  

আহেদ েুসা ডাকমত্ যারিল। রকন্তু কদখল ডাকাি আমর্ই র্ারড়রট েুমট 
এমস দােঁড়াল র্ারড় বািান্দায়।  

‘আসুি রোঃ কািমসি বমল আহেদ েুসা েুটল র্ারড়ি রদমক।  
দুেমিই র্ারড়মত্ উমে বসল। বলল রবলমক লক্ষ্ু কমি আহেদ েুসা, 

‘রবল ত্াড়াত্ারড় সমি পড়, পুরলশ এল বমল’।  
‘স্যাি,  মিি োিালা দিোগুমলা কবাধ হয় এয়ািটাইট। শব্দ বাইমি খুব 

একটা আমসরি। আরে কামে রেলাে বমল রকেুটা শুিমত্ কপময়রে’। বলল রবল।  
‘কত্াোমক ধেবাদ রবল, এ েে কয ত্ুরে পামশই এমস অমপক্ষ্া 

কিরেমল’।  
‘আপরি র্ারড় কেমক িােমল আরে রকেুমত্ই ওখামি োকমত্ পারিরি। রক 

 টমে অন্তত্াঃ োিাও কত্া দিকাি। এ েমেই আপিাি আমদশ অোে কমিই 
চমল এমসরে। ত্ামত্ একটা লাভ হময়মে’।  
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‘রক লাভ?’  
‘শব্দ শুমি একটা র্ারড় দােঁরড়ময় পমড়রেল। রেমজ্ঞস কমিরেল আোমক রক 

হমি ওখামি?’  
আরে বমলরেলাে, রভরড়ওমত্ ওয়াি রফল্ম চলমে ওখামি’।  
ধেবাদ রদময় র্ারড়রট চমল যায়।  
‘কত্াোি উপরস্থত্ বুরদ্ধ কত্া দারুি!’ বলল আহেদ েুসা।  
‘আই রকউ কটমে আরে ক্লামস ফােগ রেলাে স্যাি’। বলল রবল।  
ধেবাদ রবল।  
‘স্যাি ইরিই রক রোঃ কািমসি  ামিে?’  
হ্যােঁ রবল।  
ড্রাইভাি রবল বলল ‘রোঃ কািমসি  ামিে আপিাি সােমিি রদিগুমলা 

শুভ কহাক’।  
‘ওময়লকাে রোঃ রবল’। বলল কািমসি  ামিে।  
‘ধেবাদ স্যাি’। বমল রবল আহেদ েুসাি রদমক কচময় বলল, ‘এখি 

র্ারড় ককাোয় কিব স্যাি?’  
‘বলত্ র্ারড় ককাোয় কিমব? কদরখ কত্াোি আই রকউ ককেি?’  
‘র্ারড় এখি রোঃ কািমসি  ামিমেি বারড়মত্ কিব’। বলল রবল।  
‘ধেবাদ রবল’, বলল আহেদ েুসা।  
‘আপিািা আোি বারড় কচমিি?’ রবরষ্মত্ কমঠে বলল কািমসি  ামিে।  
‘রচিত্াে িা। আে রত্িটায় আপিাি বারড়মত্ রর্ময়রেলাে। ওখামি লাঞ্চ 

কমিরে। আপিাি বারড়মত্ আসাটা েহালাভেিক হময়মে’। বলল আহেদ েুসা।  
‘রকভামব?’ বলল কািমসি  ামিে।  
কািমসি  ামিে োেমত্ই রবল বলল, ‘একটা ককৌত্ুহল স্যাি, ককউ রক 

োিা কর্মে, এত্ কর্ালাগুরল হমলা’।  
‘হ্যােঁ রবল, ওিা চািেি োিা কর্মে। কিত্া দু’েি কহরলকপ্টামি 

পারলময়মে’।  
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‘ত্াহমল ওমদি কোট েিল েয়েি। বন্দী েুরি ও েয়েি হত্ুা, রবশাল 
রবেয় স্যাি’।  

‘আি দু’েি ককাোয় েিল, চািেি কত্া কদখলাে’ বলল কািমসি 
 ামিে’।  

আি দু’েি েমিমে আপিাি বারড়ি এক প্রামন্ত, আোমদি সামেই এক 
সাং মষগ।  

রকেু বলমত্ যারিল কািমসি  ামিে। রকন্তু র্ারড় এমস কর্ল কািমসি 
 ামিেমদি বারড়ি কর্মট।  

কর্ট কপরিময় র্ারড় কভত্মি ঢুকল।  
র্ারড় কবাধ হয় রচিমত্ কপমিরেল কািমসি পরিবামিি কলামকিা। র্ারড় 

বািান্দায় রর্ময় োেমত্ই কদখা কর্ল কািমসি  ামিমেি ো, স্ত্রী ও কেময় সবাই 
এমস বািান্দায় হারেি।  

দােঁরড়ময় আমে ওিা রত্িেি। রত্িেমিিই োো ও র্াময় চাদি।  
প্রেমে ত্ামদি সবািই েুখ রেল উমদ্বর্ ও আত্াংমক ঢাকা।  
রকন্তু র্ারড়ি কভত্মি কািমসি  ামিেমক কদমখই প্রেমে  ামিমেি কেময় 

ফারত্ো আবু্ব বমল আিমন্দ রচৎকাি কমি উেল।  
কািমসি  ামিমেি ো এবাং স্ত্রীও কদমখমে। রকন্তু ত্ািা রচৎকাি িয়, 

দু’হাত্ উপমি ত্ুমলমে আল্লাহি উমেমশ্য। ত্ামদি কচাখ রদময় অশ্রু কিমে এমসমে 
ঝিঝি কমি।  

ফারত্ো আিমন্দ রচৎকাি কিাি পি েুহূমত্গই ত্াি আিন্দ কান্নায় 
রূপান্তরিত্ হময়মে।  

কািমসি  ামিে র্ারড় কেমক িােল।  
উেল রসেঁরড় রদময় বািান্দায়। ো ও কেময় েরড়ময় ধিল ত্ামক। পামশই 

দােঁরড়ময় ত্াি স্ত্রী ত্খি কবাবা কান্নায় ভাসমে।  
ো ও স্ত্রী কািমসিমক ধমি কভত্মি রিময় চলল।  
কেময় ফারত্ো  ামিেও ত্ামদি কপেমি কপেমি চলমত্ শুরু কিল, রকন্তু 

কস হোৎ রফমি দােঁড়াল। ত্াকাল র্ারড়ি রদমক। ত্ািপি কদৌমড় কিমে এল র্ারড় 
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বািান্দায়। র্ারড়ি োিালা রদময় আহেদ েুসাি রদমক কচময় বলল, ‘আাংমকল 
িামেি রি ককি? আসুি। চলুি কভত্মি’। বমল র্ারড়ি দিো খুমল কফলল ফারত্ো 
 ামিে’।  

িােল আহেদ েুসা র্ারড় কেমক। রবমলি রদমক কচময় বলল, ‘রবল একটু 
বস। রোঃ কািমসি  ামিমেি সামে েরুিী রকেু কো আমে আোি। আসরে 
আরে’।  

বমল ফারত্ো  ামিমেি কপেমি কপেমি চলল আহেদ েুসা।  
আহেদ েুসামক রিময় কর্ল ড্রইাংরুমে।  
আহেদ েুসামক বসমত্ বমল সােমিি কসাফায় কসও বসল।  
আহেদ েুসা বমস বলল, ‘ফারত্ো ত্ুরে যাও, কত্াোি আবু্বি সামে কো 

বল রর্ময়। আরে বসরে’।  
‘িা পমি বলব। আবু্বও কত্া এখামি আসমবি’। বলল ফারত্ো  ামিে।  
ফারত্োি কো কশষ হমত্ই কািমসি  ামিে ড্রইাংরূমপ প্রমবশ কিল। 

সালাে রদল আহেদ েুসামক। ত্ািপি ফারত্োি রদমক কচময় বলল, ‘ধেবাদ 
ফারত্ো। ো, ত্ুরে ওমক সামে কমি কভত্মি রিময় এমসে। আরে ভূমলই 
রর্ময়রেলাে’।  

বমল আহেদ েুসাি রদমক কচময় বলল, ‘আরে দুাঃরখত্ রোঃ আহেদ 
আব্দুল্লাহ। পারিবারিক এক আমবর্ আোমক ভারসময় রিময়রেল। আরে দুাঃরখত্’।  

‘দুাঃমখি রকেু কিই কত্া! আরে আপিাি োয়র্ায় হমল এটাই  টমত্া। 
আি আপরি কত্া বারড়মত্ রেমলি িা, আপিাি ো-ই কত্া আপিাি প্ররত্রিরধত্ব 
কমিমে। এখিও ঐ দারয়ত্বই কস পালি কমিমে’। আহেদ েসুা বলল।  

‘ধেবাদ’।  
বমল ফারত্োি রদমক কচময় বলল, ‘আবাি ধেবাদ ো কত্াোমক’।  
একটু কেমে আবাি বলল, ‘আোমদি সাি  ামিমেি কচময় একটু বড় 

হমবি। রোঃ আব্দুল্লাহ কত্াোি ভাইয়াি েত্। ভাইয়াই বলমব এেঁমক।  
রফিল ত্ািপি কস আহেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘আপরি একটু বসুি। 

আরে কর্াসল কসমি আরস। এক সামেই খাব’।  
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বমল যাবাি েমে  ুমি দােঁড়াল কািমসি  ামিে। কযমত্ কযমত্ বলল, 
‘ফারত্ো কত্াোি ভাইয়াি সামে কো বল। আরে আসরে’।  

ত্াি আব্বা কভত্মি চমল কযমত্ই ফারত্ো  ামিে বলল, ‘আেিা 
আপিামদি এখািকাি সাং ষগ কদমখরে’।  

‘র্ারড়মত্ কয কর্ালাগুরল হমলা কসটাও?’ বলল আহেদ েুসা।  
‘হ্যােঁ’।  
‘রকভামব?’  
‘আপিামদি চমল যাওয়া কদখাি েমে আেিা োমদ উমেরেলাে’।  
বমল একটু োেল। সাংমর্ সাংমর্ই আবাি বলল, ‘ওিা কািা রেল?’  
‘কত্াোি আব্বামক যািা রকডোপ কমিরেল, ওিা ত্ামদিই কলাক রেল?’  
‘ওিা রক কিরেল এখামি? রক কমি রচিমলি আপরি ওমদি?’  
আহেদ েুসা  টিাটা ত্ামক খুমল বলল। ফারত্ো  ামিে কচাখ কপামল 

ত্ুমল বলল, ‘সবগিাশ, আোমদি বারড়মত্ কক আমস, কক যায় সবগক্ষ্ে ওিা পাহািা 
রদত্? ত্াহমল কত্া ওিা আোমদি ক্ষ্রত্ কিমত্ পািমত্া’।  

‘িা ওিা শুধু একেমিি েমে অমপক্ষ্া কমিমে’।  
‘কাি?’  
‘এসব কো োক। ঐ র্ারড়টা পুরলমশি কচামখ পমড়মে’?  
‘রে িা। কেট পুরলশ এত্টা ত্ৎপি হমত্ পািমল কত্া ভালই হমত্া।  
‘রকন্তু এফ.রব.আই ওিকে িয়?’  
‘িা এফ. রব.আই খুব ভাল’।  
‘রকন্তু ভাল হওয়াটা আোি েমে খািাপ’।  
ককি?’  
‘এসব পমি বলব। বলত্ রিউ কেরিমকা কেমক কলারিডাি রুট ককািটা 

ভাল?’  
‘রকন্তু আসল কো সব আপরি পাশ কারটময় যামিি’।  
হাসল আহেদ েুসা। ‘পাশ কাটামিা িয়, ভরবষ্যমত্ি েমে ত্ুমল িাখা’।  
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এভামব আহেদ েুসা ও ফারত্ো  ামিমেি আমলাচিায় কবশ সেয় ককমট 
কর্ল। প্রায় এক  ঠটা পমি িাস্তাি ট্ররলসহ প্রমবশ কিল কািমসি  ামিে, ত্াি স্ত্রী 
ও ত্াি ো।  

িাস্তা পরিমবশি কমি কািমসি  ামিমেি স্ত্রী ও ত্াি ো চমল কর্ল।  
ড্রাইভাি রবলমক কডমক আিল কািমসি  ামিে িাস্তাি েমে।  
িাস্তা কশষ হমল ড্রাইভাি কবরিময় কর্ল।  
রেমসস  ামিে ও কািমসি  ামিে িাস্তাি কটরবল পরিষ্কাি কমি িাস্তাি 

ট্ররল কভত্মি কিমখ এল।  
ড্রইাংরুমে বমসমে সবাই।  
কািমসি  ামিে বমসমে আহেদ েুসাি সােমিি কসাফায়।  
কািমসি  ামিে েধু বয়স অরত্রে কমিমে। োোি চুমলি বড় একটা 

অাংশ কপমক কর্মে। কচামখ েুমখ একটা কৃিত্াি োপ। সম্ভবত্ বন্দী অবস্থাি রচহ্ন 
এটা।  

কািমসি  ামিমেি স্ত্রী রেমসস  ামিেই প্রেে শুরু কিল। বলল আহেদ 
েুসামক লক্ষ্ু কমি, ‘আোমদি এখামি রডিাি কিমবি রকন্তু, বুবস্থা কমিরে’।  

‘রডিাি কিমত্ কর্মল ত্াড়াহুমড়া হমব। আে িামত্ই রিউ কেরিমকা কেমক 
চমল কযমত্ হমি’। বলল আহেদ েুসা।  

‘রকন্তু এত্ ত্াড়া রকমসি?’ বলল কািমসি  ামিে।  
‘েিাব আপিামক কপৌেঁমে রদময়ই আরে চমল কযত্াে, রকন্তু রকেু কো 

আপিাি কাে কেমক কশািাি আমে, ত্াই অমপক্ষ্া কমিরে’।  
‘রকন্তু ত্াি আমর্ আপিাি পরিচয় োিাি েমে উদগ্রীব আেিা। দয়া 

কমি রক বলমবি রকেু?’  
‘ওটা পমিও হমত্ পািমব। রকন্তু আপরি বলুি, যািা আপিামক বন্দী কমি 

কিমখরেল, ত্ামদি সম্পমকগ রবমশষ রকেু োিমত্ কপমিমেি রক িা?’  
‘ওিা কখিই আোি সােমি ত্ামদি রিমেমদি ককাি বুাপামি আলাপ 

কিমত্া িা। আরে যত্টা শুমিরে, ত্ামদি আলামপি রসাংহভার্ই োকত্ আহেদ 
েুসামক রিময়। প্রেে রদমিই ত্ািা আোমক বমলমে, আহেদ েুসামক বন্দী কিমত্ 
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পািমলই আোমক ত্ািা কেমড় কদমব। অমিক কয়রদি পি ত্ািা আোমক বলল, 
কত্াোি কপাল খািাপ। আহেদ েুসামক বন্দী কিমত্ রর্ময় আোমদি একেি 
কলাক ধিা পমড়মে। ত্ামক েুি কিা এবাং আহেদ েুসামক বন্দী কিাি আমর্ 
কত্াোি আি োড়া িাই। কসরদিই ত্ািা ওখাি কেমক আোমক সরিময় কফলল। 
ওখামি আহেদ েুসা িারক আসমে আোমক উদ্ধাি কিাি েমে। এ রদিই সন্ধুায় 
ওিা আোমক বলল, সুখবি, আহেদ েুসামক আেিা বন্দী কমিরে, এখি আোমদি 
কলাক োড়া কপমলই ত্ুরে েুরি পামব। রকন্তু পিরদিই ত্ািা আবাি িামর্ দুাঃমখ 
র্েগি কিমত্ লার্ল কয আহেদ েুসা ত্ামদি বন্দীখািা কেমক হাওয়া হময় কর্মে। 
ওমদি একেি এমস আোমক বলল, কত্াোি েমে দুাঃসাংবাদ এবাং আোমদি 
েমে সুসাংবাদ কয, আহেদ েুসা এবাি সরত্ুকাি রবপমদ পড়মত্ যামি, যরদ 
আোমদি অনুোি সত্ু হয়। কর্াটা োরকগি প্রশাসি ত্াি তবিী হওয়াি সামে সামে 
কর্াটা পরশ্চো ের্ৎ ত্াি তবিী হময় দােঁড়ামব। রস.আই.এ, এফ.রব.আই ও অোে 
পরশ্চেী কর্াময়ন্দা সাংস্থাি কযৌে অরভযাি আহেদ েুসা োরটি ত্লায় ঢুকমলও 
কসখাি কেমক ত্ামক কবি কমি আিমব। আি আেিা যরদ আমর্ ধমি কফলমত্ পারি, 
ত্াহমল আি কো কিই’। োেল কািমসি  ামিে।  

‘ওমদি আমলাচিায় ওমদি ককাি  ােঁরটি িাে বা কটরলমফাি িাম্বাি রকেু 
কপময়মেি’।  

‘িা এ িকে ককাি  টিা  মটরি। ত্মব একরদি ত্ামদি আমলাচিায় 
দু’েি েরহলা বন্দী ও ত্াি সামে আহেদ েুসা এবাং একরট রসিার্মর্ি িাে 
বলরেল’।  

‘রক বলরেল ওিা?’ উদগ্রীব কমঠে রেমজ্ঞস কিল আহেদ েুসা। ‘ওিা 
বলরেল, আহেদ েুসা যত্ই কচষ্টা করুক সমলােি রসিার্মর্ি সন্ধাি কস পামব িা। 
আি সন্ধাি কপমলও কসখামি ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফাি বন্দী আমে ত্াি 
সন্ধাি পামব িা এবাং ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফািমক উদ্ধািও কিমত্ পািমব 
িা। অবমশমষ ত্ামক আোমদি কামে আত্মসেপগি কিমত্ই হমব’।  

‘রক বলল সমলােি রসিার্র্ সম্পমকগ? ককাোয় এ রসিার্র্রট?’  
িাে সমলােি রসিার্র্, রকন্তু ককাোয় ত্া ত্ািা বমলরি’।  
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বমল েুহূত্গকাল কেমেই কস আবাি বলল, ‘বলুি কত্া এ আহেদ েুসা রক 
কসই বহুল আমলারচত্ রবপ্লবী আহেদ েুসা?’  

‘হ্যােঁ’।  
‘আরেও ত্াই ভাবরে। ত্া িা হমল আহেদ েুসামক এত্ ভয় পামব ককি? 

রকন্তু আরে বুঝমত্ পািরে িা, আোি েত্ এক ক্ষ্ুদ্র বুরিমক উদ্ধাি কিাি েমে 
ত্ােঁি েত্ অত্ রবিাট ও েহাি বুরিমত্বি আর্েি  টমব ককি? এটা রক এ েমেই 
কয, ত্াি কািমেই আরে বন্দী হময়রে?’  

