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১ 
ওয়ার িংটন। 
প্রধান িাস্তা থেমক এফ.রব.আই থেডমকায়াটটাি থব  থেতমি। 
প্রধান িাস্তা থেমক লাল পােমিি একটা প্র স্ত পে, রিময় থপ ৌঁমেমে রব াল 

রবরডিং-এি িারি বািান্দায়। প্রধান িাস্তারটও িারি রবিল। 
পমটােযাক নদীি এ এলাকাটা এেরনমতই জনরবিল। তাি উপি আজ 

 রনবাি। েঠাৎ দুএকটা দ্রুত িরতি িারি থ ামে পিাি পিই আবাি োরিময় 
যামে। 

আেেদ েুসাি িারি সমব এই িাস্তায় রিময় পমিমে।  
িাস্তাি দুই পাম  িামেি সারি। িাস্তাি এক পা  ধমি আেেদ েুসাি িারি 

দ্রুত এরিময়  লমে। 
আেেদ েুসাি থ ামেি দৃরি সােমন প্রসারিত। েঠাৎ আেেদ েুসাি থ ামে 

পিল রকেু দূি সােমন একটা িারি িাস্তাি বাইমি রনময় পাকট কিা। 
দুজন থলাক িারিমত থেলান রদময় দাৌঁরিময়। একজমনি োমত একটা 

ওয়ারকটরক। 
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আেেদ েুসাি িারি ঐ সোন্তিামল থযমতই দুজমনি একজন োত তুমল 
আেেদ েুসাি িারি োোমত বলল। ড্রাইোি িারি দাৌঁি কিাল। িারি দাৌঁিামতই 
দুজন এরিময় এল। ওয়ারকটরকধািী ওয়ারকটরকমত কো বলরেল। তাি থ ষ 
কোটা আেেদ েুসা শুনমত থপল, ‘বুঝলাে, তামক থযমত থদব না। ওমক কেপমে 
এক ঘন্টা আটমক...... রঠক আমে।’ 

ওয়ারকটরকধািী আেেদ েুসামক বলল, ‘তুরে রক থ ে আবদুল্লাে আলী?’ 
‘রজ, হ্াৌঁ।’ থ ে আবদুল্লাে আলী রূপী আেেদ েুসা উত্তি রদল। 
‘এরদমক থকাোয় যাে? এ িাস্তা বন্ধ, এরদমক এেন যাওয়া যামব না।’ 
বমল ড্রাইোিমক লেয কমি রনমদট  রদল, ‘িারিটা িাস্তাি বাইমি ওরদমক 

রনময় যাও।’ 
‘আরে যারে এফ.রব.আই প্রধান জজট আব্রাোমেি সামে থদো কিমত ৫টায় 

তাি সামে আোি এযাপময়ন্টমেন্ট’ বলল থ ে আবদুল্লাে রূপী আেেদ েুসা। 
থলাকরট েুে বাৌঁকা কমি বলল, ‘জজট আব্রাোমেি সামে থে লবাদীি রক 

দিকাি! সন্ত্রাসী আেেদ েুসাি পমে তদবীি কিমত? থস রদ সিকাি পারঠময়মে? 
তা যামব, ঘন্টা োমনক পমি।’ 

কো থ ষ কমি আবাি রনমদট  রদল ড্রাইোিমক, ‘িারি ঘুিাও। রনময়  ল 
ওরদমক।’ 

আেেদ েুসা রবরিত েমলা, এিা যরদ থ ে আবদুল্লাে আলীি জন্য এই 
বযবস্থা কমি োমক, তােমল আেেদ েুসাি জন্য এিা রক আময়াজন কমি থিমেমে 
আল্লােই জামন। 

ড্রাইোি রনমদটম ি জন্য আেেদ েুসাি রদমক তাকাল। 
আেেদ েুসা ড্রাইোিমক রকেু না বমল ওয়ারকটরকধািীি রদমক থ ময় বলল, 

‘একবাি বলমেন িাস্তা বন্ধ। আবাি বলমেন এক ঘন্টা যাওয়া যামব না। িাস্তাটা 
রক এক ঘন্টা বন্ধ োকমব?’ 

‘ওসব কো নয়। থতাোি যাওয়া েমব না। জজট আব্রাোমেি কামে আেেদ 
েুসাি পমে দালালী কিমত থতাোমক আেিা থযমত থদব না।’ বলল 
ওয়ারকটরকধািী। 
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‘বািবাি আেেদ েুসাি সামে আোমক যুক্ত কিমেন থকন? তাি সামে 
আোি এই যাওয়াি রক সর্ম্টক?’ োসল থ ে আবদুল্লাে আলী রূপী আেেদ েুসা। 

‘ইস ন্যাকা সাজা েমে! ও রনময়মে ৬টায় অ্যাপময়ন্টমেন্ট, আি তুরে রনময়ে 
৫টায় অ্যাপময়ন্টমেন্ট! রবনা থযািামযামি? তুরে রিময় থস রদ সিকামিি পে থেমক 
আেেদ েুসাি জন্য তদরবি কমি আসমব, এিপি আেেদ েুসা যামব ফায়দা 
থনবাি উমেমে, এ সেজ কোটা আেিা বুরঝনা, না?’ আেেদ েুসা েমন েমন 
োসল। েমন েমনই বলল, বুঝমব না থকন, থতােিা থতা একটা বুরদ্ধি থেরক! 
প্রকামে বলল, ‘রঠক আমে তােমল রফমি যাই।’ 

‘না রফমি থযমত পািমব না।’ 
‘থকন?’ 
‘রফমি রিময় আেেদ েুসামক সাবধান কিমব তা রক েমত রদমত পারি 

আেিা? থস আসুক এটাই থতা আেিা  ারে। কত আময়াজন তাি জন্য!’ 
‘আময়াজনটা আবাি রক?’ 
‘তুরে আম পাম  োকমল, থদেমত পামব। আধ ঘন্টাি েমধযই সবাই এমস 

পিমব।’ 
‘না, আরে োকরে না।’ 
উত্তমি ওিা রকেু বলল না। েঠাৎ তামদি েুমেি োব কমঠাি েময় উঠল। 

দুজমনি োমতই রিেলবাি উমঠ এল। ওয়ারকটরকধািী তাি রিেলবাি ড্রাইোমিি 
রদমক তাক কমি বলল, ‘যা বমলরে থস আমদ  পালন কি।’ 

ড্রাইোি তাকাল আেেদ েুসাি রদমক রনমদটম ি জন্য। 
‘ও আোি আমদ ......’ 
কো থ ষ কিমত পািল না থলাকরট। 
থপেন থেমক পিপি রতনবাি দুপ দুপ  ব্দ েমলা। সিংমি সিংমিই থদো থিল, 

িারিি পাম  দাৌঁিামনা ওমদি োত থেমক দুরট রিেলবাি ও ওয়ারকটরক রেটমক 
পমি থিল। আতটনাদ কমি উঠমলা ওিা দুজনই। ওয়ারকটরকধািীি দুই োত এবিং 
অ্ন্যজমনি ডান োত িক্তাক্ত। 
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আেেদ েুসা থপেমন তাকাল। থদেল, থবঞ্জারেন থবকমনি িারি থপেমন 
এমস দাৌঁরিময়মে। সাইমলন্সাি লািামনা রিেলবাি োমত থনমে এমসমে িারি থেমক 
থবঞ্জারেন থবকন। 

আেেদ েুসা িারি থেমক নােরেল। 
থবঞ্জারেন থবকন ‘না, না’ বমল রনমষধ কিল। বলল, ‘ইয়া থ ে, আপনাি 

নাোি দিকাি থনই। আপরন  মল যান। আরে এমদি বযবস্থা কিরে।’ বমল 
থবঞ্জারেন থবকন তাি রিেলবামিি বাট রদময় দুজমনি োোয় দুরট ঘা লারিময় 
বলল, ‘ ল, আোি িারিমত উঠ। একটু থদিী কিমল রিেলবামিি গুরল এবাি 
োো গুরিময় থদমব।’ 

থলাক দুরট  লল থবঞ্জারেমনি িারি লমেয। 
আেেদ েুসাি িারি তেন স্টাটট রনময়  লমত শুরু কমিমে। 
একটু পি আেেদ েুসা থপেমন রফমি থদেল, থলাক দুরট থবঞ্জারেমনি 

িারিমত উঠমে। আি থবঞ্জারেন রকেু দরি রনময় এগুমে তামদি রদমক। 
‘থবঞ্জারেন তােমল ওমদি থবৌঁমধ িারিমত িােমব’ োবল আেেদ েুসা। 

থবঞ্জারেমনি সতকটতামক েমন েমন ধন্যবাদ রদল থস। েমন েমন কৃতজ্ঞতা জানাল 
থবঞ্জারেন থক। থস এমস তামক এই অ্প্রীরতকি কামজ জরিময় পিা থেমক উদ্ধাি 
কমিমে। তাি থয পরি য় এবিং থপা াক তা রনময় এই কামজ জরিময় পিা তাি 
জন্য রনিাপদ ও থ ােন েমতা না। আল্লাে তামক বাৌঁর ময়মেন। 

আবাি থ াে থফিাল আেেদ েুসা থপেমন। থদেল, থবঞ্জারেমনি িারি রফমি 
যামে। 

আেেদ েুসা থপ মে থিল এফ.রব.আই েবনিােী থসই লাল পােমুি িাস্তাি 
েুমে। 

থসই িাস্তাি েুমে সাদা থপা ামক দুজন থলাক দারিময়। তামদি োমত 
ওয়ারকটরক, ওিা এফ,রব, আই-এি থলাক, থদমেই আেেদ েুসা র নল। 

িারি ওমদি সােমন এমস দাৌঁিামতই ঐ দুজমনি একজন িারিি থেতমি 
উরক রদময় আেেদ েুসাি রদমক তারকময় সসম্মামন বলল, ‘আপরন রক রেিঃ থ ে 
আবদুল্লাে আলী?’ 
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‘হ্াৌঁ।’  বলল আেেদ েুসা। 
‘ওময়লকাে স্যাি।’ বমল িাস্তাি একপাম  সমি দাৌঁিাল ওিা দুজন। 
আেেদ েুসাি িারি লাল পােমিি সিক ধমি এরিময় থিল এফ.রব.আই 

েবমনি রদমক, িারি বািান্দায় রিময় প্রমব  কিল। িারি বািান্দাি পমিই প্র স্ত 
করিমডাি, তাি পমিই রবরডিং-এ প্রমবম ি রব াল দিজা। দিজায় দুজন থসরন্ি। 

আেেদ েুসাি িারি োেমতই একজন থসরন্ি েুমট এল। আেেদ েুসাি 
িারিি থিট েুমল ধিল। 

আেেদ েুসা িারি থেমক থবরুল। 
স্যালুট রদল থসরন্ি। 
থসরন্ি আেেদ েুসামক রনময় উমঠ থিল বািান্দায়।  
বি দিজাি পাম ই আমিকটা থোট দিজা। থসরন্ি আেেদ েুসামক রনময় 

রিময় থসই থোট দিজাি সােমন দাৌঁিামতই দিজা েুমল থিল।  
রবিাট একরট কে। থসাফায় সাজামনা। 
অ্েযেটনা কে এটা। 
দিজাি ডানপাম  একরট কাউন্টাি। তৎপি একরট েরেলা থস কাউন্টামি 

বমস। 
আেেদ েুসা থেতমি েুকমতই ‘গুড ইেরনিং!’ বমল স্বািত জানাল আেেদ 

েুসামক। এিপি থটরলমফান তুমল কাি সামে রক কো বমল থেময়রট উমঠ এল। 
আেেদ েুসামক রনময় একটা থসাফায় বসাি অ্নুমিাধ কমি বলল, ‘একটু বসুন 
স্যাি, থেতমি রনময় যাবাি জন্য থলাক আসমে।’ 

আেেদ েুসা বসল। 
থেময়রট রফমি এল তাি কাউন্টামি। 
রেরনট দুময়মকি েমধয কেরটি থেতমিি দিজা রদময় একজন থলাক এমস 

প্রমব  কিল। থসাজা এমস ‘গুড ইেরনিং স্যাি’ বমল আেেদ েুসাি সােমন 
দািাল। তাি োমত একরট কািজ। একবাি কািজ ও একবাি আেেদ েুসাি 
রদমক তারকময় বলল, ‘আসুন স্যাি, আোি সামে।’ 

বমল থস ঘুমি দািাল। 
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আেেদ েুসাও উমঠ তাি রপেু রনল। 
এফ.রব.আই থেড থকায়াটটাি ১১ তলা একটা রব াল রবরডিং। 
এমকবামি পমটােযাক নদীি িা থঘৌঁমষ দাৌঁরিময়। 
থেডমকায়াটটামিি দুরট ফ্রন্ট সাইড। একটা আেেদ েুসা থয রদক রদময় এল 

থসরদমক, আমিকটা পমটােযাক নদীি সামে। পমটােযাক নদীমত োসমে 
এফ.রব.আই-এি উে ি থেরলকাপ্টাি ও থোট থোট থেনগুমলা। 

আি  ত িারিি িযামিজ িময়মে আন্ডাি গ্রাউন্ড টপ থলামি। 
আেেদ েুসামক রনময় থলাকরট এল সাত তলায়। এই সাত তলাি োঝাোরঝ 

পমটােযাক প্রামন্তি একটা রব াল কমে বমস এফ.রব.আই প্রধান জজট আব্রাোে 
জনসন। 

জন আব্রাোে জনসমনি কমেি সােমন দাৌঁরিময় রেল তাি রপ,এস। আেেদ 
েুসামক রনময় থলাকরট থসোমন থপ েমতই জজট আব্রাোমেি রপ,এস থলাকরটমক 
একটা ধন্যবাদ রদময় আেেদ েুসামক রনময় দিজা থঠমল প্রমব  কিল একটা ঘমি। 

ঘিটা থব  বি। থসাফায় সাজামনা। থদমে ওময়রটিং রুমেি েত েমন েয়। থস 
ঘমিি পি একটা করিমডাি। তািপি প্রমব  কিল আমিকটা রব াল কমে। 
থদমেই বুঝল আেেদ েুসা কেরট কনফামিন্স রুে। 

কনফামিন্স রুমেি পি আবাি করিমডাি। তািপি প্রমব  কিল আমিকরট 
কমে, এ ঘিও থসাফায় সাজামনা। 

ঘমি েুমক একটা থসাফা থদরেময় আেেদ েুসামক বলল, ‘বসুন স্যাি,  ীফ 
স্যাি এেরন এমস পিমবন।’ 