আহেদ েুসা একটু হাসল। বলল, ‘আপিামক ধেবাদ। রসিার্মর্ি 
িােটা রদমলি এটা একটা বড় সাহাযু’।  

‘রকন্তু আপরি এ িাে রদময় রক কিমবি?’  
রকন্তু প্রশ্ন কমিই হোৎ আবাি রবষ্মময় রবষ্ফারিত্ হবাি েত্ কচাখ বড় বড় 

কমি ত্াকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘আপরিই রক ত্াহমল আহেদ েুসা?’  
কািমসি  ামিমেি এই প্রমশ্ন কািমসি  ামিমেি স্ত্রী েরিয়ে েইরি এবাং 

কেময় ফারত্ো  ামিেও চেমক উেল। ত্ামদিও রবষ্ময় দৃরষ্ট রর্ময় রিবদ্ধ হমলা 
আহেদ েুসাি েুমখি উপি।  

আহেদ েুসাি েুখ র্ম্ভীি হময় উেমে। বলল, রোঃ কািমসি  ামিে, 
পরিচময়ি রক এখামি প্রময়ােি আমে?আোমদি কাে কিা প্রময়ােি।  

‘দুাঃরখত্ আোি আমিা আমর্ই দৃরষ্ট খুমল যাওয়া উরচত্ রেল। স্ত্রীি কামে 
আরে ইরত্েমধুই শুমিরে পাবমলা পরিবামিি সামে কো বমল রকভামব শত্রু কেমক 
ত্ামদিমক  ামিে পরিবামিি বন্ধুমত্ রূপান্তরিত্ কমিমেি, ত্ািপি রিে কচামখ 
আরে কদখলাে রকভামব আপরি একা শত্রুমদি রিহত্ ও রবত্ারড়ত্ কমি আোমক 
েুি কমি রিময় এমলি, এমত্ই আোি কচাখ খুমল যাওয়া উরচত্ রেল’।  

বমল কািমসি  ামিে উমে রর্ময় আহেদ েুসাি কামে হােঁটু কর্মড় বমস 
আহেদ েুসাি দু’হাত্ রিময় চুেু রদময় বলল, ‘আেিা কসৌভার্ুবাি কয, আপিাি 
সাক্ষ্াৎ আেিা কপময়রে, আপিাি পদধুরল আোমদি বারড়মত্ পমড়মে। আোমদি 
অরভিন্দি গ্রহে করুি’।  
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‘সবাি রযরি রষ্টা, ত্ািই সব প্রশাংসা রোঃ কািমসি  ামিে। আোমক 
ত্াহমল উেমত্ হয়’।  

‘িামত্ িা কর্মলই রক িয়? িামত্ োকুি। কাল যামবি’। বলল েরিয়ে 
েইরি, কািমসি  ামিমেি স্ত্রী।  

‘আপিাি বুার্ বুামর্ে ককাোয়? কহামটমল? ওগুমলা আেিা রিময় 
আসমত্ পারি’। উমে দােঁরড়ময় বলল ফারত্ো  ামিে।  

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘র্াময় যা আমে এই রিময় আরে এমসরে রিউ 
কেরিমকামত্। পাবমলামদি ওখাি কেমক আসাি সেয় সান্তা আিা একটা কোট্ট 
বুামর্ রকেু কাপড় কচাপড় ও ঔষধ ভমি রদময়মে। ওটা র্ারড়মত্ আমে’।  

‘ঔষধ ককি? আপরি অসুস্থ?’ বলল কািমসি  ামিে।  
আহেদ েুসা রিমেি বাে বাহুি সরন্ধ কদরখময় বলল, ‘এখামি গুরল 

কলমর্রেল। আট দশরদি পমড়রেলাে পাবমলামদি ওখামি। এখি ভাল’।  
‘রক কািে গুরল লার্ল। ঐ ইহুদীমদি সামে সাং মষগ?’ বলল কািমসি 

 ামিে।  
‘ওমদি এক আ ামত্ কপামলি রকেুটা কফমট রর্ময়রেল। রকন্তু গুরলটা 

কলমর্রেল আলামোমস সিকািী তসেমদি সামে সাং ষগকামল’।  
‘ত্াহমল ওিা আপিাি কোই বলরেল। লস আলামোমস আপরিই 

ঢুমকরেমলি?  
আহেদ েুসা রকেু রবষয় বাদ রদময় সাংমক্ষ্মপ কর্াটা  টিা ওমদি োরিময় 

বলল, ‘এখিও োরকগি সিকাি োমি িা কয, আহেদ েুসা লস আলামোমস 
ঢুমকরেল। ত্ািা েমি কিমে ককাি একেি এরশয়াি ঢুমকরেল। এখি এ অঞ্চমল 
এরশয়াি যামকই পামচে ধিমে এবাং কেলাবাি কচষ্টা কিমে কস আহেদ েুসা রকিা। 
এ েমেই আোমক কশ্বত্াাংমর্ি েদ্মমবশ পিমত্ হময়মে’।  

বমল আহেদ েুসা েুখ কেমক রকি োক খুমল কফলল।  
 মি উপরস্থত্মদি আমিকবাি রবষ্ময় ও আিমন্দি পালা।  
আিও রকেু আমলাচিা চলল। আহেদ েুসা টয়মলমট রর্ময় রকি োকটা 

পমি এমস বলল, ‘আোমক উেমত্ হমব। িামত্ কর্মলই সুরবধা কবশী’।  
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‘ককাোয় যামবি?’ রেমজ্ঞস কিল কািমসি  ামিে।  
‘যাব কলারিডাি রদমক’।  
‘ককি?’  
‘ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফািমদি উদ্ধাি কিমত্ কচষ্টা কিব।  
ককাোয় ওমদি পাব োরি িা’।  
‘ভয়াবহ এই রবপদ োোয় রিময় আপরি চলারফিা কিমবি রক কমি?’ 

বলল েরিয়ে েইরি।  
‘আি োত্র দশরদি সেয় হামত্ আমে। এি েমধুই ওমদি উদ্ধাি কিমত্ 

হমব। উদ্ধাি কিমত্ িা পািমল ওমদি কামে আোমক ধিা রদমত্ হমব। িা হমল 
দশরদি পি ওিা দু’েিমকই হত্ুা কিমব অমিক লািিাি েধু রদময়’।  

‘কেময় দু’রট আপিাি কক?’ রেমজ্ঞস কিল কািমসি  ামিে।  
‘আোি ককউ িয়। রকন্তু কুারিরবয়ামি যখি রেলাে, ওিা আোমক 

েূলুবাি সাহাযু কমিমে। ত্ামদি রবপমদি কািে েূলত্ এটাই। ত্ামদি পেবন্দী 
কমি ওিা েমি কিমে, ত্ামদি িক্ষ্াি েমে আরে ওমদি কামে আত্মসেপগি কিব। 
অেবা ওমদি উদ্ধাি কিমত্ কর্মল আোমক ধিাি একটা সুমযার্ ত্ািা কপময় 
যামব’।  

‘ইহুদী কর্াময়ন্দা সাংস্থা ও কহায়াইট ঈর্মলি সামে সিকািও তত্িী হমল 
আপরি এমর্ামবি রক কমি?’  

‘আোি েমি হয় পরশ্চে এলাকাি চাইমত্ পূবগ এলাকায় এরশয়ািমদি 
উপি সিকামিি সমন্দহ কে োকমব। ত্াোড়া একটা েদ্মমবশ আোি আমেই। 
অসুরবধা হমব িা’।  

আহেদ েুসা োেমত্ই ফারত্ো  ামিে বলল, ‘আরে একটা বুরির্ত্ 
প্রশ্ন কিমত্ পারি েিাব?’  

‘অবশ্যই পাি’। আহেদ েুসা বলল।  
‘আপিাি সম্পমকগ আেিা অমিক শুমিরে, রকন্তু কদশ ককাোয় োরি িা’।  
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‘কদশ বলমত্ যরদ েেস্থাি বল, ত্াহমল আোি কদশ চাইরিে ত্ুরকগস্তাি। 
আি কদশ বলমত্ যরদ আরে ককাি কদমশি িার্রিক বুরঝময় োক, ত্াহমল রিরদগষ্ট 
ককাি কদশ আোি কিই। বলমত্ পাি প্রায় সব েুসরলে কদমশি আরে িার্রিক’।  

‘আপিাি কক আমে?’  
আোি িি সম্পমকগি ককউ কবেঁমচ কিই। আোি স্ত্রী আমেি’।  
‘োফ কিমবি ভাইয়া, উরি ককাি কদমশি, ককাোয় আমেি?’ বলল 

ফারত্ো  ামিে।  
‘উরি ফিাসী কেময়, উরি এখি আমেি েরদিায়। েরদিা কচি?’  
‘রে হ্যােঁ, আোমদি িাসূমলি িওযা শিীফ ওখামি। েরদিাই রেল ত্ােঁি 

িােধািী।  
‘ধেবাদ ফারত্ো। বলত্ ফারত্ো, েরদিা আল্লাহি িসূমলি িােধািী 

রেল, কসটাই ইসলােী রবমশ্বি িােধািী হওয়া রক উরচত্ িয়?’  
‘অবশ্যই েিাব। রকন্তু রকভামব?’  
‘কসটা কত্া কত্ােিা েুসরলে ত্রুে ত্রুেীিাই বলমব। কত্াোমদিমকই 

এটা কিমত্ হমব’।  
‘েুসরলে ত্রুেী রহমসমব আোি দারয়মত্বি কো ভারবইরি ককািরদি’।  
‘ভাবরি, রকন্তু এখি ভাবা রক উরচত্ িয়?’  
এখি েমি হমি ভাবা দিকাি’।  
ধেবাদ, ফারত্ো’।  
আহেদ েুসা উমে দােঁড়াল। বলল, ‘আরে আরস’।  
‘আপিামক আেিা আটকামত্ পািমবািা। রকন্তু েমি িাখমবি আেমকি 

দু’রট  ঠটা আোমদি েীবমিি ‘স্বর্গীয় এক স্বপ্ন’ হময় োকমব। যা আোমদিমক 
আিমন্দি কচময় রবমিমদি কষ্টই কবশী রদময় চলমব’। বলল েরিয়ে েইরি। ত্ােঁি 
কঠে ভারি।  

‘এেি শত্ সহর স্মরৃত্ি জ্বলন্ত অাংর্াি রিময় আরে কবেঁমচ আরে রেমসস 
 ামিে’।  
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‘রকন্তু আপিাি হৃদয় আকামশি েত্ই রবশাল, আোমদি িয়’। বলল 
কািমসি  ামিে।  

আহেদ েুসা  ুমি দােঁরড়ময় চলমত্ শুরু কমিমে। ফারত্ো বলল, ‘ভাইয়া 
আপরি পিশ পােি। আোমদি েত্ আত্মরবস্মতৃ্ কলাহািা আপিাি পিমশ কসািা 
হমত্ পামি। রকন্তু ের্মত্ি লক্ষ্ ককারট েুসরলে ত্রুেীিা এ পিশ পামব ককাোয়?’  

আহেদ েুসা  ুমি দােঁড়াল। বলল, ‘একটু ভূল হমলা কবাি। পিশ পােি 
আরে িই, পিশ পােি হমলা আল ককািআি এবাং িবীি েীবি কো। এ দুই পিশ 
পােমিি স্পশগ িাও, কদখমব ত্ুরে কসািা হময় কর্ে, সবাই কসািা হময় যামব’।  

সবাইমক সালাে রদময় বািান্দাি রসেঁরড় রদময় কিমে এল আহেদ েুসা 
র্ারড় বািান্দায়।  

সবাই এমস দােঁরড়ময়মে র্ারড় বািান্দায়।  
সবাি কচামখ েুমখ একটা রকেু হারিময় কফলাি কবদিা।  
আহেদ েুসা র্ারড়মত্ উমে বমস সবাি উমেমশ্য হাত্ িাড়ল।  
োটগ রিল র্ারড়। েুমট কবরিময় এল কািমসি  ামিেমদি বারড় কেমক।  
‘ককাোয় যাব স্যাি?’  
‘এয়ািমপাটগ’।  
রিমদগশ রদময় র্ারড়ি রসমট র্া এরলময় রদল আহেদ েুসা।  
কচামখ ত্ন্দ্রা আসরেল। হোৎ আহেদ েুসাি কখয়াল হল, ত্ামক ঔষধ 

কখমত্ হমব।  
আহেদ েুসা বুার্টা কটমি রিল। ঔষমদি পুামকট কবি কিল বুার্ 

কেমক। প্লারেমকি একটা সুন্দি কচি আটকামিা পুামকমট ঔষধ।  
কচি কটমি পুামকট খুলল। খুমলই কদখমত্ কপল একরট োরিবুার্। 

রবষ্মময়ি সামে োরিবুার্ হামত্ রিল আহেদ েুসা। কদখল, োরিবুার্ ভরত্গ ডলাি।  
সান্তা আিা এ োরিবুামর্ি কো ত্ামক বমলরি। কর্াপি কমিমে আহেদ 

েুসা রিমষধ কিমব কভমব।  
একেি রবমদশী কেময়ি এই সীোহীি শুমভিা ও আন্তরিকত্ায় হৃদয়টা 

আমলারড়ত্ হময় উেল আহেদ েুসাি। দু’কচামখি ককাো ভারি হময় উেল ত্াি। 
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এই শুমভিা, এই আন্তরিকত্াি ককািই েূলু রদমত্ পািমব িা কস। েমি পড়ল 
রবদায়কালীি সান্তা আিাি কশষ আকুরত্, ‘একেি কবামিি দুই কচাখ রচিরদি 
আপিাি কখােঁে কিমব’। আহেদ েুসা রক পািমব একরট হৃদময়ি সবটুকু 
আন্তরিকত্া রিাংড়ামিা এই দাবীি প্ররত্ সাড়া রদমত্? এেি েেত্াি কত্ কুসুে কয 
কস পদদরলত্ কমি এমসমে ত্াি ইয়ত্তা কিই।  

আহেদ েুসাি আমিা েমি হমলা, সান্তা আিাি ডলািগুমলা আল্লাহ 
ত্ায়ালাি কযি এক রবমশষ িহেত্। ত্াি ককােমিি কবমট কয ডলাি গুমলা লুকামিা 
আমে ত্া র্ারড় ভাড়া কদয়া ও রবোমিি রটরকট ককিাি পি রকেুই অবরশষ্ট োকমব 
িা। বত্গোি অবস্থায় সান্তামফ রকাংবা এরদমকি ককাি রসরট কেমক ত্াি কর্াপি ককাড 
িম্বি বুাবহাি কমি বুাাংক কেমক টাকা উোমিাও রিিাপদ িয়। ওয়ারশাংটি রকাংবা 
রিউ ইয়মকগি েত্ োরট োশিাল রসরট োড়া ত্াি বুাাংমক যাওয়া সােমি হয়মত্া 
আিও করেি হময় উেমব। সুত্িাাং সান্তা আিাি টাকা ত্াি খুবই উপকাি কিমব। 
সান্তা আিা যরদ োিমত্ পািমত্া ত্াি কর্াপমি কদয়া ডলািগুমলা কত্ উপকামি 
আসমে।  

 

 
 
 



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  148 

 

৬ 
ওয়ারশাংটমিি ককমিরড রবোি বন্দমি কিমেই কেিামিল শ্যািি 

কটরলমফাি কিল এফ.রব.আই প্রধাি েেগ আব্রাহাে েিসিমক। বলল, ‘এখরি 
আরে আপিাি সামে কদখা কিমত্ চাই। আপিামদিও স্বােগ আমে, আোমদিও 
স্বােগ আমে’।  

‘কসটা ককাি স্বােগ?’ বলল েেগ আব্রাহাে েিসি।  
‘লস আলামোমসি  টিায় আপিািা কয কলাকমক খুেঁেমেি, কস কলাকমক 

রচরহ্নত্ কিা ও ধিাি বুাপামি’।  
‘আিা আসুি, আরে অরফমস আরে’।  
আধা  ঠটাি েমধুই কেিামিল শ্যািি এফ.রব.আই কহড ককায়াটগামি 

কপৌেঁমে কর্ল।  
এফ.রব.আই চীফ ত্াি েমেই অমপক্ষ্া কিরেমলি।  
রিমেি অরফস কমক্ষ্ কেিামিল শ্যািিমক একরট কচয়ামি বরসময় েেগ 

আব্রাহাে েিসি রিমেি কচয়ামি রর্ময় বসল। বলল, ‘বলুি কেিামিল, আপিাি 
আহেদ েুসামক ধিাি কত্দূি রক হমলা?’ েুমখ হারস আব্রাহামেি।  

‘আপরি কত্া সবই োমিি’।  
‘সব োরি ককাোয়? সবুে পাহামড় আহেদ েুসা আপিামদি কবাকা 

বারিময়মে, কসটা আরে োরি। ত্াি আমর্ি  টিা আপিামদি সবমচময় বা া 
কর্াময়ন্দা ককামহি কয রক দুদগশাি রশকাি হময়মেি, ত্া শুমিরে। ত্ািপি আি রক 
কিমলি আরে োরি িা’।  

‘আেিা রকেু করিরি েিাব, যা কিাি কসই কমিমে। সান্তামফ রসিার্মর্ 
চািেি রিহত্ হওয়াি খবি আপরি শুমিমেি?’  

‘হ্যােঁ শুমিরে, রকন্তু কািা কমিমে, ককি কমিমে কস রিমপাটগ পাইরি 
এখমিা’।  
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‘ঐ চািেিমক হত্ুা কমিমে আহেদ েুসা’।  
‘আহেদ েুসা! আহেদ েুসা ঐ রসিার্মর্ হত্ুাকাঠড  টামত্ কর্ল ককি? 

কয রিহত্ চািেিমক পাওয়া কর্মে, ত্ািা গুরুত্বপূেগ ককউ িয়। পুরলশ রিমপাটগ 
অনুসামি ওিা ভাড়ায় খাটা অস্ত্রধািী। আিও দুই যুবমকি লাশ পাওয়া কর্মে লাং 
উপত্ুকায়। একই ধিমিি কলাক ওিা। ওিাও আপিাি কলাক?’  

‘বুঝমত্ পািরে িা’।  
‘রিউ কেরিমকা-৭৩১১১ িম্বি র্ারড়মত্ ত্ামদি লাশ পাওয়া কর্মে’।  
ওিাও আোি কলাক। রকন্তু রত্িেি রেল ওিা’।  
‘পারলময়মে হয়মত্া একেি। রকন্তু রক বুাপাি বলুি কত্া?’ এফ.রব.আই 

এবাং পুরলমশি ধািো হত্ুাকাঠড লক্ষ্ু রেল িা, রেল উপলক্ষ্ু। এই সামে আিও 
একটা েোি বুাপাি  মটমে। রকডোপ হওয়া কািমসি  ামিে িাবালুরস ঐ রদি 
িামত্ই পুরলমশি কামে রিমপাটগ কমিমে কয, রসিার্র্ কেমক কক বা কািা ত্ামক 
উদ্ধাি কমিমে। এফ.রব.আই োমি িা, রকন্তু আরে কত্া োরি, কািমসি  ামিেমক 
আপিািা রকডোপ কমি ত্াি োয়র্ায় ককামহিমক প্ররত্রিরধ রহমসমব 
পারেময়রেমলি, গ্রীি ভুারল সমেলমি। ত্াহমল রক দােঁড়ামি কেিামিল শ্যািি?’ 
বলল েেগ আব্রাহাে েিসি।  

‘আপরি রেক ধমিমেি রোঃ েেগ। আহেদ েুসা আোমদি েয়েি প্রহিীমক 
হত্ুা কমি ঐ রসিার্র্ কেমক কািমসি  ামিেমক উদ্ধাি কমিমে। আরে ও কর্াল্ড 
ওয়াটাি কসখামি রেলাে। পারলময় এমসরেলাে কহরলকপ্টাি রিময়’। কেিামিল 
শ্যািি বলল।  

‘ত্াহমল আবাি পিারেত্ হমলি আহেদ েুসাি কামে?’ বলল েেগ 
আব্রাহাে েিসি। ত্াি েুমখ হারস।  

‘আোমদি শুভাকাঙ্খী রহমসমব আপরি রিশ্চয় এমত্ বুরেত্ হমবি। আরে 
আপিাি কামে েুমট এমসরে কশষ প্ররত্কামিি আশায়’।  

‘কশষ প্ররত্কাি বলাি েত্ এত্ হত্াশ হমিি ককি? ইরত্হাস কেমে যামি 
িা।  টিা বহু  টমব। যাক, বলুি আপিাি প্ররত্কামিি আশাটা’।  
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‘আপরি বমলরেমলি িা কয, আহেদ েুসাি রবরুমদ্ধ উপযুি বুবস্থা 
গ্রহমেি কক্ষ্মত্র আইির্ত্ ককাি রভরত্ত কিই। রকন্তু এবাি কত্া কস রভরত্ত কপময় 
কর্মেি। এবাি বুবস্থা গ্রহে করুি’।  

‘কসই আহির্ত্ রভরত্তটা রক?’  
‘লস আলামোমসি স্ট্রামটরেক রিসাচগ লুাবমিটিীমত্ কয কর্াময়ন্দারর্িী 

কিমত্ যায়, কস কত্বড় অপিাধী বলুি কত্া?’  
‘োরকগি রিিাপত্তা আইমি সমবাচ্চগ অপিাধী বমল র্েু হমত্ পামি’।  
‘আহেদ েুসা এই অপিাধ কমিমে’।  
‘এি অেগ আপরি বলমত্ চামিি, লস আলামোমস আহেদ েুসা প্রমবশ 

কমিরেল?’ র্ম্ভীি কমঠে রেমজ্ঞস কিল েেগ আব্রাহাে। ভ্রু কুেঁচমক উমেমে েেগ 
আব্রাহাে েিসমিি।  

‘ককাি সমন্দহ কিই’। বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘রকন্তু রকভামব প্রোি কিা যামব? লস আলামোমস ত্াি কয ফমটা উমেমে, 

ত্া খুবই আাংরশক। রিরশ্চত্ হওয়াি েত্ িয়’।  
‘আহেদ েুসাি েদ্মমবশহীি ফমটা রক আপিামদি কামে আমে?’  
‘িা, কিই’।  
‘আোি কামে আমে। আহেদ েুসাি এই েদ্মমবশহীি ফমটাি সামে ঐ 

আাংরশক ফমটামক রেলাি, ত্াহমল কদখমবি ও দুমটা একই োনুমষি। আি এ ফমটা 
কদখাি সািা কেফািসিমক, কদখমবি উরি এই কোই বলমবি। সািা কেফািসিই 
কসরদি রিখুেঁত্ভামব আহেদ েুসামক কদমখমেি। ত্াি আেঁকা ককচ আরে কদমখরে। 
কসই ককমচি সামে রেল আমে আহেদ েুসাি েদ্মমবশহীি ফমটাি’।  

বমল কেিামিল শ্যািি পমকট কেমক একটা ইিমভলাপ কবি কমি এরর্ময় 
ধিল েেগ আব্রাহাে েিসমিি রদমক।  

েেগ আব্রাহাে েিসি ইিমভলাপ কেমক ফমটারট কবি কিল। ফমটাি 
উপি কচাখ পড়মত্ই চেমক উেল েেগ আব্রাহাে েিসি। এমত্া কসই, কয ওহাইও 
িদীি েৃত্ুু  র্হবি কেমক উদ্ধাি কমিরেল ত্াি িারত্মক। েমি ত্াি একটা 
কত্ালপাড় উেল। েি কযি সবগশরি রদময় বলমত্ চাইমে, এ আহেদ েুসা িা কহাক।  
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েুহূমত্গি েমে রবব্রত্ হময় পমড়রেল েেগ আব্রাহাে েিসি। রিমেমক 
সােমল রিময় কস েমিি কোটা বলল, ‘এ ফমটাই কয আহেদ েুসাি, ত্াি প্রোে?’  

‘আপিামদি েদ্মমবশ পিা কয সব ফমটা আমে কসগুমলা এবাং এ ফমটা 
ককাি এিপাটগমক রদি প্রোে হময় যামব। আি সািা কেফািসিমক ফমটারট 
কদখাি, কসও বলমব এই ফমটাি কলাকরটই কসরদি লস আলামোমস প্রমবশ 
কমিরেল’।  

‘আিা ক’ রেরিট, এখরি আেিা এ দু’রটি কিোট কপময় যাব’।  
বমল েেগ আব্রাহাে েিসি একটা কিাট রলখল, কিাট ও ফমটাি একটা 

ইিমভলাপ ত্ুমল েুেঁমড় রদল কদয়ামলি সামে কসেঁমট োকা একটা কট্রি উপি।  
সাংমর্ সাংমর্ই কট্রি চলন্ত বটে ইিমভলাপ রিময় কদয়ামলি অভুন্তমি 

অন্তরহগত্ হময় কর্ল।  
োত্র পােঁচ রেরিট। েেগ আব্রাহাে েিসমিি সাইড কটরবমলি করম্পউটাি 

রপ্রঠটাি সচল হময় উেল।  
েেগ আব্রাহাে েিসি হাত্ বারড়ময় কেমসেরট রিময় এল। িেি বুলাল 

কেমসেরটি উপি। ত্ািপি বলল, ‘হ্যােঁ রোঃ কেিামিল শ্যািি, আপিাি কোই 
রেক। আোমদি ফমটা এিপাটগ কিফােগ কমিমে আোমদি ফাইমলি আহেদ 
েুসাি ফমটা এবাং আপিাি ফমটা একই কলামকি। আি রেস সািা কেফািসিও 
কিফােগ কমিমে, আপিাি ফমটাি কলাকমকই কস লস আলামোমস কসরদি 
কদমখমে’। ম্লাি কঠে আব্রাহাে েিসমিি। েি কযি আহত্ কবাধ কিমে ত্াি। 
এখিও কেমি রিমত্ চাইমে িা, ওহাইও িদীমত্ কদখা ত্াি িারত্ি উদ্ধািকািী কসই 
প্রােবন্ত, লােকু, পমিাপকািী, রিমলগাভ যুবকরটই আহেদ েুসা। রকন্তু বাস্তবত্া 
অস্বীকাি কিমব কস ককেি কমি। ফমটা োড়াও এ কো সত্ু, লস আলামোমস 
প্রমবশ কিা কলাকরটি সামে কসরদমিি কর্াটা ভূরেকা আহেদ েুসাি সামেই শুধু 
রেমল।  

েেগ আব্রাহাে োেমত্ই কেিামিল রবেময়ি উল্লামস বমল উেল, ‘এবাি 
বলুি রোঃ েেগ। আহেদ েুসা কত্া এখি আপিামদিই আসােী’।  
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‘কস আসােীমক ধিাি বুবস্থা এখি আেিাই কিব রোঃ কেিামিল। কময়ক 
 ঠটাি েমধুই কর্াটা কদমশি পুরলশ ও এফ. রব.আই এমেঠটমদি কামে আহেদ 
েুসাি ফমটা কপৌেঁমে যামি। আেিা সবগশরি রিময়ার্ কিব ত্ামক ধিাি েমে’। 
বলল রিিস ও র্ম্ভীি কমঠে েেগ আব্রাহাে েিসি।  

হারসমত্ েুখ ভমি কর্ল কেিামিল শ্যািমিি। বলল, ‘আপিামদি সামে 
আোমদি শরিও যুি হমব রোঃ েেগ। ঈশ্বি করুি, আমেরিকামত্ই এবাি আহেদ 
েুসাি সব কখলাি ইরত্  টমব’।  

ভাবরেল েেগ আব্রাহাে েিসি। ত্াি স্ত্রীি কোও একবাি েমি পড়ল, 
ত্াি কাে কেমক এ রবষয়টা কর্াপি িাখমত্ হমব। ওহাইও িদীি কসই েি কাড়া 
যুবকরটই কয আহেদ েুসা, এটা োিমল কস যত্টা আহত্ হময়মে ত্াি কচময় অমিক 
কবশী আহত্ হমব কস। িারত্মক আদি কিাি সেয় কসই যুবকরটি কো একবাি 
েমি কস কিমবই। বলমব, কত্াোমক পুিেগীবি রদময়মে। ত্ুরে বড় হমল কস বৃদ্ধ 
হমব। ত্খি ত্ােঁমক খুেঁমে রিময় একটা রবরিেয় ত্ােঁমক রদও। এবাি িারত্ি েেরদমি 
ত্াি েমে একটা কপ্লট কমিরেল কস।  

কেিামিল শ্যািি োেমল ভাবিাি সূত্রটা রেন্ন হময় কর্ল েেগ আব্রাহাে 
েিসমিি। ত্াকাল কস হারসমত্ উজ্জ্বল শ্যািমিি রদমক। একটু কভমব বলল, 
‘আহেদ েুসা লস আলামোমস অনুপ্রমবশ কমিরেল, এটা রিরশ্চত্ হওয়া কর্ল রকন্তু 
ককি ঢুমকরেল, এই রেজ্ঞাসাি পরিষ্কাি েবাব রেলমে িা’।  

‘এটা রক রচন্তাি ককাি রবষয় হমলা রোঃ েেগ। আহেদ েুসা কত্া েুসরলে 
কদশগুমলাি এমেঠট। রবমশষ কমি সউরদ আিব, পারকস্তাি, বাাংলামদশ ও ইিামিি 
েত্ কদমশ যািা কেৌলবাদী এবাং যািা স্ট্রামটরেক অমস্ত্রি কক্ষ্মত্র পরশ্চমেি সেকক্ষ্ 
হবাি কচষ্টা কিমে, ত্ামদি স্বামেগই কত্া আহেদ েুসা কাে কিমে। একটা 
অেুহামত্ আমেরিকায় ঢুমকমে, রকন্তু আসল টামর্গট পিোেু ও স্ট্রামটরেক অমস্ত্রি 
সবগাধুরিক প্রযুরি চুরি কিা’।  

কচয়ামি র্া এরলময় রদময়মে েেগ আব্রাহাে েিসি। ত্াি কপাল কুরঞ্চত্। 
ঐ অবস্থামত্ই রিিাসি কমঠে বমল উেল কস, ‘আপিাি চােগ শীট প্রোরেত্ হমল 
কসটা একটা বড়  টিা হমব রোঃ কেিামিল’।  
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‘প্রোে হমবই। ত্ােঁমক খােঁচায় পুমি, কো বলবাি েন্ত্রগুমলা প্রময়ার্ করুি, 
কদখমবি সব প্রোে হামত্ কপময় কর্মেি’।  

কো কশষ কমিই কেিামিল শ্যািি আবাি বমল উেল, ‘আমিকরট রবমশষ 
কো আপিামক বলাি আমে রোঃ েেগ’।  

‘কসটা রক?’  
‘আহেদ েুসামক রকভামব আেিা হামত্ কপমত্ পারি, কস সম্পমকগ রকেু 

বলুি’।  
‘আহেদ েুসা কত্া োরকগি যুিিামষ্ট্রি আসােী। োরকগি সিকাি ত্ামক 

ধিমব, ত্াি রবচাি কিমব এবাং শারস্ত কদমব। আপিািা রকভামব ত্ামক পামবি?’  
‘রকন্তু ত্ামক আোমদি কপমত্ই হমব। আপরি কত্া আোমদি কলাক। এ 

বুাপামি আপিাি রবমশষ সাহাযু আেিা চাই’।  
‘রবমশষ সাহাযুটা রক?’  
‘আহেদ েুসামক এখি আেিাও খুেঁেব, আপিািাও খুেঁেমবি। এইটুকু 

বুবস্থা করুি কয, আেিা ত্ামক খুমেেঁ পাব। অেগাৎ আেিা ত্ামক ধিমত্ পারি কস 
বুবস্থা করুি’।  

‘এটা রকভামব সম্ভব? আোমদি আসােীমক আোমদি কলাকিা 
আপিামদি হামত্ ত্ুমল কদমব রকভামব? এটা কদয়া যামব িা’।  

‘রকন্তু কস কত্া আমর্ কেমকই আোমদি আসােী’।  
‘ত্া অস্বীকাি কিরে িা। রকন্তু কস এখি আোমদি আসােী এবাং কস 

আমেরিকায়’।  
‘সবই রেক আমে। রকন্তু এটা অসম্ভব িয় কয, আপিামদি সহমযারর্ত্ায় 

কস আোমদি হামত্ ধিা পড়মব এবাং আেিা সবাি অলমক্ষ্ু ত্ামক আমেরিকাি 
বাইমি রিময় যাব। আি আপিািা বলমবি, আহেদ েুসা ত্াি অে ককাি শত্রুি 
দ্বািা রকডোপ হময়মে’।  

‘আোমদি সহমযারর্ত্া োড়া আপিািা যরদ এটা কিমত্ পামিি, ত্াহমল 
আোমদি আপরত্ত কিই’।  
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‘আপিামদি অরফরসয়াল সহমযারর্ত্াি দিকাি কিই। আিঅরফরসয়াল ও 
ইিরডরভেুয়াল কলমভমলি সাহাযু আেিা রিমেিাই েুামিে কিব। আপরি শুধু 
চুপ োকমবি’।  

েেগ আব্রাহাে েিসি হাসল। বলল, ‘আপিামদি টাকা আমে, রকন্তু 
কত্েিমক রকিমবি?’  

‘োফ কিমবি েেগ। আপরি আোমদি রিমেি কলাক বমলই বলরে, 
আপিাি কর্াময়ন্দা বারহিীি বৃহত্তি অাংশ আপিামদি যত্টা অনুর্ত্, ত্াি কচময় 
কবশী অনুর্ত্ ইহুদী স্বামেগি প্ররত্’।  

‘আপিামদি কো বলমলি, রোঃ শ্যািি’।  
‘বলমত্ পামিি এ কািমে কয, আোমদি িি আপিাি কদমহও প্রবহোি। 

আত্মীয় আপরি আোমদি’।  
রকন্তু রোঃ শ্যািি, লস আলামোমসি  টিা এবাং আহেদ েুসা দু’রটই 

অত্ুন্ত গুরুত্বপূেগ। এ বুাপামি ইরত্বাচক ককাি সোধামি যরদ আেিা কপৌেঁেমত্ িা 
পারি, ত্াহমল িােনিরত্ক কক্ষ্মত্রও প্রবল ঝড় উেমব। আেিা ত্া সাোল রদমত্ 
পািমবা িা’।  

‘সাোল আেিা কদব রোঃ েেগ। আপিাি রক োিা কিই রসমিট প্ররত্রিরধ 
পরিষমদ ইহুদী স্বােগ প্রসাংমর্ ককাি কভাটাভুরট হমল কচাখ বন্ধ কমি আেিাই 
রেত্মবা? কপ্ররসমডঠট ভাইস কপ্ররসমডঠট যত্ই বলুি, আোমদি কোি বাইমি ত্ািা 
কযমত্ পামিি িা। অত্ীমত্ যািা যাবাি কচষ্ট কমিমে, ত্ামদি রক পরিেরত্ হময়মে, 
ত্া আপিাি কচময় আি কক কবশী োমি রোঃ েেগ’।  

‘ত্াহমল রোঃ শ্যািি, সবমচময় ভাল হয়, কপ্ররসমডমঠটি রিিাপত্তা উপমদষ্টা 
যরদ আোমক বমলি কয, আরে কযি রোঃ শ্যািি কযভামব চাি কসভামব ত্ােঁি 
সহমযারর্ত্া করি’।  

‘কহা কহা কমি কহমস উেল কেিামিল শ্যািি। বলল, ‘পামবি এ 
কটরলমফাি, এক্ষ্রে পামবি। আপিামক কটরলমফাি কিাি আর্ আরে ত্াি কামে 
কটরলমফাি কমি কর্াটা রবষয় ত্ামক ব্রীফ কমিরে। রত্রি আোি সামে িীরত্র্ত্ 
ভামব সেত্ হময়মেি এবাং বমলমেি কয, আহেদ েুসা একটা স্পশগকাত্ি ইসুু। এ 
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ঝামেলামক রডল কিাি দারয়ত্ব যরদ আপিািা কিি, ত্ামত্ আেিা কবেঁমচ যাই, 
েুসরলে কদশগুমলাি সামে রত্িত্ায় আোমদি কযমত্ হয় িা। ত্মব আরে 
কপ্ররসমডমঠটি সামে এ বুাপামি আমলাচিা কমি েেগ আব্রাহাে েিসিমক োরিময় 
রদরি’।  

কেিামিল শ্যািমিি কো কশষ হমত্ই েেগ আব্রাহাে েিসমিি লাল 
কটরলমফাি কবমে উেল।  

েেগ আব্রাহাে েিসি ত্ড়াক কমি কচয়ামি কসাো হময় বসল। ত্ুমল রিল 
কটরলমফামিি রিরসভাি।  

ওপাি কেমক কো বমল উেল কপ্ররসমডমঠটি প্ররত্িক্ষ্া উপমদষ্টা কেিামিল 
আমলকোঠডাি হ্যারেলটমিি কঠে।  

শুমভিা রবরিেময়ি পি আমলকোঠডাি হারেলটি বলল, ‘রোঃ েেগ 
কেিামিল শ্যািমিি সামে আপিাি ককাি কো হময়মে?’  

‘হময়মে স্যাি’। েেগ আব্রাহাে েিসি বলল।  
‘আহেদ েুসা সরত্ুই রক লস আলামোমসি  টিাি সামে েরড়ত্?’  
‘এখি পযগন্ত এটাই রিরশ্চত্ হওয়া কর্মে স্যাি’।  
‘কেিামিল শ্যািমিি প্রস্তাব কত্া আপরি শুমিমেি। বুরির্ত্ভামব 

আোি খািাপ েমি হমি িা। ত্ািপি আরে কপ্ররসমডমঠটি সামে বুাপািটা রিময় 
আলাপ কিলাে। আহেদ েুসামক ত্ামদি হামত্ রদমত্ ত্ািও আপরত্ত কিই। রকন্তু 
আহেদ েুসাি কাে কেমক কেমি রিমত্ হমব, লস আলামোমস কর্াময়ন্দারর্রিি 
কর্াড়া ককাোয়। রত্রি বমলমেি, আহেদ েুসা বড় কো িয়। বড় কো হল কামদি, 
রক স্বােগ পূিমেি েমে এই উমদুার্ কিয়া হময়রেল। এটা আোমদি োিমত্ হমব। 
রদ্বত্ীয়ত্, আহেদ েুসামক সিাসরি ত্ামদি হামত্ কদয়া যামব িা। আসােীমক কত্া 
অমিক সেয় ককমড় কিয়া হয়, কোি কমি েুি কমি রিময় যাওয়া হয়। ত্ামদিমকও 
আসােী ঐভামব রেরিময় বা সরিময় রিময় কযমত্ হমব। বুঝমেি কত্া আপরি 
বুাপািটা। কপ্ররসমডঠট কযভামব বমলমেি, কসভামবই কাে হমত্ হমব’।  

‘রে স্যাি, বুমঝরে, এভামবই কাে হমব’। বলল কটরলমফামি েেগ 
আব্রাহাে েিসি।  
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উদগ্রীব হময় উমেরেল কেিামিল শ্যািি।  
েেগ আব্রাহাে েিসি কটরলমফাি িাখমত্ই কস বমল উেল, ‘রক বলমলি 

উরি?’  
‘উরি যুরিসাংর্ত্ কো বমলমেি। কগ্রফত্ামিি পি আহেদ েুসা 

আোমদি কােরডমত্ োকমব। ত্ামক রেজ্ঞাসাবাদ কমি আোমদি প্রময়ােিীয় 
রেরিস োিাি পি আপিামদি হামত্ ত্ামক কদয়া হমব। ত্মব এই কদয়াটা সিাসরি 
হামত্ ত্ুমল কদয়া িয়। আোমদি কােরড কেমক ত্ামক রকডোপ বা রেিত্াই কমি 
রিমত্ হমব আপিামদিমক। অবশ্য কস সুমযার্ আেিা সৃরষ্ট কিব’।  

‘একই কো, ত্মব একটু ক ািা পমে হমলা এই আি রক!  
‘অমিক হামিি পি এক বড় রবেয় হমলা আপিামদি কেিামিল শ্যািি’।  
‘এমত্ আিমন্দি রকেু কিই। এটা অবধারিত্ রেল’।  
‘হ্যােঁ ত্াই। আপিামক বলমত্ বাধা কিই, আেিা কত্া একই িমিি এবাং 

আপরি সব োমিি। োরকগি র্েত্ন্ত্র ইহুদীমদি টাকায় আে এত্টাই অমষ্ট-পৃমষ্ঠ 
বাধা কয, আোমদি ককাি কোই কফমল কদয়াি ককাি ক্ষ্েত্া োরকগি সিকামিি 
কিই। োরকগি র্েত্ন্ত্র ও োরকগি স্বাধীিত্াি এই অন্ধকাি রদমকি কো অরধকাাংশ 
োরকগিীমদিও োিা কিই’।  

‘রোঃ কেিামিল শ্যািি। আরে একেি োরকগিী। আরে আপিামক বলরে, 
টাকাি কািমে োরকগিীমদি কািও েুখামপক্ষ্ী হওয়া, কািও কো কেমি কিয়া আি 
োরকগিীমদি দক্ষ্ত্া, কযার্ুত্া ও রচন্তা ভাবিা রকন্তু এক রেরিস িয়। সেময় এি 
প্রোে পাওয়া যায়’।  

‘অবশ্যই পাওয়া যায়। রকন্তু কসটা সােরয়ক বুাপাি। রকন্তু র্েত্ন্ত্র এবাং 
রিবগাচি স্থায়ী বুাপাি, কত্েরি টাকাি েুখামপরক্ষ্ত্াও স্থায়ী বুাপাি। আি রোঃ েেগ 
টাকাি েুখামপরক্ষ্ত্া বলমত্ প্রপার্াঠডা রেরডয়াি েুখামপরক্ষ্ত্াও বুঝায়। র্েত্ন্ত্র ও 
রিবগাচি যরদ োমক, ত্াহমল টাকা এবাং টাকা ককরন্দক রবষময়ি প্ররত্ েুখামপরক্ষ্ত্া 
রেবধগোি হামি বাড়মবই’।  

‘রোঃ শ্যািি আপরি েীবমিি একটা রদমকি কো বলমেি। একটা রদক 
সবরদক িয়’।  
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‘সবরদক িয়, রকন্তু সবরদকমক রিয়ন্ত্রে কিমে ঐ একরদক’।  
‘রকন্তু রোঃ শ্যািি, আপিাি কোয় একটা িগ্ন অহাংকাি প্রকাশ পামি’।  
কেিামিল শ্যািি হাসল। বলল, ‘কবাধ হয় এটা ইহুদী িমিিই তবরশষ্ট। 

স্মিে করুি, আপিাি োময়ি েমধুও এটা কদখমত্ পামবি’।  
‘কদখমত্ চাই িা রোঃ শ্যািি। আরে এই অহাংকািমক দু’কচামখ কদখমত্ 

পারিিা’।  
‘আপিাি এটা বুরির্ত্ বুাপাি’।  
বমল একটু কেমেই কেিামিল শ্যািি বলল, ‘আরে এখি উেব রোঃ েেগ। 

কশষ কোটা হময় যাক’।  
‘রক কশষ কো?’  
‘আহেদ েুসা প্রেমে আপিাি কােরডমত্ যামি, ত্ািপি আেিা পারি। 

ত্াহমল ত্ামক কগ্রপ্তামিি বুাপামি আোমদি ককাি কিেীয় োকমে িা। ত্াই রক?’  
‘আেিা আপিামদি সহমযারর্ত্ামক স্বার্ত্ োিাব’।  
‘ত্াহমল রেক আমে। আোমদি োিা ত্েু আপিামদি কদব, আপিািাও 

আোমদি োিামবি। এইভামব হয়মত্া অরত্সিি আেিা আহেদ েুসামক কগ্রপ্তাি 
কিমত্ পািমবা’।  

‘আেিা ত্াই আশা কিরে। এফ.রব.আই., পুরলশ, রস.আই. এ সবাই 
এখি একমযামর্ কাে কিমে। োরকগি যুিিাষ্ট্র কেমক ত্াি পালামিাি পেও 
আেিা বন্ধ কিরে’।  

‘রোঃ েেগ রিরশ্চত্ োকুি, আহেদ েুসা োরকগি যুিিাষ্ট্র কেমক পালামব 
িা’।  

‘এত্টা রিরশ্চত্ হমিি ককেি কমি?’  
‘কািে, ত্াি দু’েি  রিষ্ট কলাক আোমদি হামত্ বন্দী আমে। ত্ামদি 