বমল রপ, এস থবরিময় থিল ঘি থেমক। 
বসমত বসমত আেেদ েুসা োবল রপ, এস সামেব তামক সাধািমেি 

 লা মলি পে রদময় রনময় আমসরন, ডানরদমকি সিংরেপ্ত পমে রনময় এমসমে। 
কেরট থদমে আেেদ েুসা োবল এটা সাোতকাি রুে। এেন সাোতদামনি রুে 
েয়মতা আিও আমে। 
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দিজা থঠমল ঘমি েুকল এক থপ্র ঢ় বযরক্ত, োোি  ুমল রেরলটারি োৌঁট। 
োোয় সাদা-পাকা  ুমল বয়মসি োপ আমে, রকন্তু থদমে তা থনই। থদেমলই বুঝা 
যায় থেদেীন থপটা  িীি। 

আেেদ েুসা প্রেে নজমিই র নমত পািল ওোই নদীি েটি থবামট থদো 
জজট আব্রাোে জনসনমক। েদ্মমবম  োকায় আেেদ েুসামক তাি থ নাি কো 
নয়। 

থস সেয় জজট আব্রাোমেি থ ামেি রদমক আেেদ েুসা তারকময়রেল রকনা 
েমন পিমে না, রকন্তু আজ থদেল বামজি েত র কািী থ াে দুরট তাি। 

আেেদ েুসা উমঠ দাৌঁরিময়রেল। 
জজট আব্রাোে জনসনই প্রেে োত বািাল হ্ান্ডম মকি জন্য। 
আেেদ েুসাও োত বািাল। 
‘আরে জজট আব্রাোে জনসন।’ হ্ান্ডম ক কিমত কিমতই বলল থস। 
‘আরে আেেদ েুসা।’ হ্ান্ডম ক অ্বস্থামতই বলল আেেদ েুসা। 
েুমে যেন রনমজি নাে উচ্চািে কিরেল আেেদ েুসা, তেন বাে োত রদময় 

েুমেি দাৌঁরি থস েুমল থফলরেল। 
প্রেমেই রবিয় ও রবব্রতকি অ্বস্থা ফমুট উঠল জজট আব্রাোমেি েুমে। রকন্তু 

পিেমেই তাি থ াে দুরট জ্বমল উঠল বামঘি েত। থ ামেি পলমক তাি বাে োত 
পমকট থেমক রিেলবাি থবি কমি এমন আেেদ েুসাি কপাল বিাবি তাক কিল। 
বমল উঠল তীব্র কমন্ঠ ‘এই প্রতািোি অ্েট রক আেেদ েুসা?’ 

জজট আব্রাোে জনসন ও আেেদ েুসামি ডান োত তেনও হ্ান্ডম মক 
আবদ্ধ। 

োসল আেেদ েুসা। র শুি েত রনমদাষট োরস। বলল, ‘আপনাি সামে থদো 
কিাটা রনরিত কিাি জন্য।’ 

‘থকন সাোমতি জমন্য সেয় থতা রনরদটি আমে রবমকল েটায়।’ 
‘তেন আসমত পািতাে না। আসমত থদয়া েমতা না। পমেই আটক কিা 

েমতা।’ 
‘একটা অ্সম্ভব কো বলমেন আেেদ েুসা।’ 
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‘অ্সম্ভব নয়, এটাই বাস্তবতা। আরে োমন থ ে আবদুল্লাে আলীমকও বাধা 
থদয়া েময়রেল। বাধাদান কািী দুজনমক আোি সাোযযকািী কাবু কমি রনময় যায় 
তাি ফমল আরে আসমত থপমিরে।’ 

‘কািা থকন থ ে আবদুল্লাে আলীমক বাধা রদময়রেল?’ 
‘থ ে আবদুল্লাে আলীমক নারক থস রদ সিকামিি তিফ থেমক আেেদ 

েুসাি পমে তদ্বীি কিাি জন্য আপনাি কামে পাঠামনা েময়মে। এই তদ্বীি যামত 
থ ে আবদুল্লাে কিমত না পামি এজন্য তামক এক ঘন্টা আটমক িাোি রসদ্ধান্ত 
রনময়রেল।’ 

একটু োবল জজট আব্রাোে জনসন। 
তাি রিেলবাি ধিা বাে োত রনম  থনমে থিল এবিং রিেলবািও রিময় 

পমকমট েুকল।  
‘এোমন কো বলা রনিাপদ নয় বমল েমন েমে, আপরন আোি অ্রফমস 

আসুন।’ 
বমল ঘুমি দাৌঁরিময় োৌঁটা শুরু কিল জজট আব্রাোে জনসন। 
আেেদ েুসাও  লল তাি থপেমন থপেমন। 
রবিাট অ্রফস কে জজট আব্রাোে জনসমনি। 
বি থটরবল। তাি বা পাম  দীঘট প্র স্ত থডস্ক। থডস্কটা ইন্টািমনট, ইন্টািকে, 

ফযাক্স ও নানা িকে থটরলমফামন ঠাসা। 
থপেমন একটা রবি সাইজ করর্ম্উটাি। 
জজট আব্রাোে থটরবমলি সােমন একটা থ য়াি থদরেময় আেেদ েুসামক 

বসমত বমল রনমজ রিময় থটরবমলি ওপাম  বসল রনমজি থ য়ামি। 
‘রকন্তু আরে রবরিত েরে আপনাি সামে এযাপময়ন্টমেমন্টি বযাপািটা 

জানাজারন েমলা রক কমি? বযাপািটা আরে কাউমক জানাইরন। রঠক কমিরেলাে, 
আরে রিময় থিট থেমক আপনামক রনময় আসব।’ 

‘আপনাি থটরলমফান েরনটি েমত পামি না?’ 
 ‘এফ. রব. আই-এি থসন্িাল রসরকউরিরট এক্সম ঞ্জ সব রকেুই থিকডট কমি 

োমক।’ 
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‘থসোন থেমক থতা এ তেয পা াি েমত পামি।’ বলল আেেদ েুসা। 
‘েমত পামি। রকন্তু রবরিত েরে, কািা এ রনময় োো ঘাোল এবিং থকন?’ 
‘আরে থবাধ েয় আপনামক সাোযয কিমত পারি?’ 
‘রক থসটা?’ ভ্রু কুরিত কমি বলল জজট আব্রাোে। 
‘আপনাি একজন রডউরট অ্রফসাি রবষয়টা জামন। থস জরিতও োকমত 

পামি। তাি এেন রডউরট থনই, তবু থস অ্রফমস রকিংবা আমস-পাম  আমে বমল 
জারন।’ 

 েমক উঠাি েতই থ ােটা  িল েময় উঠল জজট আব্রাোে জনসমনি। 
বলল, ‘রডউরট অ্রফসামিি নাে বলমত পািমবন?’ 

‘রেিঃ েযািরিল।’ 
‘েযািরিল?’  েমক উঠাি েত নাে উচ্চািে কমিই েঠাৎ থযন থকান 

োবনায় ডুমব থিল জজট আব্রাোে। থস থ য়াি থেলান রদময় তারকময় আমে সােমন। 
রকন্তু তাি দৃরিমত শুন্যতা। 

েঠাৎ থসাজা েময় বসল জজট আব্রাোে। ইন্টািকমেি সােমন ঝুৌঁমক পিল। 
 াপ রদল একটা কীমত। 

ওপাি থেমক একটা কন্ঠ থেমস এল, ‘রসরকউরিরট  ীফ োিোন থেইঞ্জ 
বলরে।’ 

‘জজট আব্রাোে, গুড ইেরনিং।’ বলল জজট আব্রাোে। 
‘স্যাি, গুড ইেরনিং। রকেু রনমদট  স্যাি?’ 
‘হ্াৌঁ। থ ান, রবমকল ৬টায় আোি পামসটানাল একটা এযাপময়ন্টমেন্ট। এটা 

ফাৌঁস েময়মে। কািা কিল, থকন কিল, আরে জানমত  াই।’ 
‘স্যাি, এযাপময়ন্টমেন্ট রকোমব েময়রেল?’ 
‘আোি সিাসরি থটরলমফামন।’ 
‘ধন্যবাদ। আিও থকান ইনফিমে ন আমে স্যাি আোমক সাোযয কিাি 

েত?’ 
‘ফাৌঁস কিাি োধযমে যািা জামন তামদি একজন েযািরিল।’ 
‘ধন্যবাদ স্যাি। কমব কয়টায় এযাপময়ন্টমেন্ট েময়রেল স্যাি?’ 
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‘আজ সকামল।’ 
‘অ্মনক ধন্যবাদ স্যাি। আরে এেরন রবষয়টা থদেরে স্যাি। আরে েবি 

থপময়রে, রডউরট থ ষ েময় যাবাি পিও েযািরিল  মল যায়রন। ক্লামব বমস আড্ডা 
রদমে।’ 

‘কতেমে আোমক জানামব?’ 
‘৬টা বাজাি আমিই, স্যাি।’ 
‘ধন্যবাদ থেইঞ্জ।’ 
‘ওময়লকাে স্যাি।’ 
ইন্টািকে অ্ফ কমি রদময় আেেদ েুসাি রদমক রফমি জজট আব্রাোে বলল, 

‘েবিটা পাওয়াি আমি আপনাি সামে থকান কো বলব না এই বযাপামি। আসুন 
 া োই।’ 

আেেদ েুসা তাি োত ঘরিি রদমক তারকময় থদেল সামি পাৌঁ টা বামজ। 
 া থেমত থেমত প্রেে রনিবতা োঙল জজট আব্রাোেই। বলল, ‘আোি থসই 

নারতটা থকেন আমে, আপরন রকন্তু একবািও রজমজ্ঞস কমিনরন।’ জজট আব্রাোে 
অ্স্পি একটা োরস োসল। 

‘আপনাি পারিবারিক থকান রবষয়মক আপনাি অ্রফমস থটমন আনা রঠক 
েমন করিরন। রদ্বতীয়ত আরে বযরক্ত আেেদ েুসা রেমসমব আরসরন, এমসরে 
আপনামদি সািংঘারতক এক অ্রেমযামিি আসােী রেমসমব।’ বলল িম্ভীি কমন্ঠ 
আেেদ েুসা। 

‘রঠক বমলমেন। ধন্যবাদ আপনামক।’ বলল জজট আব্রাোে। তািও িম্ভীি 
কন্ঠ। 

আিও রকেুেে পি, এবািও রনিবতা োঙল জজট আব্রাোে। বলল, 
‘ন্যাসরেমলি রিমপাটট আরে থপময়রে। রিমপাটট থপন্টািন, রস.আই.এ এবিং 
থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা অ্রফমসও থিমে। সবাই আেিা রবরিত থয, সুমযাি 
থপময়ও আপরন পালামনাি পরিবমতট আেত েূেুষুট  ত্রুমদি উদ্ধাি ও বাৌঁ ামনাি 
থ িা কমিমেন। তাি ফমল আোমদি রতনটা েূলযবান প্রাে িো থপময়মে। বলুন 
থতা এ িকে োনবতামবাধ যাি, রতরন থকন েুমনােুরনি জিমত?’ 
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‘ঐ েূেুষটমদি েত যািা েজলুে অ্সোয় তামদি থসবা কিাি জমন্য।’ িম্ভীি 
কন্ঠ আেেদ েুসাি।  

জবামব তৎেোৎ থকান কো বলল না জজট আব্রাোে। োবরেল থস। 
অ্মনকেে পমি বলল, ‘রঠকই বমলমেন। রকন্তু আইন এবিং  ত্রুিা একো োনমব 
না। লস-আলামোস লযাবমিটিী অ্ব স্ট্রামটরজক রিসাম ট আপরন েুমক রেমলন, এটা 
প্রোরেত েমল আইন অ্তযন্ত কমঠািোমব তা থদেমব।’ 

‘তাই থদো উর ত জনাব।’ আেেদ েুসাি থঠামট রেরি এক টুকমিা োরস। 
থসরদমক তারকময় জজট আব্রাোে বলল, ‘আপনাি েত  ক্ত নামেটি োনুষ 

আরে থদরেরন। আপনাি জন্য আোি েুব কি েমে। আপরন আত্মসেপটে কিমত 
এমলন থকন?’ 

‘কািে, আপনািা আোমক ধমি িােমত পািমবন না।’ 
‘এফ.রব.আই অ্রফমস বমস একো বলা রক সামজ?’ 
‘না সাজমল বলতাে না।’ 
‘তা রঠক। রকন্তু এটা অ্েূলক একটা অ্েিংকাি আপনাি।’ 
‘প্রকৃত েুসলোন থয থস অ্েিংকাি কমি না, কিমত পামি না।’ 
‘আবাি েুসলোরনত্বমক থটমন আনমেন থকন, আেিা োনুষ রেসামব কো 

বলরে।’ 
‘রকন্তু আরে োনুষ রেসামব কো বলরে না, েুসলোন রেসামব কো বলরে।’ 
‘তাি থকান দিকাি রক আমে? োনুষ েওয়াটাই রক যমেি নয়?’ 
‘আো বলুন থতা, িাস্তাি েীি থেমক একজনমক ধমি এমন আপনাি থ য়ামি 

বসামলই থস রক এফ.রব.আই প্রধামনি দারয়ত্ব পালন কিমত পািমব?’ 
 ‘পািমব না।’ 
‘থকন পািমব না।’ 
‘এফ.রব.আই-এি থিরনিং তাি থনই এবিং এফ.রব.আই প্রধামনি দারয়ত্ব-

কতটবযও জানা োকমব না তাি।’ 
‘এই রবশ্ব সিংসামি প্ররতরট োনুষ একজন কমি  াসক। থস রনমজমক, 

পরিবািমক, রকেু োনুষমক এবিং তাি  ািপাম ি সৃি জিতমক  াসন ও রনয়ন্ত্রে 
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কমি। এই  াসন ও রনয়ন্ত্রে থ োি জমন্য এফ.রব.আই-এি েত আি থিরনিং ও 
দারয়ত্ব-কতটমবযি র ো োকা দিকাি রকনা?’ 