উদ্ধাি িা কমি কস োরকগি যুিিাষ্ট্র কেমক এক পা িড়মব িা’।  
‘কািমসি  ামিে বন্দী রেল, কস েুি হময়মে, আিও কািা বন্দী আমে?’  
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‘টাকগস দ্বীপপুমেি ডাাঃ োর্গামিট এবাং লায়লা কেরিফাি। এমদি েমধু 
ডাাঃ োর্গামিট ত্াি কপ্ররেকা এবাং লায়লা কেরিফাি ত্াি খুব কেহভােি এবাং বন্ধু 
পত্নী’।  

‘িা, রোঃ শ্যািি আপিাি ত্মেু ভূল আমে। আহেদ েুসা রববারহত্। ত্াি 
শত্রুও স্বীকাি কমি, ত্াি েীবি অত্ুন্ত পরিিন্ন ও পরবত্র। ত্াি কপ্ররেকা োকমব, 
এ কোটা রেক িয়’।  

‘হমত্ পামি। এ ত্েু আোি িয়। অমিমকি অনুোি এটা’।  
‘আপরি রেক বমলমেি, আহেদ েুসাি কয চরিত্র ত্ামত্ দু’েি িািীমক 

অসহায় অবস্থায় কফমল কস পালামব িা। এটা আোমদি েমে একটা প্লাস পময়ঠট 
হমলা কয, ত্ামক আেিা আমেরিকামত্ই পারি’।  

বলল েেগ আব্রাহাে।  
অবশ্যই।  
বমল শ্যািি উমে দােঁড়াল। বলল, ‘আপিাি অমিক সেয় রিময়রে, ত্মব 

আমলাচিা আোমদি সফল। আপিামক ধেবাদ।  
েেগ আব্রাহােও উমে দােঁড়াল এবে রবদায়ী হ্যাঠডমশমকি েমে শ্যািমিি 

রদমক হাত্ বারড়ময় রদল।  
‘আমেরিকাি’ এয়ািলাইমেি একটা যাত্রীবাহী রবোি ত্খি েুমট চমলমে 

রটমিরেি োসরভল শহমিি উমেমশ্য।  
আহেদ েুসা প্রেে কশ্রিীি োঝাোরঝ োয়র্ায় োমঝি সারিি প্রেে রসমট 

বমসমে। রসটরট কপ্লমিি োঝ বিাবি দী গ করিমডািরটি পামশ।  
আহেদ েুসাি র্ন্তবু কলারিডাি রেয়ােী। রকন্তু কপ্লি যামি এখি 

োসরভমল। সান্তামফ কেমক কপ্লি আকামশ উড়াি পি কপ্লি ডালামস কিমেমে। 
োসরভলই কশষ েমপে। এিপি কসাো রেয়ােীমত্। সিাসরি রেয়ােীি কপ্লি 
ত্খি িা পাওয়ায় বাধু হময় আহেদ েুসামক দুই েমপমেি এই রবোমিই উেমত্ 
হময়মে।  

িাত্ ত্খি রত্িটা।  
আহেদ েুসা ত্ন্দ্রািন্ন হময় পমড়রেল। পুামঠটি কাপমড় টাি পড়ায়  
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চেমক উমে কচাখ কেলল। কদখল, একটা কুকুি ত্াি পুামঠটি কাপড় 
কােমড় ধমিমে।  

কুকুিরটি র্লায় চােড়াি সুদৃশ্য কবট। ত্াি সামে রুপালী একটা কচি।  
কুকুিরট কদমখই বুঝমত্ পািল আহেদ েুসা আসমল রশয়াল-োমত্ি এই 

কুকুিরট খুবই েূলুবাি।  
কপেমিি রদক কেমক একেি কলাক েুমট এল। এমস কুকুমিি কচি ধমি 

কটমি রিল এবাং আহেদ েুসাি রদমক কচময় বলল, ‘স্যরি, কুকুিরট আপিামক 
রডোবগ কিাি েমে’।  

কলাকরট েয় ফমুটি েত্ লম্বা। পিমে কেরপ্লট সুুট। কচামখ র্র্লস।  
কলাকরট কুকুিরটমক কটমি রিময় চমল কর্ল।  
আহেদ েুসাি েুমখ এক টুকমিা হারস ফমুট উেল। েমি েমি বলল, স্যরি 

বলাি দিকাি কিই। রচমিরে কত্াোমক কুকুিরটমকও। কত্াোি েত্ই কুকুিরটও 
এফ.রব.আই-এি কর্াময়ন্দা কেগী।  

রবরষ্মত্ হমলা আহেদ েুসা। এফ.রব.আই ত্ামক ধিাি েমে এত্টাই 
েরিয়া হময় উমেমে কয, র্ন্ধ শুমকেঁ ত্ামক ধিাি েমে কর্াময়ন্দা কুকুিও বুবহাি 
কিমে।  

আহেদ েুসাি কবাঝাি বারক িইল িা, কুকুি এমস ত্াি কাপড় কােমড় 
ধিা রবিা কািমে িয়। শ’খামিক যাত্রীি েমধু ত্ামকই কুকুি টামর্গট রহমসমব 
রচরহ্নত্ কমিমে। কুকুমিি রেশি কশষ হবাি পি কুকুিমক ওিা রফরিময় রিময় কর্ল 
এবাং রচমি কর্ল আহেদ েুসামক।  

এখি ওমদি পরিকল্পিা রক?  
ওিা রক ত্ামক রেয়ােী পযগন্ত ফমলা কিমব?  
কপ্লমি ত্াি রকেু কিাি কিই। সুত্িাাং  টিাি রিয়ন্ত্রে ত্াি হামত্ এখি 

কিই। যখি কিই ত্খি আি রচন্তা ককি? আল্লাহ ভিসা বমল আহেদ েুসা কুকুি ও 
কলাকরটি রচন্তা েি কেমক কঝমড় কফমল রদময় আবাি  ূোবাি কচষ্টা কিমলা।  

কচাখ বুমে রসমট র্া এরলময় বমস আমে আহেদ েুসা।  
োসরভল কবাধহয় এমস কর্মে।  
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কপ্লি এখি রিমচ িােমে। ক াষোও হমলা ককরবি োইমক। রকন্তু আহেদ 
েুসাি িাোি স্থাি এটা িয়, এ েমে ক াষোয় ত্াি কাে কিই। কচষ্টা কিমে কস 
কসই  ুমেি পরিমবমশ আবাি রফমি কযমত্।  

কপ্লি লুাঠড কমিমে।  
কপ্লি র্রড়ময় এমস এক সেয় দােঁরড়ময় পড়ল।  
‘এিরকউে রে স্যাি’ শব্দরট কামি এমলা আহেদ েুসাি।  
শমব্দি উৎস উপলরব্ধ কমি বুঝল কোরট ত্ামক লক্ষ্ু কমিই বলা হময়মে।  
কচাখ খুলল আহেদ েুসা। কদখল কসই কলাকরট ত্াি সােমি দােঁরড়ময়। 

কলাকরটি কপেমি আিও দু’েি কলাক। আহেদ েুসা বুঝল, এ কলাকরটি েত্ 
ওিাও এফ.রব.আই এমেঠট।  

আহেদ েুসা কচাখ খুলমত্ই সােমিি কলাকরট আহেদ েুসাি রদমক একট ু
ঝুেঁমক একটা কাডগ আহেদ েুসাি সােমি ত্ুমল ধমি রফস রফমস কমঠে বলল, ‘স্যাি 
আেিা এফ.রব.আই এি কলাক। আপিামক এখামি িােমত্ হমব’।  

‘ওময়লকাে’, বমল কসাো হময় বসল আহেদ েুসা এবাং বলল, ‘রেক 
আমে চলুি’। আহেদ েুসাি প্রশান্ত েুমখ স্বাভারবক এক টুকমিা হারস।  

আহেদ েুসা পাশ কেমক ত্াি কোট্ট বুার্রট ত্ুমল রিল হামত্। উমে দােঁড়াল 
কস।  

হােঁটমত্ শুরু কিল কপ্লমিি দিোি লমক্ষ্ু।  
ওিা রত্িেিও হােঁটমে আহেদ েুসাি কপেমি। ত্ামদি প্রমত্ুমকিই 

একরট কমি হাত্ ককামটি পমকমট কঢাকামিা। প্রমত্ুমকি হাত্ কসখামি 
রিভলবামিি বােঁমট।  

কপ্লি কেমক ত্ািা িােমত্ই আিও কময়কেি আহেদ েুসামক র মি 
দােঁড়াল।  

ত্ািা সবাই ত্ামক চািরদক র মি রিময় চলল রকেু দূমি িাখা এক বড় 
েীপ র্ারড়ি রদমক।  

প্রেমে ত্ািা আহেদ েুসামক র্ারড়ি আড়ামল রিময় একেি বলল, ‘স্যাি 
আপরি হাত্ ত্ুমল দােঁড়াি আেিা আপিামক সাচগ কিমত্ চাই’।  
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আহেদ েুসা হাত্ ত্ুমল দােঁড়াল। ত্ািা আহেদ েুসাি ককাট ও পুামঠটি 
পমকট হাত্মড় দু’রট রিভলবাি কবি কমি রিল।  

হামত্ি বুার্ও ত্ািা সাচগ কিল রকেুই কপল িা।  
আট রসমটি রবিাট েীপ র্ারড়।  
আহেদ েুসামক োমঝি কিা’কত্ ত্ুমল সবাই ত্াি চািরদমক র মি বসল।  
কোটা ওিা সাত্ েি। আহেদ েুসা বুঝল, সবাই ওিা এফ. রব. আই-এি 

কলাক। ত্ামক সম্ভবত্ ওিা রিময় যামি োরসরভমলি এফ.রব.আই কােরডমত্।  
েুরিি রচন্তা আহেদ েুসাি েমি োর্ল। কািে কেিামিল শ্যািি ত্ামক 

দশরদি সেয় রদময়মে। এি েমধু আহেদ েুসা আত্মসেপগি িা কিমল বা ডাাঃ 
োর্গামিটমদি উদ্ধাি কিমত্ িা পািমল ওমদি রক ভয়াবহ পরিেরত্ হমব, ত্া কস 
োমি। সুত্িাাং এফ.রব.আই এি হামত্ বন্দী হময় োকমল সেয় িষ্ট হময় যামব। 
রকন্তু এফ.রব. আই-এি হাত্ কেমক েুরিটা খুব সহে িয়।  

রকন্তু সাংমর্ সাংমর্ই আহেদ েুসাি েি বমল উেল, আল্লাহ সব 
শরিশালীমদি কচময় বড় শরিশালী।  

কদখা যাক আল্লাহ রক কমিি, ভাবল আহেদ েুসা।  
েুমট চলমে র্ারড় োসরভমলি সুন্দি ও প্রশস্ত িােপে রদময়।  
আহেদ েুসা কখিও োসরভমল আমসরি। সুন্দি সবুে োসরভল।  
িাস্তায় োনুষ কিই। আমে রপপমড়ি সারিি েত্ র্ারড়। এত্ িামত্ও।  
রিিব শহি, রিিব িােপে। োমঝ োমঝ র্ারড়ি দু’একটা হিগ রিিবত্াি 

োমঝ স্পন্দি ত্ুলমে।  
হোৎ কপেি কেমক পুরলমশি একারধক র্ারড়ি সাইমিি কশািা কর্ল। 

সাইমিি অবুাহত্ভামব বােমে। কসই সামে একারধক র্ারড়ি অবুাহত্ হিগও 
কশািা কর্ল। হোৎ চািরদমকি র্ারড়গুমলাও কযি বুস্ত হময় উমেমে, কযি ত্ািা িাস্তা 
কেমক সমি যাবাি েমে েরিয়া।  

সােমি কেমক একেি এফ.রব.আই অরফসাি ওয়ারক টরকমত্ কো বলমত্ 
লার্ল।  
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কপেমি একেি দ্রুত্ কমঠে রচৎকাি কমি উেল র্ারড় সাইমড় িাও। রকন্তু 
কমঠেি শব্দ বাত্ামস কেলাবাি আমর্ই প্রচঠড ধাক্কা র্ারড়রটমক কখলিাি েত্ েুমড় 
কফমল রদল।  

প্রচঠড ধাক্কা কখময় র্ারড়টা রেটমক রর্ময় সােমিি র্ারড়গুমলাি উপি 
হুেরড় কখময় পড়ল। ত্ািপি উমট রর্ময় কময়কবাি ওলট পালট হমলা।  

র্ারড়টা রস্থি হওয়াি পি আহেদ েুসা আশ্বস্ত হমত্ পািল এবাং র্ারড়ি 
চািরদমক ত্াকাল, কদখল, র্ারড়ি সােমিি ও কপেমিি দু’েি িিাি অবস্থায় 
ককউ র্ারড়ি রসমট, ককউ র্ারড়ি কেমঝমত্ পমড় আমে। আহেদ েুসাি দুপামশি 
দুেিও োিাত্মক আহত্, রকন্তু সাংর্াহীি িয়। আি আহেদ েুসাি কপামলি একটা 
অাংশ কেেঁত্মল কর্মে।  

আহেদ েুসা র্ারড়ি দিো কখালাি কচষ্টা কিল। পািল িা। পামশি 
দু’েমিি দু’রট রিভলবাি র্ারড়ি কেমঝমত্ পমড় রেল।  

আহেদ েুসা রিভলবাি দু’রট ত্ুমল রিল।  
গুরল কমি কভমে কফলল দু’পামশি োিালাগুমলা।  
ত্ািপি আহেদ েুসা প্রেমে কপেমিি ও সােমিি েুেূষুগ পােঁচেিমক 

োিালা রদময় কবি কমি আিল।  
সবমশমষ ত্াি পামশি দু’েিমক কবি কিল। এমদি েুখ ও োোি এক 

পাশ কেেঁত্মল কর্মে।  
যরদও িাত্ ত্খি প্রায় চািটা। ত্বু প্রচিু র্ারড় িাস্তায়। র্ারড়ি রভড় েমে 

কর্মে।  
সাহামযুি েমে েুমট এমসমে অমিমক।  
রকন্তু ক্ষ্রত্গ্রস্ত র্ারড়ি এবমড়া কেবমড়া রভমড় সাহাযুকািী র্ারড়গুমলা দ্রুত্ 

আসমত্ পািমে িা কামে।  
দু’কটা র্ারড় পমিই একটা টময়াটা কুারিয়াি কদখল আহেদ েুসা। ত্ামত্ 

ড্রাইরভাং রসমট একেি োত্র কলাক।  
আহেদ েুসা হাত্ ত্ুমল ত্াি রদমক ইশািা কিল। ঐ র্ারড়ি ড্রাইরভাং 

রসমটি কলাকরটও কবরিময় এমসমে। কসও এরর্ময় এল।  
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আহেদ েুসা েুেূষগমদি একেিমক পােঁোমকালা কমি রিময় র্ারড়ি রদমক 
েুটল।  

আহেদ েুসা আহত্মদি র্ারড়মত্ ত্ুলমত্ লার্ল। আি র্ারড়ি কলাকরট 
ত্ামদি রকেু শুশ্রুষা কমি রদল।  

আহেদ েুসাি পামশি আহত্ দু’েমিি একেি ত্খিও বারক। কস উমে 
দােঁড়ামত্ কচষ্টা কিরেল। আহেদ েুসা ত্াি রদমক এমর্ারিল। আহেদ েুসা বলল 
ত্ামক হােঁটমত্ পািমবি?’  

এফ.রব.আই এি এ কলাকরটি সামেই কপ্লমি আহেদ েুসাি প্রেে কদখা 
হয়। কসই কুকুিরট আিাি েমল রর্ময় আহেদ েুসাি সামে কো বমলরেল।  

‘কচষ্টা করি, আপরি অমিক কষ্ট কমিমেি’। বলল কলাকরট।  
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘কচষ্টা িা কিমলও পামিি, কািে কদিী হমব 

এমত্। ত্াড়াত্ারড় ওমদিমক হাসপাত্ামল কিয়া দিকাি’।  
বমল আহেদ েুসা ত্ামক পােঁোমকালা কমি ত্ুমল রিময় েুটমত্ লার্ল ঐ 

র্ারড়ি রদমক।  
‘আেিা আপিাি শত্রু, আপিামক বন্দী কমিরে। পরিোেটা আপরি 

োমিি। আপরি এত্ক্ষ্ে পালািরি ককি?’  
‘োনুষ রহমসমব কয কােটুকু কিাি, ত্া কশষ কমিই আরে পারলময় যাব। 

আি কয বলমলি আপিািা আোি শত্রু? এখি আপিািা োনুষ। সুস্থ হময় 
রিভলবাি হামত্ রিময় যখি আোমক ত্াড়া কিমবি, ত্খি হমবি আোি 
প্ররত্পক্ষ্’।  

আহেদ েুসাি কো কশষ হমত্ই ত্ািা র্ারড়ি পামশ কপৌেঁমে কর্ল।  
আহেদ েুসা ত্ামক র্ারড়মত্ কিমখ র্ারড়ি কলাকরটমক বলল, ‘আপরি দয়া 

কমি এমদি হাসপাত্ামল কপৌমেেঁ রদি।  
কলাকরট দ্রুত্ রর্ময় ড্রাইরভাং রসমট বসল।  
আহেদ েুসা ত্াি কােঁমধি বুার্ কেমক একটা ওয়ারক টরক কবি কমি 

আহত্ কসই কলাকরটি হামত্ ত্ুমল রদময় বলল, ‘এটা আপিামদি ঐ সাংোহীি 
অরফসামিি ওয়ারক টরক। ওয়ারক টরকমত্ এখরি আপরি োরিময় রদি র্ারড় 
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এুাকরসমডঠট হওয়াি সুমযার্ রিময় আহেদ েুসা পারলময়মে। আি সরত্ুই আরে 
এখি পালারি’।  

কলাকরট ওয়ারক টরক হামত্ রিল। বলল, ‘আরে সরত্ুই আিরন্দত্ কয, 
আপিামক কদখমত্ পাওয়াি কসৌভার্ু আোি আে হমলা। আপরি রক েমি কমিি 
আোি কভত্মি ককাি রবমবক কিই?’  