সমে সমে উত্তি রদল না জজট আব্রাোে। একটু োবল। তািপি বলল, ‘এ 
র ো থতা র ো প্ররতষ্ঠানগুমলা এবিং সিকাি থদয়।’ 

‘র ো প্ররতষ্ঠানগুমলা এবিং সিকাি প্রমফ নাল বা থপ াজীবী ততিী কমি, 
ঐ ‘ াসক োনুষ’ ততিী কমি না। সিকামিি র োপ্ররতষ্ঠান ও থিরনিং কেটসূ ীমত 
োনুমষি ‘থে রলক র ো’টা রক? -এই পৃরেবীমত োনুমষি সৃরি থকন? তাি পরিেরত 
রক? ইতযারদ। থদেুন আপরন আপনাি  ািরদমক সৃি জিমতি রদমক থ ময়, 
সবরকেুই সৃরি েময়মে োনুমষি জন্য, োনুমষি উপকামিি জমন্য, োনুমষি দ্বািা 
বযবহৃত েবাি জমন্য। িাে-পালা ও পশু-পারে থেমক শুরু কমি  াৌঁমদি আমলা, 
সূমযটি রকিে, নদ-নদী-সেুদ্র-বৃরি, থস ি-জািরতক সম্বন্ধ, তািকাপুমঞ্জি 
(িযালারক্স) োিসােযপূেট অ্বস্থান সবই োনুষমক রঘমি। রকন্তু সৃি জিমতি উপি 
একেত্র  াসক োনুমষি সৃরি থকান উমেমে, রক তাি কাজ? তাি একটাই কাজ 
েৌঁমজ পাওয়া যায়, আি থসটা েমলা ঐ  াসন রনয়ন্ত্রে যা থস রনমজি উপি, 
পরিবামিি উপি, অ্রধনস্ত রকেু োনুমষি  উপি এবিং আয়ত্বাধীন সৃি জিমতি 
উপি  ালায়। এটাই তাি েূল কাজ, েূল দারয়ত্ব। এই কাজ সর্ম্াদন ও দারয়ত্ব 
পালমনি জমন্য রক র োি দিকাি থনই? এই র োই োনুমষ থে রলক র ো।’ 

‘এটামতা দ টে র ো।’ 
‘দ টে র ো বমটই, রকন্তু ‘োনুষ থেমটা’, ‘োনুষ থেমিল’ প্রেুমেি দ টন 

নয়। তাৌঁমদিও রযরন স্রিা থসই আল্লােি দ টন বা জীবন রবধানই েমলা েূল র ো।’ 
‘আপরন ধেট র োি কো বলমেন?’ 
‘ধেট র ো োমন থতা োনুষ রক কিমব, রক কিমব না অ্েটাৎ োনুমষি জীবন 

পরি ালনাি র ো।’ 
‘এ রনমদট  থতা আোমদি সিংরবধামনই আমে।’ 
‘ও থতা োনুমষি ততিী।’ 
‘তামত থদাষ রক? জনেমতি রেরত্তমত জনিমেি জমন্যই ততিী এ 

সিংরবধান।’ 
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‘োনুষ যেন রকেু কমি তাি সিংকীেট স্বামেট কমি। োনুমষি ততিী আইন ও 
সিংরবধান তাই সিংকীেট স্বােট-দুি েময় োমক। আি আল্লােি সিংরবধান পৃরেবীি 
সকল োনুমষি সারবটক েেমলি জমন্য। থযেন েদ োওয়া োিাপ, রকন্তু 
আমেরিকান আইন জনেমতি রেরত্তমত এই োিাপ রজরনসমক তবধ কমিমে। রকন্তু 
আল্লােি আইমন েদ পামনি েত েরতকি কাজ তবধ েমব না সব োনুষ  াইমলও। 
অ্নুরূপোমব আমেরিকান আইমন অ্ববধ বযরে াি যরদ সম্মরতেূলক েয়, তােমল 
 ারস্তমযািয েমব না, রকন্তু আল্লােি সিংরবধামন বযরে াি সম্মরতেূলক থোক বা 
অ্সম্মরতেূলক থোক উেয়মেমত্রই  ারস্তমযািয অ্পিাধ। এেন োজামিা দৃিান্ত 
রদময় থদোমনা যামব থয, োনুষ রনমজি োমলা রনমজই থবামঝ না, রনমজি োমতই 
থস রনমজি ধ্বিংমসি আইন ি না কমি (মযেন েৃতযদন্ড িরেত কিা আইন)। এি 
অ্েট, োনুষ তাি জীবন পরি ালনাি আইন ততিী বা সিংরবধান ি নাি উপযুক্ত নয়। 
প্রকৃত পমে এই অ্রধকািই োনুষ িামে না। োনুমষি জন্য সিংরবধান আসমব 
আল্লােি কাে থেমক।’ 

‘তােমল রক োনুষ আইন প্রনয়ন কিমব না?’ 
‘কিমব আল্লােি থদয়া সিংরবধামনি রেরত্তমত।’ 
‘োক, রেিঃ আেেদ েুসা। আি নয়। থদেরে, আি একটু এগুমল েয় থতা 

আরে থে লবাদীই েময় পিমবা। স্বীকাি কিরে, যা বমলমেন তাি থকানটাই 
অ্ময রক্তক নয়। এ োরি রবষয়গুমলা রনময় পমি আিও োবমবা। এেন আসল 
কোয় রফমি আরস।’ 

বমল একটা দে রনময় জজট আব্রাোে ব্লল, ‘তােমল দাৌঁিাল, আেিা 
আপনামক আটকামত পািব না, এটা আপনাি থকান অ্েূলক অ্েিংকামিি কো 
নয়।’ 

‘হ্াৌঁ, তাই জনাব।’ 
‘আরে েুর  েমবা যরদ তাই েয় থয, আেিা আপনামক আটকারে না। রকন্তু 

থজমন িােমবন আোমদি সকল আইন োল বা েন্দ থোক, এ আইমনি োত থেমক 
থিোই আপরন পামবন না। যরদও তামত কি............।’ 
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কো থ ষ কিমত পািমলা না জজট আব্রাোে। তাি ইন্টািকে কো বমল 
উঠল। রসরকউরিরট  ীফ োিোন থেইমঞ্জি কন্ঠ। বলল, ‘গুড ইেরনিং স্যাি। আরে 
োিোন থেইঞ্জ।’ 

‘গুড ইেরনিং। বল।’ 
‘েযািিীল সেমজই কো বমলমে। প্রােরেক কাজ েময় থিমে স্যাি। রিমপাটট 

পাঠালাে। আি সােমন এগুমত েমল আপনাি জরুিী রনমদট  দিকাি।’ 
‘অ্মপো কি, রিমপাটট পমি থনই। ধন্যবাদ।’ 
বমল ইন্টািকে অ্ফ কমি রদল জজট আব্রাোে। 
কময়ক থসমকমন্ডি েমধয করর্ম্উটাি থেমক একটা রপ্রমন্টড র ট থবরিময় 

এল। 
জজট আব্রাোে দ্রুত থ াে বুলামত লািল রপ্রমন্টড র টরটমত। 
পিা তাৌঁি যতই এগুমত লািল, তাি েুমেি োব ততই পরিবরতটত েমত 

লািল। 
পিা যেন থ ষ েমলা, তেন সাদা থ োিা তাি লাল েময় উমঠমে। থসই 

সামে  ক্ত েময় উমঠমে তাি েুেেন্ডল। বলল থস, ‘রেিঃ আেেদ েুসা আপনাি 
অ্নুোন সতয। আপরন ৬টায় সরতযই আসমত পািমতন না। আোমদি সােমনি 
‘পমটােযাক ১১’ থিামডি েুমে দুই িারি থবাঝাই থলাক ওৎ থপমত রেল। আপরন 
ঐ থিামড প্রমব  কিমলই সােমন ও থপেন থেমক আপনাি িারি রঘমি থফলা 
েমতা।’ 

‘এ িকে ঘটমব আরে আমিই অ্নুোন কমিরেলাে। রকন্তু গুরুত্বপূেট রবষয় 
েমলা, আপনাি থটরলমফামনি কো ফাৌঁস েমলা কামদি দ্বািা?’ 

‘জানমত  াইমলন না, ওৎ থপমত রেল ওিা কািা?’ 
‘জারন আরে। ওিা থজনামিল োিে ও রেিঃ থিাড ওয়াটামিি থলাক।’ 
‘না আেেদ েুসা। থজনামিল অ্তযন্ত  ালাক থলাক। তাি থলাক এোমন 

পারঠময় ধিা পিাি ঝুৌঁরক থনমব না।’ 
‘তােমল?’ 
‘আোমদি এফ.রব.আই-এি আটজন থলাক ধিা পমিমে।’ 
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‘থজনামিল োিমেি োিা কিা?’ 
‘বলমত পামিন’ 
‘আি থটরলমফামনি কো ফাৌঁমসি বযাপািটা?’ 
‘রডউরট অ্রফসাি েযািরিল স্বীকাি কমিমে ফাৌঁস কিাি দারয়ত্ব। রকন্তু 

রসরকউরিরট অ্রফসাি োিোন থেইমঞ্জি ধািো আোমদি েরনটরিিং ও 
কেুযরনমক ন থসমলও েূত োকমত পামি।’ 

‘আরে আিযট েরে রেিঃ জজট আব্রাোে ইহুদী স্বামেটি কামে এফ.রব.আই-এি 
েত প্ররতষ্ঠানও এত েেুি!’ 

‘আপনাি অ্রেমযাি সতয, ওিা রবিাট থদাষেীয় কাজ কমিমে এটাও সতয, 
রকন্তু রনিয় থদ মপ্রে থেমকই ওটা কমিমে বমল েমন কিমে। এ িকেই তামদি 
বুঝামনা েময়মে।’ বলল জজট আব্রাোে। 

‘থদ মপ্রমেি কাজ েমলা থকেন কমি?’ 
‘এ তেযটা আপরনও রদমলন। বযাপািটা এই  িকে, থস রদ সিকামিি  াপ 

পমিমে োরকটন সিকামিি উপি আেেদ েুসামক অ্রেমযাি থেমক েুরক্ত থদবাি 
জমন্য। এই  ামপ আরে এফ.রব. আই  ীফ বুঝাপিাি োধযমে বযাপািটা থসমটল 
কিাি জন্য আেেদ েুসামক থডমকরে আজ সন্ধযা ৬টায়। এই আমলা নাি পি 
আেেদ েুসা অ্রেমযাি থেমক েুক্ত  েময় যামবন। সুতিািং থদ মপ্ররেকিা আমিই 
আপনামক রকডন্যাপ কমি আমপাষ িফা বান াল কিমত থ ময়মে। রকডন্যাপ 
কিাি পি তািা আেেদ েুসামক তুমল থদমব ইহুদী থিাময়ন্দা রবোমিি োমত। 
প্র াি কিা েমব থয, ইহুদী থিাময়ন্দািা োরকটন সিকামিি অ্জামন্ত আেেদ েুসামক 
রকডন্যাপ কমি আমেরিকাি বাইমি রনময় থিমে। অ্তএব এমত োরকটন সিকািমক 
থদাষ থদয়া যামব না। এমত দুই লাে থদ মপ্ররেকিা থদমেমে। এক, আেেদ 
েুসামক অ্রেমযাি থেমক েুরক্ত থদয়া বন্ধ কিা থিল, দুই, োরকটনীমদি রবম ষ বন্ধু 
ইহুদীমদি একটা বি উপকাি েমলা। এ িকে বুঝ যরদ থকউ পায়, তােমল থকান 
আমেরিকান এমত সম্মত েমব না বলুন?’ 

োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘থযোমব যুরক্ত রদমলন, তামত েমন েমে 
আপরনও ঐ থদ মপ্ররেকমদি একজন।’ 
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‘অ্বেই, তমব আরে আপনামক থগ্রফতাি কমি ইহুদীমদি োমত তুমল থদব 
না, থসাপেট কিব আপনামক োরকটন আইমনি োমত। রনমদটাষ েমল োিা থপময় 
যামবন।’ 

বমল জজট আব্রাোে আবাি ইন্টািকে অ্ন কিল। ওপাি থেমক কো বমল 
উঠল োিোন থেইঞ্জ। 

জজট আব্রাোে তামক রনমদট  রদল, ‘থটরলমফামনি কো ফাৌঁস কিাি সামে 
আি থক জরিত, তাি তদন্ত তুরে  ারলময় যাও। আি থয আটজনমক থগ্রফতাি 
কমিে, তামদি রবরুমদ্ধ বাইমিি সামে অ্ববধ ও িাষ্ট্রীয় স্বােট রবরুদ্ধ থযািামযাি, 
অ্বাধযতা এবিং অ্রফস- ৃিংেলা েিংমিি অ্রেমযাি থিকডট কি এবিং রডপাটটমেন্টাল 
প্ররসরকউ ন রবোমি পারঠময় দাও। আি ওমদি রডপাটটমেন্টাল থসমল বন্দী িাে। 
ধন্যবাদ।’ 

ইন্টািকে অ্ফ কমি জজট আব্রাোে ঘুমি বসল আেেদ েুসাি রদমক, োত 
ঘরিি রদমক তাকাল। বলল, ‘রঠক ৬টা, আপনাি সামে সাোমতি সেয় এটা। 
এেন বলুন, আরে আপনামক রক সাোযয কিমত পারি?’ 

‘জনাব আরে রকেু বলাি আমি আপনামদি করলনস থকাোয় জানমত 
 ারে।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘আোমদি এফ.রব.আই এমজন্ট করলনস?’ 
‘রজ, হ্াৌঁ।’ 
‘থস থেড থকায়াটটামিই আমে। থকন বলুন থতা?’ 
‘ওয়ার িংটমনি গ্রীন েযারলমত রতরন থজনামিল োিন ও থিাড ওয়াটামিি 

সামে রেমলন না?’ 
‘রেল। অ্রফমসি রনমদটম ই থস ওমদি সামে রেল।’ 
‘রতরন রক ওমদি সামে রনউ থেরক্সমকামত রিময়রেমলন না?’ 
‘রিময়রেমলন। থসটাও অ্রফমসি রনমদটম ই।’ 
‘রতরন রনউ থেরক্সমকাি থকাোয় থকাোয় রিময়রেমলন, রক কমিরেমলন, 

ইতযারদ রিমপাটট রনিয় রদময়মেন?’ 
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‘রদময়মে। থস রনউ থেরক্সমকামত রিময় সব  সেয় ওমদি সামে রেল না। 
সবুজ পাোমি যাওয়াি পিরদন থস ওয়ার িংটন রফমি এমসমে।’ 

‘দু’এক রেরনমটি জন্য তাৌঁমক ডাকমত পামিন?’ 
‘অ্বেই। রকন্তু তামক রক দিকাি?’ 
‘আোি অ্নুমিাধ স্যাি।’ 
‘আো ডাকরে।’ 
বমল জজট আব্রাোে ইন্টািকমে রনমদট  পাঠাল করলনসমক এেরন তাি কামে 

পাঠাবাি জমন্য। 
দু’রেরনমটি েমধয করলনস এমস োরজি েমলা। থস আেেদ েুসামক থদমে 

রবরিত েমলা না। অ্েটাৎ আেেদ েুসা আসমব, এমসমে থস জামন। 
‘জনাব, আরে  রেিঃ করলনসমক দু’একটা প্রশ্ন কিব। জজট আব্রাোেমক লেয 

কমি বলল আেেদ েুসা। 
‘রঠক আমে।’ বলল জজট আব্রাোে। 
আেেদ েুসা করলনমসি রদমক রফমি রজমজ্ঞস কিল, ‘রেিঃ করলনস থকান 

তারিে কতটাি সেয় আোমক বন্দী ও আেত অ্বস্থায় সবুজ পাোমি আপনামদি 
সােমন োরজি কিা েময়রেল?’ 

‘িত ২১ তারিে সকাল ১০টায়।’ বলল করলনস। 
‘সবুজ পাোমিি ঐ রসনািি কেমেমক্সি অ্ন্ধকুমপ রনময় আোমক বন্দী কিা 

েময়রেল কয়টায়?’ 
‘থসায়া দ টা েমব তেন।’ একটু র ন্তা কমি বলল করলনস। 
‘২১তারিে থিাটা রদন থতা আপরনও সবুজ পাোমি রেমলন তাই না?’ 
‘রেলাে।’ 
‘সবুজ পাোমিি বন্দীোনাি অ্ন্ধকূপ থেমক আরে পারলময়রে এেন কো 

সবুজ পাোমিি কািও কামে আপরন শুমনরেমলন?’ 
‘না শুরনরন।’ 
করলনমসি কো থ ষ েমল, আেেদ েুসা জজট আব্রাোেমক উমেে কমি 

বলল, ‘জনাব করলনসমক রজমজ্ঞস কিা আোি থ ষ।’ 
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করলনস  মল থিমল আেেদ েুসা জজট আব্রাোেমক বলল, ‘লস আলামোস 
স্ট্রামটরজক রিসা ট লযাবমিটিীমত থকান তারিমে কতটাি সেয় আোমক থদো যায় 
বমল রিমপাটট এমসমে জনাব?’ 

‘িত োমসি ২১ তারিে থবলা ৩টাি রদমক।’ 
‘জনাব আরে সবুজ পাোমি বন্দী েলাে থসায়া দ টায়, আি থবলা ৩টাি 

রদমক আোমক থদো থিল লস আলামোস িমবষোিামি, এটা থকেন কমি েয়? এ 
রনময় আপনািা থেমবমেন?’ 

‘রবষয়টা রনময় আেিা থেমব থদরেরন। আি এ সেময়ি রেসাব রদময় রকন্তু 
প্রোে কিা যামব না থয, আপরন লস আলামোমস আমসনরন। এমসমেন এটা 
বাস্তবতা।’ 

‘এ বাস্তবতা আরে অ্স্বীকাি কিরে না, আরে থতা থটরলমফামনই আপনামক 
জারনময়রে, ঘটনা সতয রকন্তু অ্রেমযাি সতয নয়।’ 

‘ঘটনা সতয েমল অ্রেমযািও সতয েমব এটাই রঠক, আি যরদ আপনাি 
কো সতয েয় তােমল আি সেয় নি না কিাি জন্য অ্নুমিাধ কিরে।’ জজট 
আব্রাোমেি কন্ঠ রনিস ও কমঠাি শুনাল। 

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘আোি কো শুরুই েয়রন জনাব।’ 
জজট আব্রাোমেি থ াে থযন একটু উজ্জ্বল েময় উঠল। বলল, ‘আরেও তাই 

আ া করি। বলুন।’ 
‘ঘটনা সতয েমল অ্রেমযািও সব সেয় সতয েমব এটা রঠক নয় আরে থস 

কো বলাি জমন্যই আপনাি কামে এমসরে।’ 
বমল আেেদ েুসা একটু োেল। পমি আবাি শুরু কিল, ‘আপরন রক জন 

জযাকবমক থ মনন?’ 
‘রবজ্ঞানী জন জযাকব?’ 
‘রজ, ইহুদী রবজ্ঞানী জন জযাকব।’ 
‘হ্াৌঁ, েুব োল কমি র রন। রতরন থদম ি থেষ্ঠ রবজ্ঞানীমদি একজন। োরকটন 

যুক্তিামষ্ট্রি েমধয থেষ্ঠ জাতীয় পুিস্কাি ‘সান অ্ব রদ থন ন’ তাৌঁমক থদয়া েময়মে।’ 
‘রতরন রক লস আলামোমসি রবজ্ঞানী রেমলন?’ 
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‘না। আমেরিকাি থব  কময়করট রবশ্বরবদযালময়ি রতরন রেরজরটিং প্রমফসি 
রেমলন। বযরক্তিত িমবষো রেল তাি সবম ময় বি কাজ।’ 

‘লস আলামোমসি সামে তাি থকান সর্ম্কট রেল রক?’ 
‘রেল না।’ 
‘এেন সবুজ পাোমিি কামিা সামে লস আলামোমসি থকান সর্ম্কট আমে 

বা থসোনকাি থকউ রক লস আলামোমস আসা যাওয়া কমি?’ 
‘না। এরদনও লস আলামোমস রিময় রবষয়টা সর্ম্কট থজমন এমসরে। লস 

আলামোমস আসা যাওয়াি সর্ম্কট বাইমিি কামিা থনই। থসোনকাি রবজ্ঞানী ও 
কলাকু লী এবিং েুরিমেয় সাধািে কেট ািী সবাই লস আলামোমসি বারসন্দা। 
তািা সবাই বারেি থেমক রবরেন্ন। শুধুোত্র ঘরনষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনমদি সামে তাৌঁমদি 
সাোমতি অ্নুেরত আমে। তাও লস আলামোমসি বাইমি রিময়।’ 

‘আো, লস আলামোমসি তবজ্ঞারনক তেয কেনও  ুরি থিমে বা তবজ্ঞারনক 
তেয থকানোমব থোয়া যাবাি ঘটনা ঘমটমে রকনা?’ 

‘না।  ুরি বা থোয়া যাবাি ঘটনা কেনও ঘমটরন। তমব তবজ্ঞারনক ডাটা 
বযািংমকি ইউজ থিরজস্টাি এবিং করর্ম্উটামিি রনজস্ব থেমোরি থিরজস্টাি-এ 
দুময়ি েমধয একটা অ্সিংিরত দীঘটরদন থেমক  মল আসমে। এমক থিকডট এিি 
রেসামব থদো েমে।’ 

বমল একটু থেমেই জজট আব্রাোে রজমজ্ঞস কিল অ্বাক েময়, ‘এসব রদময় 
আপনাি রক কাজ আেেদ েুসা। আপরন রনমজি কো বলুন।’ 

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘আো জনাব আপরন করলনমসি কামে 
শুনমলন, সবুজ পাোমিি বন্দীোনাি অ্ন্ধকূপ থেমক থসই ২১ তারিমেি থিাটা রদন 
আোি পালামনাি কো আপরন শুমননরন, তােমল থবলা ৩টায় আোমক লস 
আলামোমস থদো থিল রক কমি, এটা রক আপনাি েমন বি প্রমশ্নি সৃরি কিমে 
না? করলনসসে সবুজ পাোমিি সবাই জামন আরে সবুজ পাোি থেমক পালাইরন, 
তােমল ৩টাি রদমক লস আলামোমস থিলাে রক কমি?’ 

জজট আব্রাোমেি কপাল কুরিত েমলা, তীে েমলা তাি থ াে। বলল, 
‘বুঝমত পািরে আেেদ েুসা, এ রবষয়টাি প্ররত আপরন েুব থবর  গুরুত্ব রদমেন। 
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এোমন রনিয় বি ঘটনা আমে। রকন্তু আরে বুঝমত পািরে না, থসটা রক েমত 
পামি।’ 

আেেদ েুসা আবািও োসল। বলল, ‘আো জনাব, আরে যরদ বরল 
তবজ্ঞারনক জন জযাবক প্ররতরদন লস আলামোমস সবাি অ্লমেয আসমতন, আপরন 
তা রবশ্বাস কিমবন?’ 

র্প্রিংময়ি েত লাফ রদময় উমঠ দাৌঁিাল জজট আব্রাোে জনসন। থ ামে েুমে 
তাি উমত্তজনা, দৃরি রবমফারিত। বলল, ‘তােমল আপরন বলমত  ামেন, সবুজ 
পাোি থেমক লস আলামোস পযটন্ত সুিিংি পে আমে?’ কো তাি অ্মনকটা 
আতটর ৎকামিি েত শুনাল। 

‘বলমত  ারে নয়, বলরে, সবুজ পাোমিি অ্ন্ধকূপ থেমক একরট সুিে পে 
লস আলামোমসি করর্ম্উটাি রুমে রিময় উমঠমে। আরে অ্ন্ধকূপ থেমক থবি েমত 
রিময় ঐ সুিে পমে রনমজি অ্জামন্তই রিময় উমঠরেলাে লস আলামোমস।’ 

ধপ কমি থ য়ামি বমস পিল জজট আব্রাোে জনসন। বলল, ‘তােমল 
রবজ্ঞানী জন জযাবক ঐ সুিে পমে লস আলামোমস থযমতন, পা াি কমি রনময় 
থযমতন সব তবজ্ঞারনক তেয।’ কান্নাি েত শুনাল তাি কন্ঠ। উমদ্বি আতমে েুে 
 ুপমস থিমে। 

‘আরে তাই েমন করি জনাব।’ 
‘এেনও থতা পা াি  লমে।’ 
‘আোি েমন েয় জন জযাবক এই পমেি সন্ধান কাউমক রদময় যানরন, অ্েবা 

রদময় যাবাি সেয় পানরন।’ 
‘রকন্তু আমিি এক প্রমশ্ন সবুজ পাোি ও লস আলামোমসি েমধয কািও 

যাতায়াত আমে রকনা রজমজ্ঞস কমিরেমলন? এেন বুঝরে এ প্রমশ্নি অ্েট েমলা সবুজ 
পাোি ও লস আলামোমস এেনও যাতায়াত আমে বমল েমন কমিন? তাি োমন 
পা াি এেনও  লমে থকান পমে, ঐ সুিে পে োিা?’ 

‘আোি েমন েয় অ্ন্ধকূমপি সুিে পমেি েবি সবুজ পাোমিি এেনকাি 
থলামকিা জামন না। জানমল ঐ অ্ন্ধকূমপ ওিা আোমক বন্দী কিমত সােস থপত 
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না। তমব অ্ন্য পমে তেয পা াি েময় যামে ঐ সবুজ পাোমি , তা শুধু আোি 
অ্নুোন নয়। রকেু প্রোেও আোি োমত আমে।’ 

নতুন কমি  েমক উঠল জজট আব্রাোে। বলল, ‘আোমক দয়া কমি থদোমত 
পামিন।’ রবনীত কন্ঠ জজট আব্রাোমেি। 

আেেদ েুসা পমকট থেমক থবি কমি রেব্রুমত ‘used, destroy’ থলো  
থসই থোট কাটটনরট তুমল রদল জজট আব্রাোমেি োমত। 

জজট আব্রাোে জনসন কাটুটনরটি রেব্রু থলো পমি, উলমট পালমট থদমে 
েুলল কাটটনরট। থেতমি একই োমপি র িকুটগুমলাি উপি থ াে বুলাল থস িম্ভীি 
অ্রেরনমব  সেকামি। 

জজট আব্রামেি েুে উমদ্বমি আেন্ন েময় থিমে। থঠাৌঁট দুরট তাি দারুে 
শুকমনা। 

এক সেয় র িকুটগুমলা থেমক থ াে তুলল এবিং পাম ি ি যাক থেমক রবম ষ 
সাইমজি একটা থোবাইল তুমল দ্রুত থকাোয় থযন থটরলমফান কিল। 

সমে সমে ওপাি থেমক সািাও থপময় থিল।  বলল, ‘ডিঃ োওয়াডট বলরে।’ 
ডিঃ োওয়াডট ‘লস আলামোস লযাবমিটিী অ্ব স্ট্রামটরজক রিসা ট’- এি 

প্রধান। 
জজট আব্রাোে জনসন রনমজি পরি য় রদময় বলল, ‘ডিঃ োওয়াডট আরে 

করর্ম্উটাি র িকুমটি রকেু ডাটা পিরে, আপরন থনাট করুন এবিং আোমক বলুন 
থয, এগুমলা থকান ক্লারসফাময়ড ডকুমেন্ট বা ইনফিমে ন রকনা।’ 

বমল জজট জনসন কাটটন থেমক পাওয়া র িকুমটি ডাটাগুমলা িিিি কমি 
পমি থিল। 

অ্মধটক পিা েমতই ওপাি থেমক ডিঃ োওয়ামডটি আতটকন্ঠ থ ানা থিল। 
বলল, ‘োেুন স্যাি। বলুন এগুমলা থকাোয় থপমলন? এগুমলা আোমদি রফফে 
থজনামি ন এস.রড.আই (স্ট্রামটরজক রডমফন্স ইরনর ময়রটে) থেপনামেি সদয 
আরবষ্কৃত অ্তযন্ত টপরসমেট ডাটা। থকাোয় থপমলন আপরন এগুমলা? এগুমলাি 
একটা বেটও এেনও আোমদি িমবষোিামিি বাইমি যায়রন।’ 
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‘থিমে রেিঃ োওয়াডট। না েমল আরে জানলাে রক কমি?’ বলল জজট 
আব্রাোে। তাি কন্ঠ শুকমনা ও করর্ম্ত।  

‘স্যাি, ডাটাগুমলা যরদ করর্ম্উটাি থপপাি র পমস োমক, তােমল থস র পস 
জলোমপ তারিে োকমব। আপরন দয়া কমি একটা র পস আমলাি সােমন ধমি 
তারিেটা থদেুন।’ ওপাি থেমক রবনীত কমন্ঠ বল ডিঃ োওয়াডট।  

সমে সমে জজট আব্রাোে থটরলমফান এক োমত থিমে অ্ন্য োমত একটা 
র িকুট আমলাি সােমন ধমি একটু ঘরুিময়-রফরিময় থদমে বলল, ‘হ্াৌঁ ডিঃ 
োওয়াডট। তারিেটা েমলা িত োমসি ১১ তারিে।’ 

‘তাি অ্েট েমলা, ঐ ১১ তারিমে আোমদি রসমেট করর্ম্উটাি থকরবন থেমক 
ঐ ডাটাগুমলা পা াি েময়মে। আরে এরদমক থদেরে স্যাি। থকান রনমদট  আোি 
প্ররত?’ বলল ডিঃ োওয়াডট। েীত তাি কন্ঠস্বি। 

‘না ডিঃ োওয়াডট, এেন কাউমক রকেু বলা বা রজজ্ঞাসাবাদ কিাি দিকাি 
থনই। শুধু একতলাি করর্ম্উটাি কমে সাবটেরেক পাোিাি বযবস্থা করুন।’ 

‘ইময়স স্যাি।’ 
‘ধন্যবাদ ডিঃ।’ 
বমল থটরলমফান থিমে রদল জজট আব্রাোে জনসন। থস রফিল আেেদ েুসাি 

রদমক। 
উমদ্বি উমত্তজনায় আেন্ন তাি েুে। বলল থস, ‘রেিঃ আেেদ েুসা, রবজ্ঞানী 

জন জযাকমবি েৃতযুি পিও তেয পা াি অ্বযােত আমে। আপরন রক েমন কমিন, 
থসটা সুিে পমে নয়?’ 