হাসল আহেদ েুসা। বলল, আইমিি যািা চাকি, ত্ামদি বুরির্ত্ 
রবমবক, বুরির্ত্ রবচাি বুরদ্ধ োমকিা’।  

কো কশষ কমিই আহেদ েুসা ত্াি ডাি হাত্ ত্ুমল ‘বাই’ বমল যাবাি 
েমে  ুমি দােঁড়াল।  

কস সেয় র্ারড় োটগ রিময় চলমত্ শুরু কমিমে।  
আহেদ েুসা ত্াি কপেমিই রকেু একটা সশমব্দ আেঁেমড় পড়ায় চেমক 

উমে কপেমি রফমি ত্াকাল। কদখমত্ কপল একটা খঠড রবখঠড ওয়ারক টরক। আিও 
কপেমি ত্াকাল আবো আমলামত্ কদখল, টময়াটা কুারিয়ামিি কপেমি বসা 
এফ.রব.আই-এি কসই কলাকরট হাসমে।  

আহেদ েুসা আবাি  ুমি দােঁরড়ময় হােঁটমত্ লার্ল। ত্াি সেস্ত শিীি 
িিাি।  

কপাল কেেঁত্মল রর্ময় েুখ এবাং আহত্মদি ত্ুলমত্ রর্ময় োো পুাঠট সব 
িিাি হময় পমড়মে।  

ককাোয় যামব আহেদ েুসা। এমক িাত্, ত্াি উপি এ শহমিি রকেু কচমি 
িা কস।  

একটা র্ারড়ি কহড লাইমটি সােমি পমড় কর্ল কস। র্ারড়টা অল্প সােমি 
এস কব্রক কষল।  

র্ারড় কেমক কবরিময় একেি েুমট এল ত্াি রদমক। আহেদ েুসাি সােমি 
এমস শশবুামস্ত বলল, ‘আপরি কত্া আহেদ। আসুি আোি র্ারড়মত্ আসুি’।  

আহেদ েুসামক র্ারড়মত্ বরসময় বলল, ‘ককাোয় কলমর্মে আপিাি?’ 
বলুি, আরে ডািাি’।  
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‘আোি কপামলি এক োয়র্ায় কেেঁত্মল কর্মে। রকন্তু র্ারড়ি অোে 
েুেূষগমদি উদ্ধাি কিমত্ রর্ময় িমি রভমে কর্রে’।  

‘ওিা ককাোয়?’  
‘হাসপাত্ামল, কে আহত্ বমল অেমদি োয়র্া কমি রদময়রে’।  
‘ধেবাদ। আপিামক রবমদশী এরশয়াি েমি হমি’।  
‘হ্যােঁ, রবমদশী। এই অল্পক্ষ্ে আমর্ কপ্লি কেমক কিমেরে। এয়ািমপাটগ 

কেমক যারিলাে শহমি। এই সেয় এুাকরসমডঠট’।  
‘আরে ডািাি, ককাি অসুরবধা হমব িা। আরেও এক সেয় এরশয়াি 

রেলাে। আোি বাসায় কযমত্ আপিাি আপরত্ত কিই কত্া?’  
‘ধেবাদ। ককাোও কত্া একটা আশ্রয় দিকাি আোি’।  
আহেদ েুসা আল্লাহি শুকরিয়া আদায় কিল কয, ত্ামক হাসপাত্ামল বা 

রক্লরিমক কযমত্ হমলা িা। এফ.রব.আই-এি কলাকরট যরদও খবিটা ত্াি সিকাি বা 
সাংস্থামক োিায়রি। রকন্তু শীঘ্রই ত্ািা কেমি যামব এবাং শহমিি হাসপাত্াল ও 
রক্লরিকগুমলামত্ই প্রেে ত্ািা হািা কদমব।  

‘আরে খুশী হলাে’। বমল ডািাি োটগ রদল ত্াি র্ারড়।  
 
 
 
ডাাঃ আহেদ আশিামফি কচামখেুমখ উমত্তেিা ও আিন্দ।  
ত্ীি কবমর্ এরর্ময় চলমে ত্াি র্ারড় বারড়ি রদমক।  
রিরিক কেমক রফিমে ডাাঃ আহেদ আশিাফ। আে সেময়ি দু’ ঠটা 

আমর্ কস বাসায় রফিমে। প্ররত্রদি একটায় বাসায় কফমি কস। িাোে ও লাঞ্চ 
কসমি কিে রিময় আবাি পােঁচটাি রদমক রক্লরিমক যায়।  

শুধু অসেময় কফিা িয়, ত্াি েমি হমি র্ারড়ি যরদ পাখা োকমত্া, 
ত্াহমল উমড় কযত্ কস বারড়মত্।  

কচামখ েুমখ উমত্তেিা ও আিমন্দি সামে সামে ত্াি েমি রচন্তািও 
কত্ালপাড়।  
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কস আহেদ ও এরশয়াি কদমখ আগ্রমহি সামে ত্ামক বাসায় এমিরেল। 
ত্ািপি কভািমবলা যখি ত্ামক িাোে পড়মত্ কদখল, ত্খি েুসলোি কেমি ত্াি 
আিন্দ রদ্বগুি কবমড় রর্ময়রেল। রকন্তু আে রক্লরিমক রর্ময় এফ.রব. আই এমেমঠটি 
কামে ত্াি েরব কদমখ এবাং িাে পরিচয় কপময় আিমন্দ ত্াি বুক কফমট কযমত্ 
চাইমে।  

ডাাঃ আহেদ আশিাফ রক্লরিমক রর্ময়রেল সকাল দশটায়। আি সামড় 
দশটাি রদমক এফ.রব.আই-এি কলামকিা রিরিমক এমসরেল। রক্লরিক ত্ািা সাচগ 
কমিরেল আহেদ েুসা রক্লরিমক আমে রকিা। যাবাি সেয় আহেদ েুসাি একটা 
ফমটা রদময় বমলরেল, ‘এই কলামকি িাে আহেদ েুসা। োরকগি সিকাি কয ককাি 
েূমলু ত্ামক কগ্রফত্াি কিমত্ চায়’।  

এফ.রব.আই এমেঠটিা ডাাঃ আহেদ আশিাফমক খবিটা রদময়রেল ত্ামক 
সাবধাি কিাি েমে। রকন্তু খবািটায় ডাাঃ আহেদ আশিাফ কযি আকামশি চােঁদ 
হামত্ কপময় কর্ল।। কস এবাং ত্াি পরিবাি আহেদ েুসাি কো অমিক পমড়মে, 
অমিক রকেু কেমিমে। এেিরক সম্প্ররত্ টাকগস দ্বীপপুে ও কুারিরবয়ামি যা  মটমে 
ত্াও ত্ািা োিমত্ কপমিমে ত্াি এক েুসরলে কর্াময়ন্দা বন্ধু ও েুসরলে 
এুামসারসময়শমিি োধুমে। কসই রকাংবদন্তীি, কসই স্বমপ্নি আহেদ েুসা কয ত্াি 
বারড়মত্ এ কো ভাবমত্ই ত্াি বুক কফমট যামি আিন্দ ও কর্ৌিমব।  

ডাাঃ আহেদ আশিাফ ত্াই এফ.রব.আই এমেঠটিা চমল কযমত্ই েুমটমে 
বারড়ি রদমক।  

ডাাঃ আহেদ আশিাফমক সকাল ১১টায় বারড় রফিমত্ কদমখ ত্াি স্ত্রী ও 
কেমলমেময়িা উরদ্বগ্ন হময় উেল, অশুভ রকেু  মটরি কত্া! আে কিাববাি কবল ত্াি 
কেমল কেময়িা সবাই বারড়মত্।  

সবাই এমস দােঁরড়ময়মে র্ারড় বািান্দাি উপমিি করিমডামি।  
ডাাঃ আহেদ আশিাফ র্ারড় কেমক িােমত্ই ত্াি স্ত্রী বমল উেল, রক 

বুাপাি! ভাল আে কত্া? সব রেক আমে কত্া?’  
ডাাঃ আহেদ আশিাফ বািান্দায় উমে আসমত্ আসমত্ বলল, ‘সব রেক 

আমে। রকন্তু একটা েহাখবি আমে, রকেু উমদ্বমর্ি কোও আমে’।  
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সবাই রর্ময় বসল কভত্মিি ফুারেরল ড্রইাংরুমে।  
ডাাঃ আহেদ আশিামফি কোট্ট পরিবাি। স্ত্রী ফায়ো আশিাফ, কেময় সািা 

সারদয়া এবাং কেমল আহেদ আশফাক। কেমল কেময় দু’েমিই রবশ্বরবদুালময় 
পমড়।  

কেময় ত্াি আব্বাি পামশ বমসরেল, ‘আবু্ব ত্ুরে আোমদি সবাইমক 
চেমক রদময়ে। বল, রক  টিা?  

‘আরে কত্া কভমবরেলাে রক্লরিক রিময় ককাি ঝামেলায় পড়মল রক িা’। 
বলল ফায়ো আশিাফ, আহেদ আশিামফি স্ত্রী।  

‘আরে রকন্তু কভমবরে, বারড়মত্ একেি অসুস্থ কেহোি আমেি, এেমে 
কবাধ হয় আবু্ব কিাববািটা বারড়মত্ কাটামবি’। বলল কেমল আহেদ আশফাক।  

‘কেহোি ককাোয়?’ স্ত্রীি রদমক কচময় বলল ডাাঃ আহেদ আশিাফ।  
‘শুময় আমেি ত্াই িা?’ কেমলি রদমক ত্ারকময় বলল ফায়ো।  
‘িা, উরি কশািরি আো। এত্ক্ষ্ে বার্ামি পায়চারি কমি কবরড়ময়মেি। 

এখি বই পড়মেি’।  
আবু্ব উরি খুব স্পষ্ট কো বমলি। আরে োমকগট কেমক কফিাি পমে ত্ােঁি 

সােমি পমড় রর্ময়রেলাে। আরে সালাে রদলাে। উরি সালাে রিময় বলমলি, ‘সািা 
একটা কো বলব’।  

আরে বললাে, ‘বলুি’।  
‘কত্াোমক আিও বড় ওড়িা পিমত্ হমব এবাং ত্া োোয়ও রদমত্ হমব’।  
‘আরে খুবই লজ্জা কপময়রেলাে। আবাি িার্ও হময়রেল। আরে ত্ােঁি 

উত্তমি ককাি কো বরলরি’।  
‘উরিই বলমলি, ‘রকেু েমি কমিা িা কবাি। কত্ােিা এেি েহাি োরত্ি 

সদস্য যামদিমক আচাি বুবহামি, জ্ঞামি রবজ্ঞামি, সজ্জা শারলিত্ায় পৃরেবীমত্ 
অে সবাি েমডল হমত্ হমব’।  

‘স্যরি আেিা এভামব ককাি রদি ভারবরি’। বমল কদৌমড় পারলময় এমসরে 
আরে। সাাং ারত্ক কলাক আব্বা। কো বলাি সেয় একবািও েুখ কত্ামলরি’।  
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‘আপ ুআমিা রক  মটমে োমিা িা কত্া। বড় কবািমক লক্ষ্ু কমি বলল 
আশফাক’।  

রক  মটমে? বলল সািা।  
‘রিাংময় ও বামি রেেমিরশয়ামেি প্রুাকরটস কিরেলাে। উরি কসখামি 

কর্মলি। উরি আে যা রশরখময়মেি, ত্া আোমক ককউ কশখায়রি। উরি সাাং ারত্ক 
রেেোে আব্বা। আরে কািাত্ ও কুাংফুি কো ত্ুমলরেলাে। কদখলাে ও দুই 
রবষময়ও উরি োোি। আরে ত্াি সামে অমিক কবরড়ময়রে। আোমক উরি রেমজ্ঞস 
কমিরেমলি বলত্, েুসলোিমদি পত্মিি কািে রক? আরে বমলরেলাে, 
েুসলোিমদি অনিকু এবাং প্ররত্পমক্ষ্ি জ্ঞাি ও সােরিক কশ্রষ্ঠত্ব। উরি রেমজ্ঞস 
কমিরেমলি, অনিকু এবাং জ্ঞাি ও সােরিক কক্ষ্মত্র েুসলোমিমদি রপরেময় োকাি 
কািে রক? এ প্রমশ্নি েবাব আরে রদমত্ পারিরি। রত্রি বমলরেমলি, রিমে রশরক্ষ্ত্ 
হওয়া ও অেমক রশক্ষ্া কদয়া, রিমে জ্ঞারি হওয়া ও অেমক জ্ঞাি কদয়া, রিমে 
ভাল হওয়া, অেমক ভাল কিা, রিমে পমেি উপি োকা অেমক পমে আিা 
েুসলোিমদি অপরিহাযগু দারয়ত্ব। রকন্তু েুসলোমিিা যখি অেমক রশরক্ষ্ত্ কিা, 
ভাল কিা ও পে কদখামিাি কাে কেমড় রদল, ত্খি েুসলোিিা রিমেিাও 
অরশরক্ষ্ত্, জ্ঞািহীি, েন্দ চরিত্র ও পেভ্রষ্ট হময় পড়ল। এ িকে একরট োরত্ি 
অনিমকুি রশকাি হওয়া ও সেি শরিমত্ দুবগল হময় পড়া অবশ্যাম্ভাবী। যুমদ্ধ 
অমস্ত্রি কচময় কবশী প্রময়ােি হয় োিরসক শরিি। আি এ োিরসক শরি আমস 
জ্ঞাি, চরিত্র ও োরত্র্ত্ েহত্তি আদশগ কেমক। েুসলোিিা এসব হারিময় কফলাি 
পি ত্ামদি পত্ি  মটমে’।  

‘আরে বমলরেলাে, এসব কত্া অত্ীমত্ি কো। ভরবষ্যমত্ েুসলোিমদি 
রক হমব? সব োয়র্ায় কত্া োিা োি খামি’।  

‘উরি বলমলি, েুসলোিমদি ভরবষ্যত্ রিভগি কিমে কত্াোমদি েত্ 
ত্রুি েুসলোিমদি ভরবষ্যমত্ি উপি। একরট আদশগ পরিবাি কযভামব রিয়রন্ত্রত্ 
ও পরিচারলত্ হয় একক একরট লমক্ষ্ু, কত্েরিভামব েুসরলে সোেমক যরদ র্ড়মত্ 
পাি, যরদ কত্ােিা রিমেিা রবশ্বাসদীপ্ত জ্ঞািী ও সুরশরক্ষ্ত্ হময় কত্াোমদি জ্ঞাি ও 
রশক্ষ্া ইসলাে প্রচামি ও োনুষমক পে কদখামিাি রেশিািী রহমসমব বুবহাি কি, 
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যরদ পুরলমশি দক্ষ্ত্া ও তসরিমকি কযার্ুত্া অেগি কি, ত্াহমল রবেয় কত্াোমদি 
হামত্ আসমব, রবশ্ব সাম্রােু আবাি কত্াোি রফমি পামব’। আিও অমিক কো 
বমলরেমলি রত্রি। সরত্ু আবু্ব এক  ঠটায় আরে ওেঁি কামে কযি এক যুমর্ি জ্ঞাি 
কশমখ কফমলরে। আরে আোমক ও েুসরলে সোেমক কযি নুত্ি রূমপ কদখরে’। 
োেল আহেদ আশফাক।  

‘আোমদি কেহোি েমি হমি রেশিািী কলাক, িা হয় ইরত্হামসি ভাল 
অধুাপক’। বলল ফায়ো আশিাফ।  

‘রকন্তু আো, আশফাক যা বলল ত্ামত্ কত্া রত্রি রীড়ারবদ রকাংবা 
ফাইটাি হময় যামিি’। বলল সািা সারদয়া।  

হাসল ডাাঃ আহেদ আশিাফ। বলল, ‘কত্ােিা যা বমলে, যা বলরি উরি 
সব’।  

‘বুঝলাে িা আব্বা। বলল সািা সারদয়া।  
‘শুিমল সব বুঝমব’।  
‘েহাখবমিি কয কো বলমল, ত্া রক কেহোি সম্পমকগ?’ বলল ডািামিি 

স্ত্রী ফায়ো আশিাফ।  
‘হ্যােঁ’।  
বমল আহেদ আশিাফ একটু োেল। ত্ািপি কস আে ত্াি অরফমস 

এফ.রব.আই কর্াময়ন্দািা এমস রক কিল রক বলল ত্াি রবস্তারিত্ বেগিা রদময় বলল, 
‘আোমদি কেহোিই কসই আহেদ েুসা’।  

ডাাঃ আহেদ আশিামফি কো শুমি হোৎ ভূত্ কদখাি েত্ই সকমলি 
অবস্থা। সীোহীি রবষ্ময়, অসীে ককৌত্ুহল ও অমিক প্রমশ্নি ভামি পীরড়ত্ সকমলি 
কচাখ েুখ।  

ডাাঃ আহেদ আশিাফ কো বলাি পি রপিপত্ি রিিবত্া। কযি কামলি 
র্রত্ এখামি কেমে কর্মে।  

রিিবত্া অবমশমষ ভােল সািা সারদয়াি কঠে। বলল কস, েরবটা কত্াোি 
কামে আমে আবু্ব?  
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‘হ্যােঁ, বমল েরব কমি ত্াি হামত্ রদল। েরবটা এমক এমক সবাি হাত্ 
 ুিল।  

ফমটাটা স্বােীি হামত্ কফিত্ রদমত্ রদমত্ ফায়ো বলল, ‘ককাি সমন্দহ 
কিই, ইরিই আহেদ েুসা’।  

‘রকন্তু এফ.রব.আই এেি েরিয়া হময় ত্ােঁমক খুেঁেমে ককি?’ বলল সািা 
সারদয়া।  

‘কখােঁোি কািে ত্ািা বমলরি। শুধু বমলমে ত্াি রবরুমদ্ধ এেি অরভমযার্ 
কয, োরকগি সিকামিি কামে এই েুহূমত্গ ত্াি কচময় বড় আসােী আি ককউ কিই’।  

শুরকময় কর্ল সবাি েুখ। উমদ্বর্ উৎকঠোয় ভারি হময় উেল ত্ামদি 
কচহািা।  

সািা সারদয়া বলল, ‘আহেদ েুসা রক রররেিাল কয কস োরকগি সিকামিি 
আসােী হমত্ যামব?’  

‘িাষ্ট্রীয় কক্ষ্মত্র রররেিাল হওয়া োড়াও শত্রু হবাি অমিক কািে  টমত্ 
পামি। কস িকেই রকেু  মটমে হয়মত্া’। বলল ডাাঃ আহেদ আশিাফ।  

‘ওমক রেমজ্ঞস কিমলই সব োিা যামব’। বলল ফায়ো আশিাফ।  
‘আবু্ব কো বলমত্ পামিি। আোি কত্া ভয় কিমে, আমর্ কত্া দু’একটা 

কো বমলরে। এখি ত্াও পািব িা’। বলল সািা সারদয়া।  
‘রেক বমলে আপা। এখি েমি হমি, আমর্ কো কযভামব বমলরে ত্ামত্ 

কবয়াদরবই হময়মে। এখি লজ্জায় কযমত্ পািমবা িা ত্াি কামে’। আহেদ 
আশফাক বলল।  

‘এসব কো োক। এখি রবপমদি কো ভাব। ওি রবপদ োমি আোমদি 
কবপদ। ওি কবি হওয়াই এখি রবপজ্জিক’।  

বমল স্বােীি রদমক কচময় ফায়ো বলল, ‘ওমক এসব োিামিা দিকাি 
কিই’।  

‘অবশ্যই। উরি িামত্ই আোমক বমলমেি, েরুিী কাে আমে, আেই 
উরি চমল যামবি। আরে বমলরেলাে, দু’একটা রদি কিে রিমত্। ওি বাে বাহুি 
সরন্ধমত্ আরে গুরলি ক্ষ্ত্ কদমখরে। কস ক্ষ্ত্ পুমিাপুরি এখমিা শুকায়রি’।  
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‘উরি রক বমলরেমলি?’ বলল ফায়ো।  
‘ও রকেু িা। এসব রিময়ই অমিকমক চলমত্ হয়’। োিাল ডাাঃ আহেদ 

আশিাফ।  
‘োমি ত্ােঁমক চলমত্ হয়’। বলল সািা সারদয়া।  
‘রেক বমলে’। বলল ডাাঃ আহেদ আশিাফ।  
‘কত্াোি অরফমস এফ.রব.আই পুরলশ এমসরেল। ত্ামক সবগত্র খুেঁেমে। 

এই রবপমদি খবি কত্া ত্ােঁমক এখিই োিামত্ হয়’। বলল ফায়ো।  
‘রেক ত্াহমল ত্ুরে চা দাও। উিামক এখামিই ডারক’। বলল ডাাঃ আহেদ 

আশিাফ।  
‘খুব ইিা কিমে, কত্াোমদি সামে ওেঁি কো শুিমত্, রক বমলি উরি’। 

বলল সািা সারদয়া।  
‘রেক আমে, কত্ােিা একটু আড়ামল যাও। পামশি  মি রদময় বসমল সবই 

শুিমত্ পামব’।  
‘আরেও?’ বলল আহেদ আশফাক।  
‘কত্াোি কত্া পদগা কিই। ত্াহমল ত্ুরে োকমত্ পািমব িা ককি?’  
ডাাঃ আশিাফ উেল এবাং আহেদ েুসামক কডমক এমি ত্ামদি ফুারেলী 

ড্রইাংরূমে বসাল। ত্ািপি আদমবি সামে সােমিি কসাফায় ধীমি ধীমি বমস বলল, 
‘েিাব একটু খবি আমে।  

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘আপিাি রক্লরিমকি খবি কত্া? ওখামি 
এফ.রব.আই-এি কলাক আোি কখােঁমে এমসরেল এই কত্া?’  

‘েিাব োিমলি রক কমি?’  
ওিা আপিামক ফমটা রদময়মে, পরিচয় রদময়মে এবাং আপরি আোি 

পরিচয় কেমিমেি। খবি এটাই কত্া?’ বলল হাসমত্ হাসমত্ আহেদ েুসা।  
অবাক দৃরষ্টমত্ ত্াকাল ডাাঃ আহেদ আশিাফ আহেদ েুসাি রদমক।  
‘রেমজ্ঞস কমিমেি, আরে োিলাে রক কমি। আরে োিত্াে আপিাি 

রক্লরিমক ওিা আসমব, কযেি সব রক্লরিমকই ওিা যামব’।  
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ডাাঃ আহেদ আশিাফ উমে দােঁড়াল। বলল রবরষ্মত্ কমঠে, আদমবি সামে, 
‘েিাব আোি ও আোি পরিবামিি সব সদমস্যি পক্ষ্ কেমক আপিামক সালাে 
ও শুমভিা। আেিা সকমল আিরন্দত্ ও র্রবগত্ হময়রে’।  

‘বসুি েিাব আপরি প্রবীে, আরে আপিাি প্রায় কেমলি বয়মসি। আপরি 
এভামব দােঁরড়ময় কো বলমল আরে অপিাধী হময় যাই’।  

একটু োেল আহেদ েুসা। পিক্ষ্মেই আবাি বলল, ‘আপিামক আপিাি 
পরিবামিি সকলমক ধেবাদ আোি প্ররত্ কেহ ও শুমভিা প্রকামশি েে। রকন্তু 
রবপদ  ামড় রিময় কত্া আিরন্দত্ হওয়া উরচত্ িয়’।  

‘আলহােদুরলল্লাহ, সুমখি রেমন্দর্ী আোমদি। ককাি বড় রবপদ কখিও 
আোমদি র মি ধমিরি। আপিাি করেত্ রবপদ  ামড় কিওয়ায় কয রবপদই আসুক 
আেিা কেমি রিমত্ পািব’।  

এ সেয় করলাং কবল কবমে উেল।  
ডাাঃ আহেদ আশিামফি কপেমিই দােঁরড়ময় রেল আহেদ আশফাক। 

‘আরে কদখরে আব্বা’ বমল বাইমিি দিোি রদমক েুটল।  
একটু পমি রফমি এমস বলল, ‘আবু্ব পামশি বাসাি কবোরেি কবকি 

সামহব এখামি আসমত্ চামিি’।  
‘আরে ত্াহমল উরে, কো বমল রিি ত্াি সামে’। বমল উমে দােঁড়াল 

আহেদ েুসা।  
ডাাঃ আশিাফও উমে দােঁড়াল। বলল, ‘েিাব, চলুি পামশি এ  িটায় 

আপিামক বসাই’।  
আহেদ েুসামক বরসময় রদময় বলল, ‘কবোরেি কবকি চেৎকাি কলাক 

েিাব। স্বভাবর্ত্ভামব ইহুদী রবমিাধী। ইহুদী রবমিাধী রক এক সাংর্েমিি রত্রি 
এক কেগকত্গাও।  

বমল কবরিময় এমস বসল ড্রইাংরুমে। কেমল আশফাক সামে কমি রিময় 
এল কবোরেি কবকিমক।  

কবোরেি লম্বা, ঋেুমদহী োনুষ। হৃষ্টপুষ্ট কেদহীি শিীি ত্াি। ত্াি 
োোয় বুামঠডে বােঁধা কদমখ রবরষ্মত্ হমলা ডাাঃ আশিাফ। উমে দােঁরড়ময় ত্ামক 
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স্বার্ত্ োরিময় বলল, ‘ককাি সেস্যা রোঃ কবোরেি। আপিাি এই হাল ককি? 
আপরি কষ্ট কমি এমলি। খবি রদমলই কত্া হমত্া আরে কযত্াে’।  

কবোরেি কবকি বসমত্ বসমত্ বলল, ‘আরে রচরকৎসা কিামত্ আরসরি 
ডাাঃ আশিাফ। এই সকামলই কত্া আরে হাসপাত্াল কেমক রফিলাে’।  

‘ত্ামহল আি রক খবি এই অসুস্থ অবস্থায়? ককাোয় রক  মটরেল বলুি 
কত্া?’ বলল ডাাঃ আহেদ আশিাফ।  

‘এুাকরসমডঠট  মটরেল। বড় বােঁচা কবেঁমচ কর্রে। দু’েি েমি কর্মে। 
রত্িেি েৃত্ুু ি েুখ কেমক কফিত্ এমসমে’।  

‘সাাং ারত্ক’।  
কখি, ককাোয় রক  টল?’  
র্ত্ িামত্’।  
বমল একটু দে রিময়ই বলল কবোরেি, ‘এ প্রসাংর্ োক। আরে রস্থি 

োকমত্ পািলাে িা বমলই এমসরে’।  
‘বলুি রক বুাপাি?’  
‘আপিাি এখামি ককাি কেহোি এমসমেি?’ ডাাঃ আহেদ আশিামফি 

রদমক সিাসরি কচময় রেমজ্ঞস কিল কবোরেি কবকি।  
হোৎ েুখটা েরলি হময় উেল ডাাঃ আহেদ আশিামফি। বুক ধক ধক কি 

উেল ত্াি। কেহোি কত্া একেি এমসমেি। রক েবাব কদমব কস। কবোরেি ককি 
এ প্রশ্ন রেমজ্ঞস কিমে ত্ামক? কেহোি আসাি রবষয়টা কস রক োিমত্ কপমিমে?  

এেরি সাত্ সমত্ি ভাবমত্ রর্ময় েবাব রদমত্ কদিী হময় কর্ল ডাাঃ 
আশিামফি।  

কো বলল আবাি কবোরেিই। ‘আোি কুকুমিি ঘ্রাে শরি যরদ রেক হময় 
োমক, ত্াহমল বলব একেি খুব বড় কেহোি এমসমেি আপিাি বারড়মত্। 
কুকুমিি অরস্থিত্ায় রটকমত্ িা কপমি কুকুমিি বদমল আরেই এলাে কখােঁে রিমত্।  

ডাাঃ আহেদ আশিামফি বুক ত্খি কােঁপমে। রকন্তু বলমত্ হমব ত্ামক 
কো। কেমিই কফমলমে কস। আি রেেুা বমল রক লাভ। বলল, ‘এমসমেি একেি 
কেহোি। খুব সোরিত্ কেহোি আোমদি’।  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  174 

 

‘ত্া োরি এবাং রত্রিও আহত্’।  
‘ককেি কমি োিমলি?’  
‘আেিা শুধু এক র্ারড়মত্ িয়, পাশাপারশ বমস রেলাে। সুত্িাাং োিব িা 

ককি?’  
‘রকন্তু কসই কলাকই কয আোি কেহোি একোটা োিমলি রক কমি?’  
বললাে কত্া, আোি কুকুমিি ঐ ঘ্রাি শরি। কস রচিমত্ কপমিমে’।  
‘কুকুি রক কমি রচিমব?’  
‘কািে কুকুি এফ.রব.আই এি’।  
‘এফ.রব.আই-এি? আপিাি কামে আপিাি বারড়মত্ ককি?’  
‘কািে আরেও এফ.রব.অই-এি কলাক’।  
শুমিই ডাাঃ আহেদ আশিামফি দুই কচাখ োিাবড়া হময় কর্ল। কর্াটা কদহ 

ককেঁমপ উেল ত্াি। আি বলাি শরিও কস হারিময় কফলল।  
এই অবস্থা এখি ডাাঃ আশিামফি স্ত্রী, কেময়, কেমল সবাি। ভাবমে সবাই। 

ত্ামদি কেহোি আহেদ েুসাি ধিা পড়াি আি রবলম্ব কিই। রকাংবা ত্াি কচময়ও 
বাড় রকেু  টমব িারক’।  

হারস ফমুট উেল কবোরেমিি কোেঁমট, সম্ভবত্াঃ ডাাঃ আশিামফি অবস্থা 
কদমখ। বলল কস, ডাাঃ আশিাফ, আোমক রিময় চলুি আপিামদি কেহোমিি 
কামে। উরি আোমদি হামত্ বন্দী রেমলি। এুাকরসমডমঠটি পি পারলময় 
এমসমেি’।  

এ সেয় আহেদ েুসা  ি কেমক কবরিময় এমস বলল, ‘আপিামক কযমত্ 
হমব িা, কেহোিই আপিাি সােমি এমসমে’।  

বমল আহেদ েুসা বসল কবোরেমিি সােমিি কসাফায়। েুমখ হারস 
আহেদ েুসাি। বলল, ‘আপিাি আ াত্ ত্াহমল গুরুত্ি িয়। সু খবি কয, দু’েি 
োিা কর্মে। আোি আশাংকা রেল কয পােঁচ েিই োিা যামব’।  

ডাাঃ আশিাফ ও পরিবামিি সদস্যিা আহেদ েুসামক  ি কেমক কবরিময় 
আসমত্ এবাং ত্াি েুমখ হারস কদমখ রবষ্মময় হত্বাক হময় কর্ল। আহেদ েুসা রক 
পরিরস্থরত্ বুঝমেি িা? ত্াি রক ভয় কিই?  
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‘আশাংকা রেক রেল। কপৌমেমত্ আি পােঁচ রেরিট কদিী হমলও ওিা োিা 
কযত্ এবাং এ বােঁচামিাি করৃত্ত্ব কর্াটাটাই আপিাি’। বলল কবোরেি র্ম্ভীি কমঠে।  

কো কশষ কমিই আবাি বমল উেল কবোরেি, ‘রোঃ আহেদ েুসা আপরি 
এখি আোি বন্দী’।  

বমল পমকট কেমক রিভলবাি কবি কমি হামত্ রিল।  
এক কিমেি রোঃ কবোরেি। রপ্লে ইরি আোি সোরিত্ কেহোি। আি 

আপরি আোি প্ররত্মবশী এবাং বন্ধু। আোি অন্তত্ সোিটা িক্ষ্া করুি, অনুমিাধ 
কিরে’। আত্গ কমঠে বলল ডাাঃ আহেদ আশিাফ।  

কবোরেি কবকমিি কোয় আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘আপরি আোমক 
কগ্রপ্তাি কিমত্ পািমবি িা, এটা আপরি োমিি’।  

কবোরেি আহেদ েুসাি েুখ বিাবি রিভলবাি ত্ুমল বলল, ‘আপিামক 
বন্দী কমি আেিা এফ.রব.আই অরফমস রফিরেলাে। এুাকরসমডমঠটি ফমল 
আপরি পারলময় যাবাি সুমযার্ কপময়মেি। আপিামক আরে বন্দী কিমত্ এমসরে। 
বন্দী কিমত্ পািমবা িা ককি? এই রিভলবামিি সােমি আপিাি পালাবাি সাধু 
কিই’।  

আবািও হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘আপিাি রিভলবামি গুরল কিই, 
োকমলও গুরল আপরি েুড়মত্ পািমত্ি িা’।  

‘রক কমি বুঝমলি গুরল কিই?’  
‘েয়টা গুরল োকমল কয ওেি রিভলবামিি হয়, কস ওেি আপিাি 

রিভলবামিি কিই। রদ্বত্ীয়, রিভলবাি যখি পমকট কেমক কবি কমিি, ত্খি 
রিভলবামিি রুাচ অি কিা রেল। রিভলবাি কলামডড োকমল ককউ রুাচ অি 
কমি রিভলবাি পমকমট িামখ িা’।  

অপাি রবষ্মময়ি একটা োয়া কবোরেমিি কচামখ েুমখ পমড়ই আবাি 
রেরলময় কর্ল। বলল র্ম্ভীি কমঠে, ‘আরে আপিামক বন্দী কিমত্ পািমবা িাা্, এটা 
আপিাি একটা রেেুা সান্ত্বিা’।  

আহেদ েুসা র্ম্ভীি হমলা। বলল, ‘আপরি যরদ আোমক বন্দী কিমত্ 
চাইমত্ি, ত্াহমল একা আসমত্ি িা। কািে আপরি ভাল কমিই োমিি আপিাি 
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একাি পমক্ষ্ আোমক বন্দী কিা সম্ভব িয়। আপরি আোমক বন্দী কিমত্ চাইমল 
আরে এখামি আরে এটা োিাি সাংমর্ সাংমর্ এফ. রব.আইমক োিামত্ি, ত্ািা 
একটা বারহিী পাোত্। ত্ািপি আোমক বন্দী কিমত্ আসমত্ি। একা যখি 
এমসমেি শুমভিা রিময়ই এমসমেি, বন্দী কিাি েমে িয়’।  

রবষ্মময় স্তরম্ভত্ হময় কর্ল কবোরেি কবকি।  
এই ভামবই রবষ্মময় হা হময় কর্মে ডাাঃ আহেদ আশিাফ এবাং ত্াি 

পরিবামিি অোে সদস্যমদি েুখ। আহেদ েুসাি কচামখ, েমি রক যাদু আমে কয 
কস সব কদখমত্ পায়, বুঝমত্ পামি।  

রিিবত্া ভােল কবোরেি কবকি। বলল, ‘আরে আপিাি বহু কারহিী 
শুমিরে, রকন্তু আে কদমখ বুঝলাে কয আপরি রক। আপিাি এই অন্তিদৃরষ্ট, 
রবমিষেী শরি রূপকোয় পাওয়া যামব, বাস্তমব ককাোও রেমলব বমল আরে েমি 
করি িা’।  

‘রকন্তু আপিাি বুাপািটা রক বলুি কত্া? র্ত্কাল আপিাি ওয়ারক টরক 
কফমল কদয়া কেমকই আরে বুমঝরে আপিাি কভত্মি পরিবত্গমিি একটা রবপ্লব  মট 
কর্মে’।  

‘আপিাি ইহুদী রবমিাধী লড়াই এবাং ত্ািপি র্ত্কালমকি আপিাি 
অকল্পিীয় োিরবক দারয়ত্বমবাধ কেমক আরে দু’কটা রেরিষ বুমঝরে, এক, আপরি 
আোি ককৌশলর্ত্ রেত্র, দুই, কয অরভমযার্ই আপিাি রবরুমদ্ধ কত্ালা হময় োক, 
ককাি অনবধ কাে আপিাি দ্বািা হমত্ পামি িা’।  

‘রকন্তু আপিাি সিকাি আোি রবরুমদ্ধ কত্া অরভমযার্ ত্ুমলমে’।  
‘আরে কস সম্পমকগও োিমত্ চাই। আোি েমি হয়  টিাি আিও ককাি 

রদক োকমত্ পামি। আপরি হোৎ লস আলামোমস প্রমবশ কিমত্ কর্মেি, এটা 
অমযৌরিক। আরে শুমিরে, এই প্রশ্ন এফ.রব.আই প্রধামিি েমিও সৃরষ্ট হময়মে।  

‘আপরি যা োিমত্ কচময়মেি ত্া োিাি আমর্ আোমক বলুি, আরে 
আপিাি স্ট্রামটরেক রেত্র হলাে ককেি কমি?  

‘কািে আপরি ইহুদীবামদি শত্রু এবাং ইহুদীবাদীিা আপিাি শত্রু রবশ্ব 
ইহুদী কর্াময়ন্দা চমরি প্রধাি কেিামিল শ্যািি আমেরিকা এমসমেি, আপিামক 
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ধমি রিময় যাবাি েমে। এই কেিামিল শ্যািিই এখি সওয়াি হময়মে 
এফ.রব.আই-এি  ামড়।  

শুধু কত্া এফ.রব.আই িয়, োরকগি সিকািও সাহাযু কিমে কেিামিল 
শ্যািিমক।  

‘োরকগি সিকাি িয়, োরকগি সিকামিি বুরি রবমশষ। কযেি 
কপ্ররসমডমঠটি প্ররত্িক্ষ্া উপমদষ্টা আমলকোঠডাি হারেটি এখি ইহুদী স্বামেগি 
রশখঠডী হময়মে। রত্রি কদশমক প্ররত্রিরধত্ব কিমেি িা, প্ররত্রিরধত্ব কিমেি 
রিমেি স্বােগমক। রত্রি োরকগি যুিিামষ্ট্রি কপ্ররসমডঠট হওয়াি খাময়শ কপাষি 
কমিি এবাং ত্ােঁি এ উমেশ্য পুিমেি েমে ইহুদী অেগ ত্ােঁি চাই। এই হারেটি 
এখি ত্ােঁি স্বামেগ কপ্ররসমডমঠটি োোয় কােঁোল কভমে খামিি’।  

‘ককি, কপ্ররসমডঠট োমিি িা এটা?’  
‘োমিি। রকন্তু রত্রি রদ্বত্ীয় কেয়ামদ কপ্ররসমডঠট রিবগাচি কিমত্ চাি। 

ত্াই ইহুদী টাকা ত্ািও প্রময়ােি। ত্াই রত্রি সব কেমি ও চুপ কমি আমেি, বিাং 
রত্রিও কেিামিল হারেটিমক বুবহাি কিমত্ চামিি’।  

‘আপরি এফ..রব.আই-এি কলাক। আপরি এসব বলমেি রক কমি?’  
‘আরে এফ.রব.আই এি কলাক। ইহুদীমদি কলাক িই। আরে 

এফ.রব.আই-এ ঢুমকরে ইহুদী স্বােগ ও ইহুদী রশখঠডীি রবরুমদ্ধ লড়াই কিাি 
েমে’।  

‘আপরি একা রক কিমবি?’  
‘আপরি োমিি িা। আোমদি একটা সাংর্েি আমে। িাে ‘রফ্র 

আমেরিকা’। ইহুদীবাদীমদি কামলা হাত্ কেমক আমেরিকামক েুি কিাই এি 
লক্ষ্ু। রোঃ আহেদ েুসা, এ ধিমিি আিও কময়ক ডেি সাংর্েি আমে 
আমেরিকায়’।  

‘রোঃ কবোরেি আরে ইহুদীমদি রবরুমদ্ধ কযেি লড়াই কমিরে এবাং কিরে, 
কত্েরি কত্া আরে কু-ক্লুাি-ক্লুাি, কহায়াইট ঈর্ল, প্রভরৃত্ি রবরুমদ্ধও লড়াই 
কিরে। কশমষি দু’কটা সাংর্েি কত্া আপিামদি কামেি সাংর্েি। ত্াহমল আরে 
পুমিাপুরি আপিাি স্ট্রামটরেক রেত্র হরি রক কমি?’  
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কবোরেি হাসল। বলল, ‘ও দু’কটা সাংর্েি অমিকটা সন্ত্রাসী সাংর্েি, 
িার্রিক সাংর্েি িয়। রকন্তু আোমদি ও আোমদি েত্ সাংর্েিগুমলা িার্রিক 
সাংর্েি। ওিা ‘রফ্র কশ্বত্াাংমর্’ রবশ্বাসী, আি আেিা ‘রফ্র আমেরিকায়’ রবশ্বাসী। 
রফ্র আরেরিকায় শুধু কশ্বত্াাংর্ োকমব িা, সাদা, কামলা, পীত্ সবাই োকমব’।  

‘ধেগীয় েিমর্াষ্ঠী সম্পমকগ আপিামদি অরভেত্ রক?’  
‘প্রমত্ুমকই রিে রিে ধেগ স্বাধীিভামব পালি কিমব। প্ররত্মযারর্ত্া 

ত্ামদি েমধু োকমব, রকন্তু কসটা হমব বুরদ্ধবৃরত্তক এবাং র্েত্ারন্ত্রক’। বলল 
কবোরেি কবকি।  

‘ত্াহমল ইহুদী ধেগীয় কর্াষ্ঠীি রবরুমদ্ধ আপিামদি রবমদ্বষ ককি?’  
আহেদ েুসা বলল।  
‘ইহুদী ধেগ ও ইহুদী ধেগানুসািীমদি সামে আোমদি ককাি শত্রুত্া কিই। 

রকন্তু ‘ইহুদীবাদী’িা ককাি ধেগীয় সাংর্েি িয়, ককাি িােনিরত্ক সাংর্েিও িয়, 
ত্ািা ষড়যন্ত্রকািী। এ ষড়যমন্ত্রি কামলা হাত্ আমেরিকামক রর্মল কখমত্ চায়। এ 
ষড়যমন্ত্রি হাত্ কেমক আেিা আমেরিকামক েুি কিমত্ চাই’।  

‘আপরি আোি কো, কেিামিল শ্যািমিি কো এফ.রব.আই-এি কামে 
শুমিমেি?’  

‘এ বুাপামি এফ.রব.আই সররয় কবশী আমর্ কেমক িয়, আরে প্রেে 
োিমত্ পারি আোমদি সাংর্েি সূমত্র। ইহুদীবাদীমদি ত্ৎপিত্া েরিটি কিাি 
েমে আোমদি কসল আমে। কসই কসলই আোমদি ত্েু সিবিাহ কমি’।  

‘আপরি োমিি আোি দু’েি আত্মীয় কেিামিল শ্যািিমদি হামত্ বন্দী 
আমে?’  

‘োরি। ওমদি প্রেে আটক কমি কহায়াইট ঈর্ল। অমেগি রবরিেময় 
কহায়াইট ঈর্ল ওমদি হস্তান্তি কমি কেিামিল শ্যািিমদি কামে। এখি ওিা 
কেিামিল শ্যািিমদি বন্দী’।  

কো কশষ কমিই কবোরেি কবকি এটা দে রিময় বলল, ‘আপিাি অমিক 
প্রমশ্নি েবাব রদময়রে। এবাি আোি প্রমশ্নি েবাব রদি’।  

‘আপিাি প্রশ্ন, আোি রবরুমদ্ধ সিকামিি অরভমযার্ ককি?’  
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বমল একটু োেল আহেদ েুসা। ত্ািপি বলল, ‘োরকগি সিকামিি সব 
রবষয় োিা কিই বমল অরভমযার্ কিমে, সবটা োিাি পি শুধু অরভমযার্ প্রত্ুাহাি 
কমি কিমব ত্াই িয়, খুশী হমব আোি প্ররত্’।  

‘ত্াহমল রক আপরি লস আোমলামস কঢামকি রি?’  
‘ঢুমকরে, রকন্তু এি েে আরে দায়ী িই। রিউ কেরিমকা েুসরলে 

এুামসারসময়শমিি সভাপরত্মক রকডোপ কমিরেল শ্যািিিা। আরে ত্ামক উদ্ধাি 
কিমত্ যাই। আমর্ই ত্ািা োিমত্ পামি এবাং ফােঁদ কপমত্ িামখ। আরে বন্দী হই। 
ত্ামদি ককাি এক অন্ধকুমপ ত্ািা আোমক বন্দী কমি িামখ। কসখাি কেমক েুি 
হমত্ রর্ময় একটা সুড়ে পাই। কসই সুড়ে আোমক রিময় যায় লস আলামোস 
কুাম্পামস। আরে পেহীিভামব পমেি সন্ধামি লস আলামোমস প্রমবশ করি এবাং 
প্রমবশ কিাি পিই কদখমত্ পাই কয, ওটা লস আলামোস লুাবমিটিী অব 
স্ট্রামটরেক রিসাচগ। ওখামি ধিা িা রদময় কয ককাি অবস্থায় কবরিময় আসমত্ রর্ময়ই 
ওমদি সামে আোি সাং াত্ হময়মে’। োেল আহেদ েুসা।  

কবোরেি কবকি রবষ্ফারিত্ কচামখ বলল, ‘আপরি যা বলমলি ত্া যরদ 
সত্ু হয়, ত্াহমল এটা কত্া এটে কবাোি েত্ ভয়াবহ বুাপাি। ইহুদীবাদীিা কত্া 
কদখরে আমেরিকাি হৃদরপমঠড হাত্ রদময়মে। োিমত্ পািমল সিকামিি  ুে 
হািাে হময় যামব’।  

‘হ্যােঁ, ত্াই রোঃ কবোরেি। ইহুদীিা আমেরিকাি কর্াড়া কাটমে এবাং আরে 
যা বমলরে, ত্া একশ’ভার্ প্রোে কমি কদব’।  

কবোরেি কবকি কসাো হময় বসল। অরস্থি কমঠে বলল, ‘ত্াহমল আপরি 
বমস আমেি ককি? রকেু কিমেি িা ককি?’  