‘আরে তাই েমন করি। আোি রবশ্বাস লস আলামোমস এেন থকউ আমে,থস 
োমঝ োমঝ সবুজ পাোমি যায়। থস-ই এ তেয পা াি কিমে।’ 

‘আপনাি এ রবশ্বামসি কািে?’ রজমজ্ঞস কিল জজট আব্রাোে। 
‘আরে যাি িারিমত সবুজ পাোমি রিময়রেলাে তাি কামেই একটা িল্প 

শুমনরে। থস এক রবজ্ঞানীমক রলফট রদময়রেল এস্পামনালা থেমক লস আলামোমস। 
থস থফিাি পমে লস আলামোমসি বাইমি একটা থঝামপি আিাল থেমক লস 
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আলামোমসি ইউরনফিে পমি একজন থলাক উমঠরেল তাি িারিমত। উমঠই থস 
ইউরনফিে েুমল থফমলরেল। তামক ড্রাইোি নারেময় রদময়রেল সবুজ পাোমি।’ 

েয়, উমদ্বি, উমত্তজনায় ফযাকাম  েময় থিমে জজট আব্রাোে জনসমনি েুে। 
থটরবমল িাো তাি োতরট থযন কাৌঁপমে। 

আেেদ েুসা কো থ ষ কিমলও জজট আব্রাোে থকান কো বলল না। েূরতটি 
েত রস্থি বমস। োবরেল থস। 

েঠাৎ থস স ল েময় উঠল। োমত রনল থোট একটা সাদা থটরলমফামনি 
রিরসোি। 

সামে সামেই রিরসোমি কন্ঠ থ ানা থিল, ‘আরে কোন্ডাি জন রলিংকন।’ 
‘থ ান, থতাোি কজন থলাকমক রনমদট  দাও তািা থযন ইহুদী থিাময়ন্দা 

প্রধান থজনামিল োিমনি উপমি তাি অ্লমেয সবটেে নজি িামে। আি রনউ 
থেরক্সমকায় থতাোি থলাকমদি বমল দাও তািা থযন থিাপমন সবুজ পাোমিি উপি 
নজি িামে। থকউ থসোমন েুকমল আপরত্ত থনই, রকন্তু থকউ থবি েময় থিমল তামক 
থিাপমন ধমি িােমব। এেন এ পযটন্তই।’ 

থিমে রদল থটরলমফান জজট আব্রাোে। দ্রুত থটমন রনল আমিকরট 
থটরলমফান। োডল থেমক রিরসোি তুমল রনমতই ওপাি থেমক কন্ঠ থ ানা থিল। 
‘এযাডরেিাল েযাক আেটাি।’ 

এযাডরেিাল েযাক আেটাি রস.আই.এ প্রধান। 
‘আরে জজট আব্রাোে জনসন। রনিাপত্তা রবষয়ক েুবই জরুিী বযাপাি। 

পিােম টি জমন্য আপনাি একটু সেয়  াই। ঘন্টা োমনমকি জমন্য রক আসমত 
পামিন, এেরন?’ 

‘আপরন যেন জরুিী বলমেন, তেন থতা আি থদিী কিা যায় না রেিঃ জজট। 
আসরে।’ 

‘ধন্যবাদ, এযাডরেিাল।’ 
বমল োমতি রিরসোিটা েযামডমল থিমে রদময় পাম ি অ্ন্য একটা 

থটরলমফামনি রিরসোি তুমল রনল জজট আব্রাোে। 
সামে সামেই রিরসোমি থেমস এল ওপামিি কন্ঠ। বলল, ‘থ িউড বলরে।’ 
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থজনামিল থ িউড থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে রনিাপত্তা রবষয়ক  ীফ। 
জজট আব্রাোে থয কো এযাডরেিাল েযাক আেটািমক বমলরেল থস কোই 

বলল থজনামিল থ িউডমক। থজনামিল থ িউডও এযাডরেিাল েযাক আেটামিি 
েত িাজী েময় থিল। 

রব  রেরনমটি েমধযই ওিা থপ মে থিল। এফ.রব.আই থেড থকায়াটটামি। 
ওমদি রেরটিং বসল জজট আব্রাোে জনসমনি রেরটিং রুমে। 
জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক রনমজি রবোে কমে রনময় রিময় থিস্ট রনমত 

বমল  লল রেরটিং-এ থযাি থদবাি জন্য। কে থেমক থবি েবাি আমি েুে ঘুরিময় 
বলল, ‘রেিঃ আেেদ েুসা রেরটিং-এ আপনামকও প্রময়াজন েমত পামি।’ 

 মল থিল জজট আব্রাোে। 
আেেদ েুসা ইরজ থ য়ামি িা এরলময় রদল। আলস্য এমস থদেটামক তাি 

রঘমি ধিল। রকন্তু োো িইল সরেয়। 
োবল থস, জজট আব্রাোমেি এ রেরটিংটা েুবই গুরুত্বপূেট। আেেদ েুসা 

জামন, োরকটন যুক্তিামষ্ট্রি অ্েযন্তিীে রনিাপত্তাি রবষয় সরম্মরলতোমব থদোি 
জমন্য আেলা পযটাময়ি একটা  ীষট করেরট আমে। থস করেরটি নাে ইন্টািন্যাল 
রস ুময় ন রটে (আই.এস.রট)। থস করেরটি ৩জন সদস্য এফ.রব.আই  ীফ, 
রস.আই.এ  ীফ এবিং থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে রনিাপত্তা  ীফ। এই রটমেিই তবঠক 
বমসমে এেন। রটমেি থ য়ািেযান এফ.রব.আই  ীফ জজট আব্রাোে। 

আেেদ েুসা েমন েমন েুর  েমলা। লস আলামোমসি রবষয়টামক রনিয় 
জজট আব্রাোে টপ প্রাময়ারিরট রদময় থদমেমে। না েমল এত দ্রুত আই.এস.রটি 
রেরটিং রতরন ডাকমতা না। 

টীে এ সেস্যামক রকোমব থনমব? জানাজারন থতা েমবই। ইহুদী লবী এমক 
রকোমব গ্রেে কিমব? ইতযারদ োজামিা র ন্তায় যেন আেেদ েুসা ডুমব থিমে, 
তেন দিজায় এমস দািাল জজট আব্রাোে। বলল, ‘এক্সরকউজ রে, আেেদ েুসা।’ 

আেেদ েুসা  েমক উমঠ েুে তুমল তাকাল জজট আব্রাোমেি রদমক। ‘রেিঃ 
আেেদ েুসা, আোমদি রেরটিং-এ থযাি থদবাি জমন্য আেন্ত্রে জানারে 
আপনামক।’ 
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‘ধন্যবাদ।’ 
বমল উমঠ দাৌঁিাল আেেদ েুসা। 
জজট আব্রাোে োৌঁটমত শুরু কিল। সামে সামে আেেদ েুসাও।  
আেেদ েুসা রেরটিং রুমে প্রমব  কিমতই ঘমিি অ্ন্য দুজন, থজনামিল 

থ িউড ও এযাডরেিাল েযাক আেটাি, উমঠ দাৌঁরিময় স্বািত জানাল। 
আেেদ েুসা বসমল সবাই বসল। 
‘রেিঃ আেেদ েুসা, আোমদি ইন্টািন্যাল রস ুময় ন টীমেি পে থেমক 

আরে আপনামক ধন্যবাদ জানারে। অ্তযন্ত েূলযবান একরট তেয আপরন আোমদি 
রদময়মেন। আোমদি টীে সদস্যিাও আপনাি সামে কো বলমত  ান। আপনাি 
সেমযারিতা আেিা  াই।’ এই োমব প্রেমে কো শুরু কিল জজট আব্রাোে 
জনসন। 

কো থ ষ কমিই জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক রস.আই.এ  ীফ ও 
থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে  ীমফি সামে পরি য় করিময় রদল। 

জজট আব্রাোে োেমতই রস.আই.এ  ীফ এযাডরেিাল েযাক আেটাি বমল 
উঠল, ‘ওময়লকাে আেেদ েুসা। ঘটনা মে থয অ্কল্পনীয় রকেু ঘটমত পামি, 
আপনাি সামে আোমদি এই সাোত তাি একটা প্রোে। আরে বযরক্তিতোমব 
েুবই আনন্দমবাধ কিরে।’ 

একটু োেল এযাডরেিাল েযাক আেটাি। থসাফায় থসাজা েময় বসল। 
তািপি বলল, ‘রেব্রু থলো কযাপসুল আপরন থকাোয় থপময়রেমলন আেেদ েুসা?’ 

‘থয ঘমি অ্ন্ধকূমপ নাোি রলফট রুে, থসই ঘমি। থস ঘমিি প্রায়  ািরদমক 
ি যাক সাজামনা। থস ি যাকগুমলা থোট বি কাটটমন প্রায় েরতট। োত পা বাৌঁধা অ্বস্থায় 
আোমক ওিা থসই ঘমিি থেমঝমত েুমি থফমলরেল। একটা ি যামকি সামে আরে 
ধাক্কা থেময়রেলাে। থস ধাক্কামতই একটা কাটুটন পমি রিময়রেল। কাটুটমনি িাময় 
রেব্রু থলোরট পমি আরে আগ্রেী েময় ওটা তুমল থনই।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘রকন্তু আপনাি োত পা বাৌঁধা রেল।’ এযাডরেিাল েযাক আেটাি।  
‘আরে কাটুটনরটি উপি শুময় পমিরেলাে এবিং রপেন থেমক োমত তুমল 

রনময়রেলাে কাটুটনরট। পমি তা পমকমট পুমিরেলাে।’ বলল আেেদ েুসা। 
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‘অ্ন্ধকূমপি তলায় সুিে পে আমে, যা আপনাি থ ামে পিল তাি সন্ধান 
সবুজ পাোমিি থকউ বতটোমন জামন না, এটা রবশ্বাসমযািয?’ বলল থজনামিল 
থ িউড। 

‘এ প্রমশ্নি উত্তি আরে জারন না। তমব আরে েমন করি, সুিে পমেি সন্ধান 
তািা জানমল আোমক ওোমন বন্দী কমি িােমতা না।’ আেেদ েুসা বলল। 

‘এেনও থতা েমত পামি, তািা থজমনশুমনই আপনামক ওোমন রনময় 
রিময়রেল োরকটন সিকামিি িযামপ আটকাবাি জমন্য।’ বলল রস.আই.এ  ীফ। 

োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘আোমক তািা োমতি েুমঠায় পাবাি পি 
োরকটনীমদি োমত তুমল থদবাি বযাপািটা এমকবামিই অ্ময রক্তক। রদ্বতীয়ত 
আোমক িযামপ থফমল তামদি সবটনা  তািা থডমক আনমত পামি না।’ 

জজট আব্রাোে, থজনামিল থ িউড ও এযাডরেিাল েযাক আেটাি রতনজনই 
োসল। বলল রস.আই.এ  ীফ, ‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা। আেিাও এোমবই 
োবরে। রকন্তু বলুন থতা, লস আলামোমসি ঘটনায় ইহুদীিা জরিত েবাি ঘটনা 
প্রকা  থপমল ইহুদীমদি সবটনা  েমব থকন?’ 

আবািও োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘এটা আোি দৃরিমকাে, োরকটন 
দৃরিমকাে থেমক আলাদাও েমত পামি। োরকটন িাজনীরত ইহুদীমদি অ্মনক রকেুই 
েজে কিমে, এটাও েজে েময় থযমত পামি।’ 

োসল রস.আই.এ  ীফ। 
রকন্তু পিেমেই িম্ভীি েময় উঠল। বলল, ‘িাজনীরতি কো বাদ রদন। 

আেিা িাজনীরতক নই। আেিা আপনাি সাোযয  াই আেেদ েুসা।’ 
‘বলুন, রক সাোযয?’ 
এযাডরেিাল েযাক আেটাি জজট আব্রাোমেি রদমক তারকময় বলল, ‘বলুন রেিঃ 

জজট।’ 
‘আেিা সবুজ পাোমি থযমত  াই। আেিা সুিে থদেমত  াই। যতটা পািা 

যায় থিাময়ন্দারিিীি আলােত োত কিমত  াই। আেিা  াই, আপরন আোমদি 
সামে োকুন। আেিা বুঝমত থপমিরে, সুিেটা থিাপন িাো েময়মে। আপনাি 
সাোযয দিকাি েমব।’ বলল জজট আব্রাোে। 
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‘আরে সুিে রদময় পারলময়রে, এটা তািা থজমন থিমল থিাময়ন্দারিিীি 
আলােত সব তািা ধ্বিংস কমি থফলমব। তািা এটা জানমত থপমিমে বমল 
আপনািা েমন কমিন?’ 

জজট আব্রাোে, এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউড পিস্পি 
েুে  াওয়া- াওরয় কিল। কো বলল জজট আব্রাোে। বলল, ‘থজনামিল োিমনি 
সামে আোমদি কো েময়মে। তািা এটা জামন না। আপরন তামদি কামে এেনও 
রবিয়।’ 

‘এিপিও সবুজ পাোি থেমক বন্দী পালামনাি পি ওোনকাি বযপামি তািা 
সাবধান েমত পামি। তবু সম্ভাবনা আমে। তমব অ্রেযানটা দ্রুত ও আকরিক েমত 
েমব।’ 

‘আপনাি রকেু পিাে ট আমে আেেদ েুসা?’ বলল রস.আই.এ ীফ। 
‘এ পযটন্ত রক বযবস্থা গ্রেে কমিমেন?’ আেেদ েুসা বলল। 
‘সবুজ পাোি থেমক থকান োনুষ বা রকেু বাইমি থযমত না পামি তা রনরিত 

কিমত বলা েময়মে। থকউ বাইমি থবরুমল তামক থিাপমন আটকামত বলা েময়মে।’ 
বলল জজট আব্রাোে। 

‘রকোমব আপনািা সবুজ পাোমি েুকমবন েমন কিমেন?’ রজমজ্ঞস কিল 
আেেদ েুসা। 

‘যতটুকু েবি এমসমে, ওোমন প্ররতমিামধি থজািদাি থকান বযবস্থা থনই। 
আোমদি থিাময়ন্দা ও পুরল িা যরদ যায়, ওিা আপনামতই আত্মসর্ম্টে কিমব। 
আেিা এমক করঠন থকান বযাপাি েমন কিরে না।’ জজট আব্রাোে বলল। 

‘আরেও তাই েমন করি। রকন্তু সবুজ পাোমি পুরল  েুমকমে, এটা জানমত 
পািাি পি পাৌঁ  রেরনট সেয়ও যরদ পায় তােমল ওিা প্রময়াজনীয় করর্ম্উটাি 
ডকুমেন্টসে অ্ন্যান্য প্রোোরদ ধ্বিংস কিমত পামি।’ 

‘রঠক বমলমেন আেেদ েুসা। এতটুকু সেয়ও তামদি থদয়া যামব না।’ 
বমল একটু থেমে একটু র ন্তা কমি আবাি থস বলল, ‘আকরিক োেলায় 

কোমন্ডািা যরদ সবুজ পাোি কেমেক্স দেল কমি থনয়?’ 
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‘এমতও ঝুরক রকেুটা থেমক যায়। আোি েমন েয়, টুযরিস্ট বা ইহুদী 
প্ররতরনরধ রেসামব েদ্মমবম  সবুজ পাোমি েুমক একই সামে ওমদি কাবু কিমত 
পািমল োমলা ফল পাওয়া থযমত পামি।’ আেেদ েুসা বলল। 

‘ধন্যবাদ রেিঃ আেেদ েুসা। েুব োল একটা প্রস্তাব। আেিা থেমব থদেব।’ 
বলল এযাডরেিাল েযাক আেটাি।  

‘তমব আোি েমন েয় রেিঃ এযাডরেিাল, সবুজ পাোিটা েমলা ওমদি গ্রেে 
ও থপ্রিে থকন্দ্র। এেন জায়িায় কেনই থবর  রকেু পাওয়া যায় না। েুব থব ী েমল 
থয কযাপসুল আরে রদময়রে, ঐ ধিমনি আলােত এেনও রবনি কিা েয়রন। 
এেনও ঐ ধিমনি কযাপসুল পাওয়া থযমত পামি।’ আেেদ েুসা বলল। 

‘গুরুত্বপূেট একটা রবষময় আপরন অ্িংগুরল সিংমকত কমিমেন আেেদ েুসা। 
এরদকটা আেিা এেনও োরবইরন।’ কো থ ষ কমি থদেটা থসাফায় থেলান রদল। 
তািপি জমজটি রদমক  াইল। বলল, ‘জজট, এমদি তেয পা ামিি িন্তবয সর্ম্মকট 
রক থকান র ন্তা কমিমেন?’ 

‘অ্বেই থসটা কিমত েমব। আেিা এ রবষয়টা পমি থদেব। আোি েমন 
েয়, রনউ থেরক্সমকাি সবুজ পাোি থযেন উৎস থকন্দ্র থতেরন ওমদি রনিয় একটা 
প্রধান িানরজট থকন্দ্র আমে। থসটা আোমদি েুৌঁমজ থবি কিমত েমব।’ বলল জজট 
আব্রাোে। 

‘রডউরট অ্রফসাি েযািরিমলি কামে রকেু জানা থিল?’ রজমজ্ঞস কিল 
থজনামিল থ িউড। 

‘আমি থযটা বমলরে, থসটাই। ষিযমন্ত্রি কো জানা থিমে, রলিংকেযামনি 
পরি য় পাওয়া থিমে এবিং আোমদি এোনকাি তাি আিও রকেু সেমযািীি 
রবষময় জানা থিমে।’ জজট আব্রাোে।  

‘আোি েমন েয় সবুজ পাোি আমি আপনািা থদেুন। লস আলামোমসও 
আপনামদি থযমত েমব। তািপি কিেীয় বযাপামি রসদ্ধান্ত থনমবন।’ 

‘আেেদ েুসা আপনামক আেিা অ্রবশ্বাস কিরে না। থদেমত যারে, থসটা 
অ্পরিোযট একটা রুরটন রডউরট।’ বলল এযাডরেিাল েযাক আেটাি।  



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  30 

 

‘এেরন আেিা সবুজ পাোমি যাত্রা কিমত  াই, দয়া কমি আপনামদি 
পিাে ট বলুন।’ এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউমডি রদমক থ ময় 
বলল জজট আব্রাোে। 

‘আপনাি রসদ্ধান্ত সরঠক। আপরন সব বযবস্থা করুন। ততেমে আেিা আি 
একটু ততিী েময় আরস বাসা থেমক।’ বলল এযাডরেিাল েযাক আেটাি। 

‘রঠক আমে। আোিও একটু বাসায় থযমত েমব।’ বলল জজট আব্রাোে। 
উমঠ দাৌঁিাল জজট আব্রাোে। উমঠ দাৌঁিাল ওিা দুজনও। আেেদ েুসাও। 
জজট আব্রাোে এযাডরেিাল ও থজনামিমলি সামে হ্ান্ডম ক কমি ওমদি 

রবদায় রদল। 
পমি আেেদ েুসামক বলল, ‘আপরন আোি সামে আোি বাসায় যামবন, 

রনিয় থকান অ্সুরবধা থনই?’ 
‘না থনই।’ বলল আেেদ েুসা 
থঠাৌঁমট োরস আেেদ েুসাি। দুজমনই থবমিাল ঘি থেমক।  
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২ 
‘বযাপািটা রকেু বুঝমত পািমেন রেিঃ থিাড ওয়াটাি? জজট আব্রাোে, 

এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউড অ্স্বাোরবক ধিমনি তািাহুিা 
কমি রনউ থেরক্সমকা থিমলন থকন?’ উরদ্বগ্ন কন্ঠ থজনামিল োিমনি। 

‘রকেু বুঝরে না। কালমকি সন্ধযাি ঘটনাি সামে এি রক থকান সর্ম্কট 
আমে?’ র ন্তারিত কমন্ঠ বলল থিাডওয়াটাি। 

‘িতকালমকি ঘটনা থতা পরিষ্কাি। এফ.রব.আই  থেড থকায়াটামিি রডউরট 
অ্রফসাি েযািরিল থ ে আবদুল্লাে আলী ও আেেদ েুসাি সামে জজট আব্রাোমেি 
এযাপময়ন্টমেমন্টি বযাপাি আোমদি কামে ফাৌঁস কমি থদয়াি অ্পিামধ থগ্রফতাি 
েময়মে। এ রনময় জজট আব্রাোমেি সামে কো বমলরে। তামক বমলরে এ ধিমনি 
ফাৌঁস কমি থদয়াি ঘটনা অ্রফস  ৃঙ্খলাি রবমিাধী, রকন্তু নতুন নয়। এ ধিমনি 
ঘটনা অ্তীমতও ঘমটমে, রকন্তু এোমব গুরুতি অ্পিাধ রেসামব থকান সেয়ই থদো 
েয়রন। রতরন একোি থকান স্পি জবাব থদনরন। আরেও তামক আি রকেু বরলরন। 
বলমল আিও পমি বলব, একজন আেলামক থতল োোমনাি থকান প্রময়াজন 
থনই।’  

‘আেেদ েুসা রক ওমদি কান োরি কমিমে?’ বলল থিাড ওয়াটাি।  
‘রক আি োরি কিমব। তাি রক বলাি আমে। োরকটন সিকাি, োরকটন 

প্র াসন রক ইহুদীমদি কাজ সর্ম্মকট তাি থ ময় থব ী জামন না।’ 
‘রকন্তু আরে রবরিত েরে আেেদ েুসাি বুরদ্ধ থদমে। জজট আব্রাোমেি সামে 

এ থিাপন এযাপময়ন্টমেন্ট কিাি পিও বািরত সতকতটা রেসামব থ ে আবদুল্লাে 
আলীি নামে আমিকটা এযাপময়ন্টমেন্ট থনয়াি র ন্তা কমিরেল থকন?’ 

‘এটা আেেদ েুসাি একটা তবর িয। পরিরস্থরতি থপমট যতকো োমক সবই 
থস বুঝমত পামি। বাতাস থেমকই থস রবপমদি িন্ধ পায়।’ 
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‘আেেদ েুসাি জন্য ওৎ থপমত োকা আপনামদি দু’জন থলাক িাময়ব 
েমলা থকাোয়?’ 

‘থসটাও একটা রবিয়। থোৌঁজ রনময় থজমনরে, এফ.রব.আই থগ্রফতাি 
কমিরন। থ ে আবদুল্লাে আলী রূরপ আেেদ েুসাও রঠক সেময় সাোমতি জমন্য 
এফ.রব.আই অ্রফমস থপ মেমে। সুতিািং থসও িাময়ব কিাি কামজ জরিত বুঝা 
যায় না।’ 

‘থকন আেেদ েুসাি সামে থকউ োকমত পামি, তািা তামদি ধমি রনময় 
থযমত পামি।’ 

‘হ্াৌঁ তা পামি। থসটা থোৌঁজ থনবাি জমন্য বমলরে। আেেদ েুসাি সামে 
ওয়ার িংটমন আসা থবঞ্জারেন থবকমনিও থোৌঁজ রনরে আেিা।’ 

থটরলমফান থবমজ উঠল। থটরলমফান ধিল থজনামিল োিন। 
থটরলমফামন কো শুনমত শুনমত থিাড ওয়াটামিি রদমক তারকময় বলল, 

‘রকেু বুঝমত পািরে না থিাড ওয়াটাি। আেেদ েুসাও নারক থিমে জজট 
আব্রাোেমদি সামে।’ 

‘আেেদ েুসা থিমে ?থকন?’ বলল থিাড ওয়াটাি। 
‘থসটাই থতা কো। তমব আোি েমন েমে, লস আলামোমসি ঘটনাি 

বযাপািটাই তামক রনময় থিমে।’ বলল থজনামিল োিন। 
‘তােমল রক বলা যায় থয, আেেদ েুসা এেন সিকামিি োমত বন্দী?’ 
‘এটাই স্বাোরবক রেিঃ থিাড ওয়াটাি।’ 
‘তােমল থতা বলমত  েয়, আেেদ েুসা িাময় পমি এমস ধিা রদময়মে। রকন্তু 

আেেদ েুসাি জন্য এটা রক স্বাোরবক?’ 
‘স্বাোরবক নয়। রকন্তু এটাই থতা ঘমটমে।’ 
বলল থজনামিল োিন। তাি কপাল কুরিত। োবমে থস। 
কো থ ষ কমিই থজনামিল োিন আবাি বমল উঠল, ‘অ্িংক রেলমে না রেিঃ 

থিাড ওয়াটাি। আেেদ েুসা একটা থিালক ধাৌঁধা সৃরি কমিমে। েতলব রক তাি?’ 
স্বিমতারক্তি েত কমিই কো থ ষ োিমনি। 
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আবািও থটরলমফান থবমজ উঠল থজনামিল োিমনি। থটরলমফান তুমল রনল 
োিন। 

ওপামিি কো শুমনই োিন বমল উঠল, ‘গুড েরনটিং, রক েবি থবন?’ 
ওপামিি কো শুনল থজনামিল োিন। েুেূমতটই েুে  ুপমস থিল তাি। 

উমদ্বি আতিংমকি এক অ্ন্ধকাি থনমে এল তাি থ ামেেুমে। বমল উঠল, ‘রকেুই 
থতােিা থটি পাওরন? করর্ম্উটাি থেেিী েুমে রদমত ক’থসমকন্ড লামি? ওিা 
অ্ন্ধকূমপ থনমেমে থকন?’ 

ওপামি দীঘট কো শুনল থজনামিল োিন। শুনমত শুনমত তাি েুে েিাি 
েত পািংশু েময় উঠল। থটরলমফান ধিা তাি োত কাৌঁপমে। 

থটরলমফামন কো থ ষ েওয়াি পিও কময়ক েুেূতট পােমিি েত রনিল েময় 
বমস োকল থজনামিল োিন। 

উরদ্বগ্ন েময় উমঠমে থোয়াইট ঈিল প্রধান থিাড ওয়াটাি। বলল, ‘রক বযাপাি 
থজনামিল? োিাপ রকেু ঘমটমে?’ 

থিাড ওয়াটামিি কোয় প্রায়  েমক উঠাি েত তাকাল থজনামিল োিন। 
রবেূঢ় তাি থ োিা। থিাড ওয়াটামিি প্রশ্ন থস শুনমত থপময়মে। রক জবাব 

থদমব থস?  প্রকৃত ঘটনা বলা যামব না থিাড ওয়াটািমক। বেটবাদী আমন্দালন 
কিমলও থস রনমিট আমেরিকান। এই ঘটনায় তাি েত আমেরিকানিা োিনমদি 
রবরুমদ্ধ যাওয়াটাই স্বাোরবক। 

একটু থেমব থজনামিল বলল, ‘আেিা ষিযমন্ত্রি র কাি রেিঃ থিাড 
ওয়াটাি।’ শুষ্ক কন্ঠ োিমনি। 

‘রক িকে?’ 
‘জজট আব্রাোেিা আেেদ েুসামক রনময় আোমদি সবুজ পাোি রসনািমি 

অ্রেযান  ারলময়মে ও দেল কমি রনময়মে।’ 
‘থকন, সবুজ পাোি থকন? ওোমন রক আমে?’ রবরিত কন্ঠ থিাড 

ওয়াটামিি। 
‘অ্রেযামনি প্রধান টামিটট রসনািমিি কািজপত্র ও করর্ম্উটাি। আোি 

আ ো েমে, আেেদ েুসাি েপ্পমি পমি ওিা থকান ষিযন্ত্র সাজামে আোমদি 
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োমন ইহুদীমদি রবরুমদ্ধ। থিাময়ন্দাবৃরত্তি দাময় অ্রেযকু্ত আেেদ েুসা েমন েমে 
তাি থদাষ আোমদি ঘামি  াপাবাি ষিযমন্ত্র রলপ্ত আমে।’ 

‘একটা অ্সম্ভব কো শুনামলন থজনামিল োিন।’ 
‘অ্েটনীরতমত সবই সম্ভব রেিঃ থিাড ওয়াটাি। েধযপ্রাম যি থপমিাডলাি 

অ্মনক োরকটন আেলািই োো রকমন রনমে। আেেদ েুসা জজট আব্রাোমেি সামে 
থদো কিাি কািে রনিয় বি রকেু। রনিয় বি থকান থলন-মদমনি বযাপাি 
ঘমটমে।’ 

‘রকন্তু জজট আব্রাোমেি সামে রস.আই.এ  ীফ এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও 
থপন্টািমনি প্রধান থজনামিল থ িউড থতা আমেন?’ 