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘অবশ্যই রকেু কিব। আরে কলারিডায় 
যারিলাে। আোি দুই আত্মীয়ামক েুি কিাি েমে। আপিািা কযমত্ রদমলি িা, 
ধমি রিময় এমলি। আরে কচময়রেলাে, ওমদি েুি কিাি পি আরে এরদমক 
েমিামযার্ কদব’।  
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‘রকন্তু িা, কদিী হময় যামব। আপরি রিমেমক অরভমযার্েুি কিা এবাং ঐ 
ভয়াংকি রবষময় সিকািমক অবরহত্ কিাি কােটাই প্রেে আপিাি কিা 
দিকাি’।  

‘রকন্তু ত্া কিমত্ কর্মল কত্া এরদমক কদিী হময় যামব। কেিামিল শ্যািি 
আোমক দশ রদমিি সেয় রদময়মে। ত্াি একরদি চমল কর্মে। আি িয় রদি বারক। 
এ িয় রদমিি েমধু হয় আোমক ওমদি েুি কিমত্ হমব। িা হয় ওমদি হামত্ 
আোমক আত্মসেপগি কিমত্ হমব। িয় রদি পাি হময় কর্মল ওিা ডাাঃ োর্গামিট 
এবাং লায়লা কেরিফািমক চিেভামব লারিত্ কিাি পি হত্ুা কিমব’।  

‘আপরি রচন্তা কিমবি িা। িয়রদি রবিাট সেয় আপরি আমর্ সিকামিি 
সামে আপিাি কােটা সারুি’। সিকাি এবাং আেিা আপিামক সাহাযু কিব 
ওমদি উদ্ধামিি কামে’।  

কো কশষ কমি আহেদ েুসামক ককাি কো বলাি সুমযার্ িা রদময় বমল 
উেল, ‘আপিাি প্লুাি রক বলুি কত্া, আপিাি কোটা সিকািমক রকভামব বলমত্ 
চাি?’  

‘আরে এফ.রব.আই প্রধাি েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে কদখা কিব। 
ত্ামকই সব রকেু বলব’।  

‘ব্রামভা’ বমল লারফময় উেল কবোরেি কবকি। রকন্তু পিক্ষ্মেই রকেুটা 
আত্মস্থ হময় বলল, ‘কয অবস্থা ত্ামত্ ঐ শীষগ পযগাময় সাক্ষ্ামত্ি প্রস্তাব কিা 
রিিাপত্তাি রদক রদময় রেক হমব রকিা এবাং রত্রি সাক্ষ্াত্ কিমত্ িােী হমবি 
রকিা!’  

‘আরে একশ ভার্ রিরশ্চত্ রত্রি আোমক সাক্ষ্াত্কাি রদমত্ িােী 
হমবি’।  

‘িা আপরি রিে পযগাময় প্রস্তাব কমি অরফরসয়াল প্রমসমসি োধুমে শীষগ 
পযগাময় যামবি’।  

‘ত্া রেক হমব িা। এমত্ কদিী হমব এবাং প্রমসমসি উপি আস্থা িাখাও 
সেস্যা আমে। একটাই আোি এখি রচন্তা, কে েসময় রিিাপমদ ওয়ারশাংটমি 
কপৌেঁো’।  
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‘কপৌেঁোি রচন্তা আপরি কিমবি িা। আপরি যরদ এই রসদ্ধান্তই কিি, 
ত্াহমল আরে আপিামক রিময় যাব ওয়ারশাংটমি’।  

‘ধেবাদ’ বমল আহেদ েুসা হ্যাঠডমশক কিল কবোরেি কবকমিি 
সামে। বলল, আরে অরবলমম্ব ওয়ারশাংটমি কপৌেঁেমত্ চাই। রিত্ু আপরি কত্া আহত্, 
অসুস্থ’।  

‘এটা আবাি একটা বাধা িারক। োোয় বুামঠডে আমে, রকন্তু হাত্, পা 
ভাল আমে এবাং েিও পরিপূেগ সুস্থ আমে।  

বমল একটু কেমেই আবাি বলল, ‘োমিি, র্ত্ িামত্ আপরি কেপমক্ষ্ 
রত্িেি এফ.রব.আই কর্াময়ন্দাি েীবি বােঁরচময়মেি, এ রিমপাটগ আেই চমল যামি 
কহড ককায়াটগামি। বন্দী রহমসমব প্রেে সুমযামর্ই আপিাি পারলময় যাবাি কো, 
রকন্তু ত্া িা কমি আপরি দু গটিা কবরলত্ েুেূষগ আপিাি শত্রুমদি র্ারড় কেমক 
এমক এমক কবি কমিমেি এবাং ত্ামদি বময় রিময় র্ারড় কডমক কসই র্ারড়মত্ ত্ুমল 
হাসপাত্ামল কিয়াি বুবস্থা কমিমেি, এটা খুবই উচ্চ প্রশাংরসত্ হময়মে 
এফ.রব.আই অরফমস। সবাই আপিাি োিরবকত্াি অকুঠে প্রশাংসা কমিমে। 
অেমন্তই এফ.রব.আই-এি েমধু আপিাি অমিক ভি হময় কর্মে’।  

‘ধেবাদ রোঃ কবোরেি’।  
একটু কেমেই আবাি বলল, ‘আপরি িােী হমল আেই আেিা 

ওয়ারশাংটি যাত্রা কিমত্ পারি’।  
‘আরে িােী োমি, আরে তত্িী’।  
‘রকভামব যাওয়া হমব?’  
‘কাি রিময় কযমত্ পারি, রকন্তু কদিী হমব। রবোমি কর্মল রকেু ঝামেলা 

কপাহামত্ হমব। কহরলকপ্টামি সবমচময় রিিাপদ’।  
‘কহরলকপ্টাি ভাড়া পাওয়া যামব?’  
‘যামব, রকন্তু অমিক টাকা কিমব’।  
‘টাকা সেস্যা িয়, আপরি বুবস্থা করুি’।  
‘রেক আমে। এক  ঠটাি েমধু আপিামক োিারি’।  
বমল হ্যাঠডমশক কমি উমে দােঁড়াল কবোরেি কবকি।  
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আহেদ েুসাও উেল। চলল ত্াি কপেমি কপেমি কর্ট পযগন্ত।  
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৭ 
আকামশ উড়ল কহরলকপ্টাি।  
োিালা রদময় আহেদ েুসা হাত্ িাড়ল ডাাঃ আহেদ আশিাফ ও 

পরিবামিি সদস্যমদি উমেমশ্য।  
রিউ কেরিমকা এয়াি রফমল্ডি কহরলপুামড ডাাঃ আহেদ আশিামফি 

পরিবামিি সবাা্ই এমসমে আহেদ েুসামক রবদায় োিাবাি েমে।  
আহেদ েুসা খুব খুশী হমলা কহরলপুামড আসা ডাাঃ আশিামফি স্ত্রী 

ফায়ো আশিাফ ও কেময় সািা সারদয়াি কপাশাক কদমখ। ফলুহাত্া ও পা পযগন্ত 
িাোমিা র্াউি পমিমে, ত্াি উপি পমিমে বড় ওড়িা। কদমখই েমি হমি এি 
চলোি সাধািে েিমরাত্ কেমক পৃেক, এিা েুসরলে।  

আহেদ েুসাি খুব কষ্ট লার্মে েমি, পরিবািটা খুবই আহত্ হময়মে। 
ওমদি দাবী রেল দু’একটা রদি অন্তত্ োরক। আবাি পরিরস্থরত্ি িােুকত্া কদমখ 
বাধা কদয়ািও পে পামি িা। এই অবস্থাি টািা কপাড়মি পরিবািরট ক্ষ্ত্রবক্ষ্ত্ 
হময়মে। ডাাঃ আহেদ আশিাফ ও ফায়ো আশিাফ পরিেত্ বুরদ্ধি োনুষ বমল 
ত্ামদি অবমশমষ বুঝামিা কর্মে। রকন্তু অবুঝ সািা সারদয়া এবাং আহেদ 
আশফামকি কেদ োোমিা যায়রি। যুরিমত্ িা কপমি ককেঁমদ কফমলমে ত্ািা। ককাি 
যুরি িা কপময় আহেদ আশফাক কােঁদমত্ কােঁদমত্ বমলমে, আপিাি সাক্ষ্াত্ 
লামভি সুমযার্ ও সােেগ আোমদি অত্ীমত্ও রেল িা এবাং ভরবষ্যমত্ও হমব িা। 
আল্লাহই আপিামক আোমদি োমঝ রিময় এমসমেি। আল্লাহ যখি সুমযার্ 
আোমদি রদময়মেি, ত্খি আপিাি উপি আোমদি একটা অরধকাি িময়মে। 
কেহোি রত্ি রদি কযেি োকমত্ পামিি, কত্েরি কেহোিমক রত্ি রদি আেিা 
িাখমত্ও পারি। কেহোিমক আেিা কযেি রত্ি রদি িাখমত্ িীরত্র্ত্ভামব বাধু, 
কত্েরি কেহোিও রত্ি রদি োকমত্ িীরত্র্ত্ভামব বাধু’।  
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যুরি শুমি হাসমত্ হময়মে আহেদ েুসামক। আহেদ েুসা বমলরেল ত্ামক, 
‘আরে কদায়া কিরে, আল্লাহ কত্াোমক একেি িাে কিা কুটিীরত্ক, িা হয় কসিা 
একেি আইিেীরব করুি। কত্াোি যুরিি কামে আরে পিারেত্। রকন্তু োকা 
সম্ভব হমি িা ভাই’।  

আহেদ আশফামকি যুরিি কচময় সািা সারদয়াি যুরি রেল আিও প্রবল।  
আহেদ েুসাি পরিচয় পাওয়া এবাং কসরদি আহেদ েুসা ত্ামক বড় 

ওড়িা পিমত্ বলাি পি কস আহেদ েুসাি সােমি আি আমসরি।  
রকন্তু রবদাময়ি প্রতুত রত্ি সেয় সািা সারদয়া এমস ড্রইাং রুমেি দিোয় 

দােঁড়ায়। পিমি লম্বা কর্ালাপী র্াউি। বড় সাদা চাদমি ঢাকা োোসহ র্া। দিোয় 
দােঁরড়ময় েুখ রিচু কমি ভািী কমঠে বমলরেল কস, ‘এক ঝলক আমলা কজ্বমল পে 
কদরখময়, আবাি অন্ধকামি রিেরজ্জত্ কমি চমল যামিি আপরি’।  

‘িা কবাি, কয পমেি কো আরে বমলরে, ত্া কখিই অন্ধকামি রিেরজ্জত্ 
হয় িা। ককািআি এবাং হারদস কত্াোমদি  মিই িময়মে। পমেি রদশািী 
ওগুমলাই’।  

‘আোমদি রক কস কযার্ুত্া আমে? োকমল আপরি যা বমলমেি, ত্া 
আেিা আমর্ বুরঝরি ককি? ককউ আোমদি কবাঝায়রি ককি?’  

‘আিও পড়মত্ হমব। আিও কবাঝাি কচষ্টা কিমত্ হমব, ত্াহমল কদখমব 
চলাি পেটা কত্াোি সােমি সুষ্পষ্ট হময় কর্মে’।  

‘জ্ঞাি ও কযার্ুত্া অনুসামি োনুষ কবামঝ। আোি বা আোমদি কস জ্ঞাি 
ও কযার্ুত্া োকমল আমর্ই কত্া বুঝত্াে। জ্ঞাি ও কযার্ুত্া শারেত্ কিাি েমে 
অবশ্যই আপিামদি দিকাি হয়’।  

‘রেক বমলে কবাি। এ এক বাস্তব সেস্যা। এ সেস্যা সোধামিি কচষ্টা 
কিমে েুসরলে কিত্ৃবৃন্দিা। ওয়ারশাংটমিি গ্রীি ভুারলমত্ আমেরিকাি কাউরেল 
অব েুসরলে এুামসারসময়শমিি কয সমেলি হময় কর্ল, ত্াি প্রধাি এমেঠডাই রেল 
এটা। এ সেস্যাি ত্ািা দ্রুত্ সোধামিি কচষ্টা কিমেি’।  

‘আোি অমিক বান্ধবীমক আরে কটরলমফামি বমলরে। ত্ামদি রিময় একটা 
সভা কিব। ত্ািা একবামিই অন্ধকামি। আরেহ কভমবরেলাে আপরি কসখামি কো 
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বলমবি। ত্াহমল ত্ামদি রিময় আরে এুামসারসময়শি র্ড়মত্ পািব, রকেু কাে 
শুরু কিমত্ পািব’।  

আহেদ েুসা েুত্াি রফত্া বােঁধরেল।  
সািা সারদয়াি এই কশষ কো আহেদ েুসাি েমি আ াত্ কমি। রফত্া 

বােঁধা বন্ধ কমি কস েুখ ত্ুমল একটু ভাব। ত্ািপি বমল, ‘আরে খুবই দুাঃখ কবাধ 
কিরে কবাি োকমত্ পািমবা িা বমল। রকন্তু খুবই খুশী হময়রে কয, ত্ুরে কাে শুরু 
কমিে। কত্াোমক অমিক ধেবাদ। আরে কো রদরি, আরে ওয়ারশাংটমি রর্ময় 
কত্াোমদি সভাি েমে একটা কেমসে পাোব কত্াোি কামে। আেি পক্ষ্ কেমক 
কসটা ত্ুরে সভায় পাে কমি কশািামব’।  

হারস ফমুট উেল সািা সারদয়াি েুমঝ। কস দু’ কচামখি পারি েুমে বলল, 
‘সরত্ু আপরি পাোমবি?’  

‘কো রদরি পাোব’।  
‘ত্াহমল আরে শুধু কসটা সভায় পমড়ই কশািাব িা, আয়িা রদময় বােঁরধময় 

িাখব। এটা হমব আোমদি সাংর্েমবি অনুমপ্রিোি উৎস’।  
‘ত্াহমল খুশী কত্া?’  
‘ধেবাদ ভাইয়া’।  
‘ত্াহমল ভাইয়া আোি খুশীি রক হমব? বড় বমল এ একটা সান্ত্বিা 

পুিষ্কাি কপল, রকন্তু আরে?’ আহেদ েুসাি পামশ বমস োকা আহেদ আশফাক 
বমল উমেরেল অরভোি ক্ষ্ুব্ধ কমঠে।  

কহমস রেল আহেদ েুসা। বমলরে, ‘সািা এরর্ময়মে। ত্ুরে এমর্াওরি। 
রেক আমে, ত্ুরে যামত্ আর্াও এেমে কত্াোমক একটা রচরে রলখব’।  

‘আপরি আোমক সরত্ুই রচরে রলখমবি?’ আিমন্দ রচৎকাি কমি 
বমলরেল আহেদ আশফাক।  

কহরলকপ্টাি দ্রুত্ চলরেল। কহরলপুাড কেমড় ডাাঃ আশিাফিা এক সেয় 
চমল কর্ল কচামখি আড়ামল।  

আপিামত্ই একটা দী গশ্বাস কবরিময় এল আহেদ েুসাি েুখ কেমক। 
এভামবই স্মরৃত্ অত্ীমত্ি অন্ধাকামি হারিময় যায়। আি রফমি আমস িা। রফমি 
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যাওয়া যায় িা। েীবিটা শুধু সােমি চলািই পে, কফিাি পে িয়। রকন্তু অত্ীত্ 
হময়ও কত্া অত্ীত্ হয় িা। স্মরৃত্ি আকামশ কবদিাি ত্ািা হময় অত্ীত্ কত্া জ্বমলই 
চমল।  

কপেি রদমক দৃরষ্ট রফরিময় রিময় সােমি ত্াকাল আহেদ েুসা।  
বাত্ামসি করাত্ ককমট দ্রুত্ এরর্ময় চমলমে কেট কহরলকপ্টাি।  
এ এক িত্ুি ধামিি পরিবহি কহরলকপ্টাি। কোট রবোমিি রবকল্প 

রহমসমব এগুমলা আে বুবহৃত্ হমত্ শুরু কমিমে।  
অে কহরলকপ্টামিি েত্ প্রচঠড শব্দ হয় িা। দু’রট শরিশালী কেট ইরেমি 

চমল এ কহরলকপ্টাি।  
‘রোঃ আহেদ েুসা, আোি খুব আিন্দ হমি আপিামক কপময়। েমি হমি 

রক োমিি? েমি হমি, এই প্রেে আেিা ইহুদীবাদীমদি রবরুমদ্ধ একটা সফল 
যুমদ্ধ অবত্ীেগ হরি’। বলল কবোরেি কবকি।  

‘ককি ত্া েমি হমি?’  
‘কািে ইসুুটা ভাল এবাং আপিাি কিত্ৃমত্ব। আপরি যখিই এফ.রব.আই 

প্রধাি েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে কদখা কিাি রসদ্ধান্ত রিময়মেি, ত্খািই 
বুমঝরে কোটখাট ককাি রবষয় হমল আপরি এ রসদ্ধান্ত রিমত্ি িা। বড়  টিা ও 
অকাটু প্রোে িা োকমল আপরি েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে কদখা কিাি 
েমে এত্টা আগ্রহী হমত্ি িাা্’।  

‘রোঃ কবোরেি, ককাি রবষয়মক আরে বড় েমি কিমলই রত্রি েমি 
কিমবি ত্া িাও হমত্ পামি। ত্াোড়া ইহুদীবাদীমদি সম্পমকগ ত্ােঁি বুরির্ত্ 
ধািো রক, ত্াি উপিই অমিক রকেু রিভগি কিমে’।  

‘এই কশষ বাকুটা আোমক উরদ্বগ্ন কিল আহেদ েুসা। আোমদি 
আেমকি োরকগি িােিীরত্ ও আেলাত্মন্ত্রি কয যত্ উপমি আমে, ত্াি উপি 
ত্ত্টা কবশী ইহুদীবাদীমদি কামলা হাত্ কচমপ বমস িময়মে’।  

‘রশরক্ষ্ত্ ও ঐরত্হ্যবাহী োরকগি োরত্ি েমে সরত্ুই এটা লজ্জােিক 
িয় রক?’  
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‘অবশ্যই আহেদ েুসা। লজ্জােিক আিও এই কািমে কয, আেিা 
োরকগিীিা আোমদি ইরত্হাসমক ভালবারস, রকন্তু ইরত্হাস কেমক রশক্ষ্া গ্রহি করি 
িা। আোমদি পূবগ পুিষিা ইহুদীমদি বুাপামি কয হুেঁরশয়ািী উচ্চািে কমি কর্মেি, 
কসরদমক আেিা কাি রদরিিা। কযেি আোমদি কাউঠটাি ফাদািস্ কদি প্রেে ও 
কশ্রষ্ঠত্ে বুরিহ্ব েেগ ওয়ারশাংটি বমলমেি, ‘ত্ািা (ইহুদীিা) আোমদি শত্রু 
তসমেি কচময়ও অরধক দক্ষ্ত্াি সামত্ আোমদি রবরুমদ্ধ কাে কমি। আেিা 
সারবগক েুরিি কয প্রমচষ্টা চালারি এবাং কয েহৎ উেশ্য সাধমিি সাংগ্রামে আেিা 
রলপ্ত ত্াি শত্ভার্ তবিী ত্ািা। আোমদি প্রমত্ুকটা কেট আমর্ কেমকই এ 
সাোরেক কীট (ইহুদীবাদীমদি) দেমি কয ত্ৎপি হয়রি, এ েমে আোমদি 
অনুমশাচিা কিমত্ হমব’। (Maxims of George Washington By A.A. 
Applaton & Co.) রেক অনুরূপ কোই বমলমেি কবোরেি ফ্রাাংকলীি ১৭৮৭ 
সামল রফলামডলরফয়াি কিরেরটউশিাল কিমভিশমি কদয়া ত্ােঁি ভাষমে। রত্রিও 
কস ভাষমে বমলি, ‘আরে কেিামিল ওয়ারশাংটমিি সামে একেত্ কয, আোমদি 
এই িত্ুি োরত্মক একরট অপপ্রভাব ও অনুপ্রমবশ কেমক অবশ্যই িক্ষ্া কিমত্ 
হমব। ভদ্রেমহাদয়র্ে, কস ভয়াংকি অনুপ্রমবমশি িাে ‘ইহুদী’। কয কদমশই 
ইহুদীিা ককাি বড় সাংখুায় প্রমবশ কমিমে, কস কদমশই ত্ািা কসখািকাি তিরত্ক 
েূলুমবামধি অবক্ষ্য় সূরচত্ কমিমে ও বুবসারয়ক সাংহরত্ রবিষ্ট কমিমে। ইহুদীিা 
কসখামি েির্ে কেমক রিমেমদি আলাদা কমি কিমখমে এবাং ককাি রমেই 
কসখািকাি োনুমষি সামে একাত্ম হয়রি। কস কদমশি োত্ীয়ত্াি বুরিয়াদ কয খৃষ্ট 
ধমেগি উপি ত্াি ক্ষ্রত্ কিাি কচষ্টা ত্ািা কমিমে। ত্ািা সৃরষ্ট কমিমে িামষ্ট্রি েমধু 
আমিক িাষ্ট্র। আি রবমিারধত্াি সেুখীি হমলই ত্ািা কস কদমশ আরেগক রবপযগয় 
 রটময়মে। এি দৃষ্টান্ত কস্পি ও পতু্গর্াল।…….আেিা যরদ ত্ামদি ত্াড়ামত্ িা 
পারি, ত্াহমল দু’শ বেমিি েমধু আোমদি উত্তি-পুরুষিা এ কদমশ কােলায় 
পরিেত্ হমব, আি ইহুদীমদি হাত্ কেমক েুি হবাি েমে যরদ চূড়ান্ত বুবস্থা 
আপিািা িা কমিি, ত্াহমল আোমদি উত্তি পুরুষিা আোমদি কবমিি উপি 
অরভসম্পাত্ কিমব। ভদ্রেমহাদয়র্ি, ইহুদীিা কযখামিই েেগ্রহি করুক, যত্ 
কেিামিশিই ত্ািা পুামলোইি কেমক বাইমি োকুক, ত্ামদি েমধু ককাি 
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পরিবত্গি আসমব িা। শত্ কেিামিশি ত্ািা আমেরিকায় োকমলও ত্ামদি 
রচন্তাধািা কখিই ত্ামদি আমেরিকাি হমত্ কদমব িা’। রোঃ আহেদ েুসা, এ 
ধিমিি শত্ সহর সত্কগবােী আোমদি পূবগ পুরুষমদি পক্ষ্ কেমক কিা হময়মে, 
রকন্তু আোমদি িােনিরত্ক কিত্ৃবৃন্দ ইহুদী টাকাি কর্ালক ধােঁধােঁয় বন্দী হওয়ায় 
কস সবই রবফমল কর্মে। ত্াই আেিা িার্রিকিা কচষ্টা কিরে রকেু কিাি েমে’। 
োেল কবোরেি কবকি দী গ এক বিবু কদয়াি পি।  

‘রক সাাং ারত্মক! আপিামদি োরত্ি যািা রিেগাত্া, ত্ামদি এসব স্পষ্ট 
সত্কগবােী সমিও আমেরিকাি অেগিীরত্, রেরডয়া এবাং িােিীরত্ ইহুদী কুরক্ষ্র্ত্ 
হমত্ পািল ককেি কমি?’ বলল আহেদ েুসা।  

‘রক বলব েিাব, এ দুাঃসহ জ্বালায় আেিা েিরে’। কবোরেি কবকি 
বলল।  

‘রোঃ কবোরেি, আপিামদি িােিীরত্কমদি কামে ত্ামদি কদশমপ্রমেি 
কচময় ইহুদী টাকাই রক বড় হময় কর্ল?’  