‘তামদি োত কিা রক রসরনয়ি আেলা জজট আব্রাোমেি জমন্য করঠন?’ বমল 
একটু দে রনল। বলল আবাি, ‘শুনলাে ওিা অ্ন্ধকূমপও থনমেমে।’ 

‘অ্ন্ধকূমপ? থকন?’ 
‘আোমদি থলাক রকেু বলমত পািল না। আোমদি এ থলাকরট থকানোমব 

সমি পিমত থপমিমে বমল থটরলমফামন েবিটা জানামত পািল। অ্ন্যমদি 
সবাইমক আটক কিা েময়মে।’ 

‘সািংঘারতক কো শুনামলন থজনামিল। রকেু একটা থতা কিমত েয়।’ উরদ্বগ্ন 
কমন্ঠ বলল থিাড ওয়াটাি। 

‘রেিঃ থিাড ওয়াটাি আপনামদিও আরে সাোযয  াই। রবকামল আরে 
আপনাি সামে থদো কিব। এেরন আোমক থবরুমত েমব।’ বলল করর্ম্ত কমন্ঠ 
থজনামিল োিন। 

উমঠ দাৌঁিাল থিাড ওয়াটাি যাবাি জমন্য। বলল, ‘দুিঃরেত থজনামিল এই 
অ্ঘটমনি জমন্য। আোমদি পূেট সাোযয আপরন পামবন।’ 

থিাড ওয়াটাি থবরিময় থিল ড্রইিং রুে থেমক। 
থিাড ওয়াটাি থবরিময় যাওয়াি সমে সিংমিই থজনামিল োিন তাি 

থোবাইল থটরলমফান োমত রনল। থপ্ররসমডমন্টি প্ররতিো উপমদিা আমলকজান্ডাি 
হ্ারেলমনি কামে থটরলমফান কিল থস। 
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তাি থ াে েুে থেমক উমত্তজনা রঠকমি পিমে। তাি দু’থ ামে েুি 
প্ররতরেিংসাি আগুন। 

থজনামিল োিন থটরলমফামন থিাটা রবষয় রব্রফ কিল থজনামিল 
আমলকজান্ডাি হ্ারেলটনমক। সব কো শুমন আমলকজান্ডাি হ্ারেলটন বলল, 
‘আরে আপনামক আি সেয় রদমত পািরে না। আরে থপ্ররসমডমন্টি কামে যারে, 
থডমকমেন রতরন। আপরন রনরিত োকুন। যা কিাি আরে কিব। যা বলাি আরে 
বমল থদব জজট আব্রাোে ও এযাডরেিাল েযাক আেটািমক।’ 

থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা আমলকজান্ডামিি সামে কো থ ষ কমি 
থজনামিল োিন আমিকটা নাম্বাি ডায়াল কিমত যারেল রকন্তু তাি তজটরন 
থোবাইমলি ডায়াল বাটন স্প ট কিাি আমিই থটরলমফান থবমজ উঠল। 

থটরলমফান ধমি ওপামিি কো শুমনই দ্রুত বমল উঠল, ‘থবনইয়ারেন তুরে? 
রক েবি?’ থজনামিল োিমনি কমন্ঠ উমদ্বি। 

‘েবি েুব োিাপ স্যাি। সবুজ পাোমিি অ্ন্ধকূপ থেমক লস আলামোমসি 
করর্ম্উটাি কে পযটন্ত একটা সুিে েুৌঁমজ থপময়মে ওিা। ওিা এমক 
থিাময়ন্দারিিীি পে বমল অ্রেরেত কিমে।’ 

কোগুমলা থজনামিল োিমনি কামন থপ োি সমে সমেই েিাি েত 
ফযাকামস েময় থিল তাি েুে। থকৌঁমপ উঠল তাি  িীি। োত থেমক েমস পিল 
থটরলমফান। র রেল োমতই আবাি থটরলমফান তুমল রনল থস। 

েুেূমতটি জমন্য থ াে বুমজ রনমজমক সিংবিে কিল থজনামিল োিন।  
 ক্ত োমত থ মপ ধিল থস থটরলমফান। থঠাৌঁট দু’রট তাি  ক্ত েময় উঠল। 

তীব্র েময় উঠল তাি থ ামেি দৃরি। বলল থস থটরলমফামন, ‘থবনইয়ারেন তুরে লস 
আলামোমসি আউটাি থিমটি সােমন রিময় লুরকময় অ্মপো কি। রড.এস.রকউ 
(মডে থস্কায়াড) থসোমন োমন লস আলামোমস যামে। তামদি রক কিেীয় আরে 
তামদি বমল থদব। থতাোি কিেীয় েমলা যা ঘমট তাি েবি পাঠামনা।’ 

বমল থটরলমফান থিমে রদল থজনামিল োিন। তাি থ াে দু’থটা বামঘি েত 
জ্বলমে। েমন তাি ঝি। থস ঝমিি একটাই েূল কো, ‘এেন জজট আব্রাোে, 
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এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউড এবিং তামদি সামে আেেদ েুসাি 
থবৌঁম  োকাি অ্েট আমেরিকায় ইহুদীমদি থবৌঁম  না োকা।’ 

ড্রইিং রুমে প্রমব  কিমত রিময় ‘থবনইয়ারেন ও লস আলামোস’  ব্দ 
থজনামিল োিমনি কমন্ঠ উচ্চারিত েমত শুমন থোৌঁ ট োওয়াি েত েেমক দাৌঁিাল 
সািা থবনগুরিয়ান। এক থবনইয়ারেমনি নাে থস জামন। যামক ইহুদীমদি পমে 
থিাময়ন্দাবৃরত্তি দাময় রকেুরদন আমি  ীন থেমক বরেষ্কাি কিা েময়মে।  ীন থেমক 
থস োরকটন যুক্তিামষ্ট্র এমসমে। আি লস আলামোমস একটা বি ঘটনা ঘমটমে 
থসটাও থস জামন। ইহুদী থিাময়ন্দা প্রধামনি েুমে এই দুই নাে থ ানাই তাি থোৌঁ ট 
থেময় েেমক দাৌঁিাবাি কািন তাি এটাই। তাি েমন েময়মে এই কো বলা অ্বস্থায় 
ড্রইিং রুমে প্রমব  কিা থজনামিল োিমনি জমন্য েয়ত রবব্রতকি েমত পামি। 
তাোিা সাবা থবনগুরিয়ামনি েমন থক তূেমলি সৃরি েমলা থজনামিল োিমনি 
কো সর্ম্ুেটটা থ ানাি জমন্য। 

সাবা থবনগুরিয়ান ইসিাইমলি প্রেে প্রধান েন্ত্রী থডরেড থবনগুরিয়ান 
পরিবামিি সন্তান। থস ওয়ার িংটমনি জজট ওয়ার িংটন রবশ্বরবদযালময়ি 
‘আন্তজটারতক িাজনীরত’ রবষময়ি োত্রী। তাি রপতা আইজাক থবনগুরিয়ান একটা 
বযািংমকি োরলক। তািা সকমলই েুবই সম্মারনত। তািা োরকটন নািরিক েমলও 
রনজ জারত ইহুদীমদি প্ররত তামদি দারয়ত্ব থোমলরন। তািা ‘আমেরিকান জুইস 
রপপলস করেরট’ি সদস্য। এই করেরট শুধু আন্তজটারতক ইহুদীবাদমক সাোযয কিা 
নয়, োরকটন পরলসীমক ইহুদীেুেী িাোি জমন্যও সবটাত্মক প্রম িা  ালায়। োরকটন 
রনবটা মনি সেয় এই করেরটই  াৌঁদা উঠায় এবিং সুপরিকরল্পতোমব পেন্দনীয় 
রনবটা ন প্রােটীমদি সোয়তা কমি।  থজনামিল োিন সাবা থবনগুরিয়ামনি আব্বা 
আইজযাক থবনগুরিয়ামনি একজন ঘরনষ্ঠ বন্ধু। োিন ওয়ার িংটন এমল সাবামদি 
বারিরত ওমঠ। 

সাবা থবনগুরিয়ান থজনামিল োিন থটরলমফামনি থবনইয়ারেনমক থয 
রনমদট  রদল তাি সবটাই শুনল। শুনমত রিময় থস  েমক উঠল ‘রজ.এস.রকউ’-থক 
লস আলামোমস পাঠামনাি কো শুমন। এই ‘রজ.এস.রকউ’ি অ্েট ইহুদী থডে 
থস্কায়াড তা বুঝমত তাি থদিী েমলা না। এই থডে থস্কায়াড লস আলামোমস থকন? 
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আি থিাময়ন্দা থবনইয়ারেন লুরকময় রক থদেমব, থকান েবি পাঠামব? আেেদ েুসা 
লস আলামোমস েুমকরেল। রকন্তু তাি এেন থফিাি থকান সেস্যা থনই লস 
আলামোমস। 

থডে থস্কায়াড যামে থসোমন, যামে কাি রবরুমদ্ধ? ইহুদী থডে থস্কায়াডমক 
োরকটন প্র াসন রক োয়াি কিমে? তাই যরদ েমব, তােমল থবনইয়ারেন লুরকময় 
থেমক রক রিমপাটট কিমব থজনামিল োিনমক?’ 

থকান প্রমশ্নি উত্তিই সাবা থবনগুরিয়ান থবি কিমত পািমলা না। 
ওরদমক থজনামিল োিন থটরলমফামন কো থ ষ কমিমে। রনিব ড্রইিং রুে। 
সাবা থবনগুরিয়ান প্রমব  কিল ড্রইিং রুমে। 
ড্রইিং রুমে প্রমব  কমি উচ্ছ্বরসত কমন্ঠ বলল, ‘আমেল, আব্বা থটরলমফান 

কমিরেমলন আপনামক আোমদি সামে আজ লাি থেমত েমব। প্রায়ই বাইমি োন, 
আজ নয়।’ 

থজনামিল োিন োসমত থ িা কমি বলল, ‘থকন আজ রক থকান অ্মক ন 
আমে নারক?’ 

োিন োসাি থ িা কিমলও োরসটা েমলা তাি কান্নাি েত। 
‘থকান অ্মক ন থনই, জজট জন আব্রাোে জুরনয়িও আজ এোমন লাি 

কিমব।’ বলল সাবা থবনগুরিয়ান। 
‘জজট আব্রাোমেি থেমল?’ 
‘হ্াৌঁ।’ 
‘থস করর্ম্উটাি রবজ্ঞানী না?’ 
‘এই থতা কয়রদন আমি থস সফটঅ্য়যাি ইরঞ্জরনয়াি েময় রবশ্বরবদযালয় 

থেমক থবরুল। কময়কটা আরবষ্কামিি জমন্য তামক রবজ্ঞানী বলা েমে বমট।’ 
‘থপন্টািমনি টপরসমেট করর্ম্উটাি উইিং এি কনসালটযান্টও থতা থস?’ 
‘রবস্তারিত জারন না। শুমনরে থপন্টািমন রকেু সেয় থস থদয়।’ 
‘হ্াৌঁ সাবা থস থপন্টািমনি একজন গুরুত্বপূেট করর্ম্উটাি রবজ্ঞানী। েুব োল 

থেমল।’ 
‘হ্াৌঁ আমেল েুব োল থেমল। থপ্ররসমডন্ট তামক দু’বাি থডমকমেন।’ 
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‘থতাোি বন্ধু না?’ 
‘রজ, আমেল।’ সাবা থবনগুরিয়ামনি েুে লাল েময় উঠল। 
‘থতােিা রবময়ও কিে, তাই না?’ 
‘জারন না আমেল, ও েুব কনজািমেরটে আমেরিকান।’ বলমত রিময় 

সাবাি োো লজ্জায় নুময় পিল। 
‘তামত রক? জান না, জজট আব্রাোমেি ো ইহুদী কন্যা রেমলন?’ 
‘তাই? আরে জানতাে না।’ 
‘তুরে রক জজটমদি বারিমত থিে?’ 
‘হ্াৌঁ থিরে।’ 
‘আজ যাও না ওমদি বারিমত, এটা অ্নুমিাধ।’ 
‘থকন এ অ্নুমিাধ?’ থ ামে েুমে রবিয় সাবা থবনগুরিয়ামনি।  
‘োরকটন যুক্তিামষ্ট্র ইহুদী স্বােট আজ েোসিংকমট পমিমে। থতাোি সাোযয 

দিকাি।’ 
‘জমজটি বারিমত যাওয়াি সামে এ সাোমযযি সর্ম্কট রক?’ 
‘জমজটি বারিমত রিময় জজট জমনি আব্বা জজট আব্রাোমেি রনজস্ব স্টারডমত 

তাৌঁি পািমসানাল করর্ম্উটাি থতাোমক বযবোি কিমত েমব।’ 
‘থকন? থসোমন রক কিব?’ 
‘তুরে জান না, জজট আব্রাোে জনসন এফ.রব.আই-এি  ীফ। তাি রবম ষ 

অ্েযাস েমলা, প্ররতরদন রতরন থয গুরুত্বপূেট দরলল ও ডাটা পান, থযোমনই োকুন 
সমে সমেই তা থোবাইমল ইন্টািমনমটি োধযমে অ্রফমসি োস্টাি করর্ম্উটামি 
পাঠান। বািরত সতটকতা  রেমসমব সমে সমেই তা আবাি রতরন তাি পািমসানাল 
করর্ম্উটামি পাঠান। থতাোমক িত দু’রদন ও সবটম ষ সেয় পযটন্ত আসা লস 
আলামোস ও  সবুজ পাোি সিংোন্ত সকল ডকুমেন্ট েুমে থফলমত েমব।’ 

লস আলামোমসি নাে শুমন  েমক উঠল সাবা থবনগুরিয়ান। রকেুেন আমি 
থজনামিল োিমনি েুমেই থস লস আলামোমস থডে থস্কায়াড পাঠামনাি কো 
শুমনমে। তাি সামে করর্ম্উটাি থেমক ডকুমেন্ট েুোি রক সর্ম্কট আমে? থেতমি 
থেতমি  িংরকত েময় উঠল সাবা থবনগুরিয়ান। তামক রদময় থিাময়ন্দারিিী কিামত 
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 ান থজনামিল োিন? অ্স্বরস্তমত েমি উঠল সাবা থবনগুরিয়ামনি েন। বলল থস, 
‘জজট জন জরুনয়মিি অ্জ্ঞামত এই কাজ কিা যামব না এবিং আরে তা পািবও না। 
রকন্তু থকন কিমত েমব ? রক ঘমটমে এেন?’ 