‘ত্া হয়রি েিাব। োরকগি িােিীরত্কিা ির্দ লাভ কিমত্ রর্ময় 
ইহুদীমদি ির্দ রকেু কিমসশি কদি। এই কিমসশিগুমলাি কযার্ফল ইহুদীমদি 
েমে হময়মে আশীবগাদ, োরকগিীমদি েমে হময় উমেমে অরভশাপ। োরকগি 
িােিীরত্কিা এটা কবামঝি, রকন্তু ির্দ লামভি প্রশ্ন ত্ামদিমক সররয় হমত্ কদয় 
িা। একটা েোি বুাপাি কদখুি, োরকগি সাংরবধাি দুবাি কপ্ররসমডঠট রিবগারচত্ 
হবাি সুমযার্ আমে। ত্াই রযরিই কপ্ররসমডঠট রিবগারচত্ হি, রত্রিই রদ্বত্ীয় টামেগও 
রিবগারচত্ হওয়াি আশা কমিি। ত্াই আেিা কদরখ প্রেেবাি কপ্ররসমডঠট হবাি পি 
প্রমত্ুক কপ্ররসমডঠটই হ্তহুদী স্বামেগি অনুর্ত্ োমকি যামত্ রদ্বত্ীয় টামেগি রিবগাচমি 
ইহুদী অেগ ও রেরডয়াি সামপাটগ কেমল। রকন্তু রদ্বত্ীয় টামেগ রিবগারচত্ হবাি পি 
োরকগি কপ্ররসমডঠটিা স্বাধীি িীরত্ অনুসিে কমিি। রকন্তু যখিই স্বাধীি িীরত্ গ্রহি 
কমিি, ত্খিই ত্ািা ইহুদী চরান্ত ও ইহুদী ট্রুামপ পমড় িামেহাল হি, এেিরক 
অমিকমক ক্ষ্েত্াও হািামত্ হয়’।  

‘এই ভয়াংকি ইহুদী ট্রুাপ কেমক োরকগিীমদি উদ্ধাি রকমস?’ বলল 
আহেদ েুসা।  
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‘আরে োরি িা েিাব। ত্মব এবাি আপরি একটা রকেু কিমত্ পামিি’।  
‘রকন্তু আেিা েুসলোিিাও কত্া োরকগিীমদি শত্রু’। আহেদ েুসা বলল।  
‘িা এটা রেক িয়। ইহুদী প্রপার্াঠডাি ফমল রকেু রবভ্রারন্ত আমে অবশ্য। 

রকন্তু োকমব িা। কািে েুসলোিমদি কসাসাইরট ওমপি। আি ষড়যন্ত্র িয়, র্েত্ন্ত্র 
ইসলামেি পে’।  

‘ধেবাদ কবোরেি’।  
ত্ামদি এই আমলাচিা অরবিাে চললই ওয়ারশাংটি িা কপৌেঁো পযগন্ত।  
আহেদ েুসামদি কহরলকপ্টাি যখি ওয়ারশাংটমি লুাঠড কিল, ত্খি িাত্ 

কিমেমে।  
কবোরেি োসরভল কেমকই ওয়ারশাংটমি ‘রফ্র আমেরিকা’ি কলাকমদি 

কটরলমফাি কমি রদময়রেল।  
কবোরেি কবকিমদি কহরলকপ্টাি লুাঠড কিমত্ই একটা োইমরা েুমট 

এল।  
কহরলকপ্টামিি কপমেঠট আমর্ই কিা হময়রেল।  
আহেদ েুসা ও কবোরেি কবকি কহরলকপ্টাি কেমক কিমে র্ারড়মত্ 

উেল।  
র্ারড় চলমত্ শুরু কিল।  
‘আোি কময়কেি বন্ধু োমকি ওয়ারশাংটমি। আরে কসখামি উেমত্ 

পারি’। কবোরেি কবকিমক লক্ষ্ু কমি বলল আহেদ েুসা।  
‘আপরি কযটা ইিা কিমবি, কসটাই হমব। ত্মব আোি অনুমিাধ, েেগ 

আব্রাহে েিসমিি সামে কদখা কিাি পূবগ পযগন্ত আপরি আোমদি সামে োকুি। 
আরে আপিাি সম্পমকগ একটা এুাসাইিমেঠট রিময় ‘অিরডউরট’ ওয়ারশাংটমি 
এমসরে। সুত্িাাং আপিাি চলামফিাি বুাপামি আরে আপিামক সহমযারর্ত্া 
কিমত্ পািব’।  

‘আোি সম্পমকগ এুাসাইিমেঠট রকভামব রিমলি?’ বলল আহেদ েুসা 
রবরষ্মত্ কমঠে?  
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‘আরে অরফসমক বমলরে, আরে আহেদ েুসামক ফমলা কিব। ওয়ারশাংটি 
পযগন্ত আোমক কযমত্ হমত্ পামি। এই এুাসাইিমেঠট অরফস েেুি কমিমে।  

‘ধেবাদ কবোরেি। ত্াহমল আরে আপিামদি কেহোি হরি’।  
‘ধেবাদ েিাব’। বলল কবোরেি খুশী হময়।  
েুমট চলমে ত্খি র্ারড় রিিমব ওয়ারশাংটমিি বুস্ত িােপে ধমি।  
 
 
 
ওয়ারশাংটমি কপৌেঁোি পি ৪০  ঠটা পাি হময় কর্মে। আে রবমকল েয়টায় 

েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে আহেদ েুসাি সাক্ষ্ামত্ি সেয় রিরদগষ্ট হময়মে।  
ওয়ারশাংটমি আসাি পিপিই সাক্ষ্ামত্ি সেয় কিাি েমে কবোরেি 

কবকি আহেদ েুসামক বমলরেল। রকন্তু আহেদ েুসা ত্ামক বমলরেল, ত্াি সামে 
কদখা কিাি আমর্ ওয়ারশাংটমি আোি রকেু কাে আমে ত্া সািমত্ হমব। অমিমকি 
সামে রকেু কোবাত্গাও বলমত্ হমব।  

আহেদ েুসা ত্াি কস সব কাে ও কোবাত্গা কশষ কিাি পি র্ত্িামত্ 
কযার্ামযার্ কমিরেল েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে।  

েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে সাক্ষ্ামত্ি বুবস্থা হওয়ায় আহেদ েুসা ও 
কবোরেি কবকি দু’েমিই খুশী। ত্মব কবশী খুশী কবোরেি কবকি। ত্াি ধািো 
েেগ আব্রাহাে েিসিমক ককাি রকেু বুঝামিা কর্মল রস.আই এ এবাং কপঠটার্েমক 
ত্া বুঝামিা খুব সহে হমব। োরকগি যুিিামষ্ট্রি আভুন্তিীি রিিাপত্তা করেরটমত্ 
েেগ আব্রাহাে েিসি কযেি রসরিয়ি, কত্েি কর্ৌিবপূেগ কিকমডগি অরধকািী। 
সবাি সেীহ কস পায়।  

েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে কদখা কিাি রবষয় রেক কিমত্ রর্ময় 
আহেদ েুসামক কবশ কো বলমত্ হময়মে।  

আহেদ েুসাি কটরলমফাি কপময় প্রেমে ভূত্ কদখাি েত্ই আেঁৎমক উমেমে 
েেগ আব্রাহাে েিসি। প্রেমেই রেমজ্ঞস কমিমে, ‘আপরি রক পুরলশ কােরডমত্, 
িা েুি অবস্থায় কো বলমেি?’  
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আহেদ েুসা বমলমে, আপিাি পুরলশ কােরডমত্ যাওয়াি আমর্ আরে 
আপিাি সামে কদখা কিমত্ চাই, অরত্ কর্াপিীয় রকেু বলাি েমে, কয কো আরে 
আি কাউমক বলব িা’।  

‘আপিাি রবরুমদ্ধ রক অরভমযার্ আপরি োমিি?’ বমলরেল েেগ 
আব্রাহাে েিসি।  

‘োরি গুরুত্ি অরভমযার্’। বমলরেল আহেদ েুসা।  
‘ত্াহমল আপরি আত্মসেপগি কমি আোি সামে সাক্ষ্াত্ কিমত্ পামিি’। 

বলল েেগ আব্রাহাে।  
‘আপরি বুবস্থা কমি িাখমবি, আপিাি সামে কো কশষ হওয়াি পমি 

আপরি আোমক কােরডমত্ কিমবি। আপরি সাক্ষ্াত্কাি িা কদয়া পযগন্ত আরে ধিা 
কদব িা। আি আপিাি পুরলশ ও কর্াময়ন্দািা ইিা কিমলই কয আোমক কগ্রপ্তাি 
কিমত্ পামি, বুাপািটা কত্েি িয়’। বলল আহেদ েুসা।  

‘রেক আমে, আরে সাক্ষ্াত্ কিব। রকন্তু একটা রবষয় আপরি বলুি, 
আপিাি রবরুমদ্ধ অরভমযার্টা রক সরত্ু?’ েেগ আব্রাহামেি কমঠে অনুমিামধি সুি।  

‘এফ.রব.আই চীফ রহমসমব অরভমযার্ কত্া আপরিই দােঁড় করিময়মেি। 
আপরি এ প্রশ্ন রেমজ্ঞস কিমেি ককি?’  

‘এফ.রব.আই চীফ রহমসমব এ প্রশ্ন রেমজ্ঞস কিরেিা, রেমজ্ঞস কিরে 
ওহাইও িদীি েৃত্ুু  র্হবি কেমক কয রশশুমক আপরি বােঁরচময়রেমলি, কস রশশুি 
দাদা রহমসমব। আি এ রেজ্ঞাসা আপিাি েমে আোি উরদ্বগ্ন স্ত্রীি পক্ষ্ কেমক’। 
বমল েেগ আব্রাহাে।  

ওহাইও িদীি কসই দৃশ্য কচামখি সােমি কভমস উমেরেল আহেদ েুসাি। 
কভমস উমেরেল কচামখি সােমি েেগ আব্রাহে েিসি এবাং ত্াি স্ত্রীি কসই েরবও। 
েিটা রভমে উমে আহেদ েুসাি। বমল, ‘ টিাটা সত্ু, অরভমযার্ সত্ু িয়, 
েিাব।  

‘র্ড কব্লস ইউ োই বয়। যরদও োরি কত্াোি অপিাধহীিত্া ত্ুরে প্রোে 
কিমত্ পািমব িা। ত্বু কত্াোি কো আরে শুিব। ত্ুরে এস। কেহ রসি হময় 
উমেরেল েেগ আব্রাহাে েিসমিি কঠে।  
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‘ধেবাদ, বাই’। বমল কটরলমফাি কিমখ রদময়রেল আহেদ েুসা।  
েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে আহেদ েুসাি সাক্ষ্াত্কাি রেক হওয়াি 

আিমন্দ বুেঁদ হওয়ায় কবোরেি কবকিমক লক্ষ্ু কমি আহেদ েুসা বলল, ‘আপরি 
বমলমেি েেগ আব্রাহাে সৎ ও কদশমপ্ররেক অরফসাি। রকন্তু োমিি রক, এি 
সুরবধাও আমে, অসুরবধাও আমে?’  

‘োরি, রকন্তু অপািাি উপি আোি আস্থা আমে। েেগ আব্রাহােমক 
বুঝামিাি েন্ত্র আপিাি কামে িা োকমল আপরি ত্াি সামে সাক্ষ্াত্ কিমত্ িা’।  

‘ধেবাদ রোঃ কবোরেি। আল্লাহ আপিাি আশা সফল করুি’।  
ত্খি কবলা ৪টা।  
আহেদ েুসা বলল, ‘যাই তত্িী হময় কিই েেগ আব্রাহামেি ওখামি যাবাি 

েমে’।  
কবোরেি কবকি  রড়ি রদমক ত্ারকময় বলল, সমব রবমকল চািটা। কদখা 

কিাি সেয় হমলা রবমকল েয়টা’।  
আহেদ েুসা হাসল। উমে দােঁরড়ময় কভত্মি চমল কর্ল।  
রেরিট পমিি পি কবরিময় এল একেি আিবী কশমখি কপাশাক পমি। 

বলল রবষ্মময় হা হময় যাওয়া কবোরেি কবকিমক, ‘আোি িাে শাইখ আব্দুল্লাহ 
আলী আল িেদী। কময়করদি আমর্ আরে ওয়ারশাংটি ইসলারেক কসঠটামিি 
রডমিক্টি রহমসমব সউরদ আিব কেমক এমসরে। আে রবমকল ৫টায় যারি 
এফ.রব.আই চীফ েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে কসৌেে সাক্ষ্াত্ কিমত্ এবাং 
কসই সামে কসঠটামিি কাে সম্পমকগ ত্ামক ব্রীফ কিমত্’। আহেদ েুসাি েুখ ভিা 
হারস।  

‘েদ্মমবশ ও িত্ুি িামেি একটা যুরি আমে ত্া বুঝলাে, রিত্ ু
সাক্ষ্াত্কাি েয়টায়, পােঁচটায় ককি যামিি? বলল কবোরেি কবকি। ত্াি রবষ্ময় 
ত্খিও কামটরি।  

েয়টায় কত্া আহেদ েুসাি সামে ত্াি সাক্ষ্াত্, আি পােঁচটায় সাক্ষ্াত্ 
আোি সামে, োমি শাইখ আব্দুল্লাহ আলী আল িেদীি সামে’।  

‘বুঝলাে িা’।  
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‘খুবই কসাো। আরে এখি শাইখ আব্দুল্লাহ আলী আল িেদী রহমসমব 
কদখা কিমত্ যারি’।  

ত্ািপি?  
ত্ািপি দিকাি হমব িা, েয়টায় যাওয়াি।  
‘রকন্তু এি প্রময়ােি রক আরে বুঝমত্ পািরেিা। বিাং আপরি কয শাইখ 

আব্দুল্লাহ িি, এটা এফ.রব. আই পুরলশ ইমঠটরলমেমেি কামে সহমেই ধিা পমড় 
যামব। কািে এ ধিমেি ককাি কলাক যখি সাক্ষ্াত্কামি যাি, ত্খি আমর্ কেমকই 
ত্ামদি কখােঁে খবি িাখা হয়, এেি রক ত্ামদি বারড়ি উপি কচাখ িাখা হয়’।  

‘দুপুমি খাবাি পি কপাশাক পমি একটা র্ারড়মত্ শাইখ কবরিময় 
এমসমেি। আরে যত্ক্ষ্ে সাক্ষ্াত্কামি োকব, ত্ত্ক্ষ্ে রত্রি রিমখােঁে োকমবি। 
রত্রি কয র্ারড় রিময় দুপুমিি পি কবরিময়মেি, কসই র্ারড়মত্ই আরে যারি েেগ 
আব্রাহামেি সামে কদখা কিমত্’।  

‘সব বুঝলাে, রকন্তু প্রময়ােিটা বুঝরে িা’।  
বুঝমেি িা?  
‘িা’।  
‘দু’রট  টিাি কো ভাবুি কত্া। আরে আপিামক োরিময়রে, োসরভমল 

কটরলমফাি কমি ডাাঃ আশিামফি কামে োিমত্ কপমিরে আরে ও আপরি কয 
কহরলকপ্টামি ওয়ারশাংটমি এমসরে ত্া োসরভমলি ইহুদী লবী োিমত্ কপমিমে। 
আমিকরট  টিা আপরি আোমক বমলমেি। এফ.রব.আই কহড ককায়াটগামি 
আপিাি বুাচমেট অেসব রডউরট অরফসাি োসরভমলি সামে আপরি কো 
বলমল রত্রি োিমত্ চাি রবমকল েয়টায় আোি সামে আপরি যামিি রক িা’। 
োেল আহেদ েুসা।  

‘এ দু’রট  টিায় রক বুঝা যায়?’ বলল কবোরেি।  
‘দু’রট রেরিষ পরিষ্কাি হয়, আপিাি সামে আরে ওয়ারশাংটমি এমসরে, 

এ কর্াপি কো ইহুদী লবীি কামিাই অোিা কিই। দ্বীরত্য়ত্াঃ, আে রবমকল 
েয়টায় আরে েেগ আব্রাহামেি সামে কদখা কিমত্ যারি, এটাও ইহুদী লবীি োিা 
হময় কর্মে’, আহেদ েুসা বলল।  
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‘বুমঝরে েিাব, আপরি আশাংকা কিমেি েয়টায় কদখা কিা আপিাি 
েমে রিিাপদ হমব িা। এই েমে রবকল্প বুবস্থা । রিধগারিত্ সেময়ি আমর্ই 
কসখামি চমল যামবি’।  

শুষ্ক কমঠে কোগুমলা বমল একটু োেল কবোরেি কবকি। র্লাটা একটু 
পরিষ্কাি কমি রিময় আবাি বলমত্ শুরু কিল, ‘রক সবগিাশ, ইহুদীমদি এত্ সাহস 
হময়মে! ত্ািা এফ.রব.আই প্রধামিি কেহোিমকও ত্ােঁি সামে কদখা কিমত্ কদমব 
িা!’ প্রময়ােি হমল রকডোপ কিমব!  

একটু কেমে একটা কঢাক রর্মল আবাি বলল, ‘আপরি যাি। আপিাি 
কপেমি আরে োকরে। আোি এখি িীরত্েত্ ভয় কিমে আোমদি প্লুাি কাযগকরি 
হওয়াি রবষময়।  

‘আসুি ত্মব, সাবধাি!’  
বমল আহেদ েূসা রব্রফমকসরট হামত্ রিময় রফমি দােঁড়াল। চলমত্ শুরু 

কিল।  
বারড় কেমক কবরিময় এমস ওেল শাইখ আব্দুল্লাহ আলী আল িেদীি 

র্ারড়মত্।  
দ্রুত্ একটা কটরলমফাি কসমি কবোরেি কবকিও বাড়ীি র্ারড় বািান্দায় 

এমস আমিকটা র্ারড়মত্ চমড় বসল।  
রকেু দূিমত্ব দু’রট র্ারড়ই এরর্ময় চলমে FBI কহড ককায়াটগামিি রদমক।  
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