‘সব কো থতাোমক বলমত পািমবা না ো। তমব এটুকু থজমন িাে অ্রবলমম্ব 
যরদ আেিা জজট আব্রাোেমদি িরতমিাধ কিমত না পারি, তািা যরদ লমেয থপ ৌঁমে 
যায়, তােমল জােটানীমত আোমদি অ্বস্থা যা দাৌঁরিময়রেল, তাি পুনিাবৃরত্ত োরকটন 
যুক্তিামষ্ট্রও ঘটমত পামি।’ 

র উমি উঠল সাবা থবনগুরিয়ান। জােটানীি েয়াবে দৃেগুমলা ফমুট উঠল 
তাি থ ামে। আমেরিকায় তাি পুনিাবৃরত্ত তািা  কল্পনাও কিমত পামি না। েীত 
েময় পিল সাবা থবনগুরিয়ান। কো বলাি  রক্তও থযন থস োরিময় থফলল। কো 
বলল আবাি থজনামিল োিনই, ‘কাজটা তুরে রকোমব কিমব জারন না। রকন্তু 
এেন আোি রবশ্বাস এটা একোত্র তুরেই কিমত পািমব।’ 

কো বলমত পািল না সাবা থবনগুরিয়ান। রকন্তু তাি েমন েমলা থবনগুরিয়ান 
কন্যাি উপি একটা দারয়ত্ব এমস থ মপ বমসমে, যা প্রতযােযামনি থকান  রক্ত তাি 
থনই। রকন্তু পিেমেই োবল, জজট জন জুরনয়মিি সামে থকান রবশ্বাসঘাতকতা 
তাি পমে সম্ভব নয়। 

থজনামিল োিন উমঠ দাৌঁিাল। রনবটাক সাবা থবনগুরিয়ানমক বলল, ‘আরে 
একটু বাইমি যারে। লামিি সেয় রঠক এমস যাব।’ 

বমল থবরিময় থিল থজনামিল োিন। 
সাবা থবনগুরিয়ান ধপ কমি বমস পিল থসাফায়। থদমেি ওজন থযন তাি 

েঠাৎ কমিই অ্মনক কমে থিমে। 
িারি থেমক থনমে সাবা থবনগুরিয়ামনি োত ধমি থদ িামত থদ িামত বারিি 

থেতমি রনমজি বযরক্তিত ড্রইিংরুমে প্রমব  কমি থসাফায় বমস সাবামক থটমন রনমত 
রনমত বলল জজট জুরনয়ি, ‘আজ রক থয থস োিয আোি। থবনগুরিয়ান 
িাজকন্যামক থসমধও বারিমত আনা যায় না, থস রকনা আজ থস্বোয় ধিা রদল।’ 

‘থসমধ ধিা রদমলই বুরঝ দাে কমে যায়?’ 
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বাহুি বাধনটা আিও দৃঢ় কমি জজট জন জুরনয়ি বলল, ‘না দাে আিও 
বামি।’ 

‘আব্বা আম্মা কাউমক থয থদেরে না?’ 
‘আব্বা থিমেন লস আলামোমস সিকািী কামজ। আি আম্মা থিমেন আজ 

সকামল োইয়াি বারিমত। আরেই আজ বারিি িাজা।’ 
সাবা থবনগুরিয়ান তাি  ুমল োকা েুেটা জজট জন জুরনয়মিি বুমক থিমে 

বলল, ‘িাজা ে ায়, আরে থকন এমসরে জান? থতাোি কৃরতত্বমক থসরলমব্রট কিাি 
জমন্য।’ 

‘থকান কৃরতত্ব?’ 
‘তুরে দুরনয়াি সব করর্ম্উটামি থিাপন কুঠুরিমত থোকাি পে আরবষ্কাি 

কমিে।’ 
‘হ্াৌঁ সাবা, এই আরবষ্কাি আোমদি থিাময়ন্দা সিংস্থাি অ্মনক পরিেে 

করেময় থদমব। করর্ম্উটামিি রসমেট থকরবনও আোমদি থিাময়ন্দা রবোিগুমলাি 
োো বযোি কািে ঘটামব না।’ 

‘সব করর্ম্উটািই আনলক কিমত পামি? এফ.রব.আই, রস.আই.এ’ি 
গুমলাও?’ 

‘অ্বেই। জান, এফ.রব.আই, রস.আই.এ’ি করর্ম্উটািগুমলাি েমধয 
আব্বাি পািমসানাল করর্ম্উটামিি রসমেট থকরবন সবম ময় প্রমটকমটড। আরে 
ওটাও েুলমত পারি থ ামেি পলমক।’ 

সাবা থবনগুরিয়ান জজট জন জুরনয়মিি বুক থেমক েুে তুমল বলল, ‘সরতয 
পাি?’ 

‘রবশ্বাস েমে না,  ল থদোরে।’ 
সাবা থবনগুরিয়ানমক রনময় উমঠ দাৌঁিাল জজট জন জরুনয়ি। 
করর্ম্উটাি থটরবমল সাবা থবনগুরিয়ানমক রনমজি পাম  বরসময় জজট জন 

জুরনয়ি বলল, ‘নাও তুরেই োত লািাও সাবা। আরে বমল রদরে রক কিমত েমব।’ 
অ্ন্তিটা থকৌঁমপ উঠল সাবাি। থস প্রতািো কিমে জজট জন জুরনয়িমক। 

রবশ্বাসঘাতকতা কিমে তাি সামে। জজট জুরনয়ি সিল রবশ্বামস তাি োমত তুমল 
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রদমে জিমতি সবম ময় গুরুত্বপুেট একরট করর্ম্উটামিি থিাপনীয়তা। আি সাবা 
থিাময়ন্দারিিীি কূরটল েমনাোব রনময় তা গ্রেে কিমে।  

রবব্রত থবাধ কিল সাবা থবনগুরিয়ান। রকন্তু পিেমেই থজনামিল োিমনি 
থ োিা থেমস উঠল তাি সােমন। ইহুদী থিাময়ন্দা  ীমফি এক অ্লিংঘনীয় হুকুে 
আবাি তাি উপি থযন থ মপ বসল। তাি থসই কোও েমন পিল, জােটারনমত যা 
েময়রেল তাি থ ময়ও োিাপ অ্বস্থাি েুমোেুরে েমত পামি ইহুদীিা আমেরিকায়। 
আবািও র উমি উঠমলা সাবা থবনগুরিয়ান। তাি েমন েমলা, থসই রবপযটয় থেমক 
ইহুদীমদি িোি একটা রে ন থজনামিল োিন তুমল রদময়মে তাি োমত। থস 
দারয়ত্ব থস রক পালন কিমব না? কিমতই থয েমব তামক। 

করর্ম্উটামিি কী থবামডট োত িােল সাবা থবনগুরিয়ান। করর্ম্উটাি 
রবজ্ঞামন সাবা থবনগুরিয়ানও দে কে নয়। 

‘সাবা, সব থিামিি পাম  থযেন ঔষধ োমক, থতেরন থয থকান করর্ম্উটাি 
সেস্যাি সোধানও তাি পাম  োমন কী থবামডটই োমক। থিামিি থযেন ঔষধ 
আরবষ্কাি কিমত েয়, থতেরন করর্ম্উটাি সেস্যাি সোধানও করর্ম্উটাি কী 
থবাডট থেমকই আমস।’ বমল জজট জুরনয়ি জিমতি সবম ময় দুরুে করর্ম্উটামিি 
লক আনলক কিাি জরটল থকাড রব্রফ কিল সাবা থবনগুরিয়ানমক। 

থস করর্ম্উটাি থকাডরট সাবা থবনগুরিয়ান করর্ম্উটাি কী থবামডট কামজ 
লািাল। থকাডরট সর্ম্েট েবাি সমে সমেই করর্ম্উটাি স্ক্রীমন ‘পাসওয়াডট ও,থক’ 
রসিন্যাল থেমস উঠল। তাি পমিই পিবতটী কোন্ড  াইল করর্ম্উটাি।  

বুক থকৌঁমপ উঠল সাবা থবনগুরিয়ামনি। এবাি ওমপন কী  াপমলই 
করর্ম্উটামিি থিাপনগ্রমেি পাতা তাি সােমন েুমল যামব। তািপি কী থ মপ 
এমকি পি এক পাতা উল্টামলই থ মষি পাতাগুমলা থস থপময় যামব। 

করর্ম্ত তজটরনি  ীষট রদময় ওমপন কীমত  াপ রদল সাবা থবনগুরিয়ান।  
করর্ম্উটামিি থিাপনগ্রমেি প্রেে পাতা ওমপন েমলা সাবা থবনগুরিয়ামনি 

সােমন। 
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হৃদময়ি কাৌঁপরুন থবমি থিল সাবা থবনগুরিয়ামনি। থস অ্মনক কমি োসাি 
থ িা কমি ধন্যবাদ রদল জজট জুরনয়িমক। বলল, ‘সবম ময় থিাপন দিজা থোলাি 
েন্ত্র তুরে সতযই আরবষ্কাি কমিে জজট জুরনয়ি।’ 

একরদমক এই কোগুমলা বলরেল, অ্ন্যরদমক তাি বযস্ত তজটরন থবাতাে রটমপ 
এমকি পি এক পাতা উমল্ট যারেল। সাবা থবনগুরিয়ান থকান পাতায় রক আমে 
তা থদোি জমন্য রবন্দুোত্র ওময়ট কিরেল না। তাি লেয সবটম ষ এরন্িগুমলা। 

জজট জুরনয়ি সাবা থবনগুরিয়ামনি পাম  বমস সাবাি আেুমলি থেলা থদমে 
যারেল। থস েমন কিরেল েজা ব তই সাবা করর্ম্উটামিি এমকি পি এক পাতা 
উমল্ট যামে। 

সবটম ষ এরন্িি সােমন আসমতই েেমক দাৌঁিাল সাবা থবনগুরিয়ামনি থ াে। 
থসই সামে থিাটামদমে বময় থিমলা প্রবল অ্স্বরস্তি একটা  ীতল থস্রাত। 

সাবা থবনগুরিয়ামনি দু’রট থ াে রনবদ্ধ করর্ম্উটামিি থসই থলমটস্ট এরন্ি 
 ামটটি উপি। আি তাি তজটরনটা েুমট থিল ফািং ন কীি রদমক। পিপি রতনরট 
রনরদটি বাটন  াপমলই েুমে যামব থলমটস্ট এরন্িগুমলা। 

রকন্তু সাবা থবনগুরিয়ামনি থ াে দু’রট থলমটস্ট এরন্িগুমলা পিমত রিময় 
আঠাি েত থলমি থিল। থ াে থফিামত পািল না থস। তাি তজটরন থনমে থিমে, 
ফািং ন বাটমন  াপ রদমত েুমল থিল থযন। 

পিমে থস এরন্িগুমলা। ইহুদী রসনািি কেমেক্স সবুজ পাোমি আেেদ 
েুসাি বন্দী েওয়া এবিং তাি েুক্ত েওয়াি থিাটা কারেনী পিল সাবা থবনগুরিয়ান। 
তািপি আেেদ েুসাি সামে জজট আব্রাোমেি সাোমতি রববিেও পমি থফলল 
থস।  

সাবা থবনগুরিয়াি অ্নুেব কিল তাি থদে েমনি উপি রদময় বুরদ্ধ রবমব না 
থোতাকািী এক  ীতল থস্রাত বময় যামে। 

পমি  লল থস। জজট আব্রাোে, এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল 
থ িউমডি রতন সদস্য রবর ি রটে তদমন্তি থিমে আেেদ েুসাি থদয়া তমেযি 
সতযতা প্রোমেি জমন্য। রটে সমিজরেমন থদেমব, ইহুদী রবজ্ঞানী জন জযাকব 
সবুজ পাোি থেমক লস আলামোস পযটন্ত ততিী কিা থিাময়ন্দা সিমেি কো সতয 
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রকনা, সতয েমল এ থিাময়ন্দা সুিে পমে কতরদন ধমি থিাময়ন্দাবৃরত্ত  লমে, 
আেেদ েুসা লস আলামোমস সাম্প্ররতক ইহুদী থিাময়ন্দাবৃরত্তি থয তেয রদময়মে 
থস িকে থিাময়ন্দাবৃরত্ত ইহুদীিা রকোমব, কাি োধযমে কিমে। আেেদ েুসা 
কতৃটক উদ্ধাি কিা সাম্প্ররতক থিাময়ন্দাবৃরত্ত সিংোন্ত দরলল থিাটাটাই করর্ম্উটামি 
থস থদেল। করর্ম্উটামিি থলমটস্ট এরন্িি এোমনই থ ষ। 

পিাি পি সাবা থবনগুরিয়ামনি থিাটা থদে থযন কাৌঁপমে। েমন পিল 
থজনামিল োিমনি থসই কো থয, যরদ জজট আব্রাোেমদি থিাো না যায় তােমল 
জােটানীমত ইহুদীমদি থয অ্বস্থা েময়রেল, থসই অ্বস্থা েমব আমেরিকাি 
ইহুদীমদি। হৃদয়টা েিেি কমি থকৌঁমপ উঠল সাবা থবনগুরিয়ামনি। এই 
থিাময়ন্দারিিীি কো যরদ প্র াি েয়, যরদ প্রোে েয় রবজ্ঞানী জন জযাকমবি েত 
সবটজন েমদ্ধয় থলাকও যরদ ইহুদীমদি পমে থিাময়ন্দারিিী, লস আলামোস পযটন্ত 
সুিে ততিী ও থিাময়ন্দাবৃরত্ত কমি োমক, তােমল থকান ইহুদীই রবশ্বাসমযািয নয়, 
এটাই স্বতিঃরসদ্ধ েময় উঠমব। আি তেন জােটানীমত যা  েময়রেল থসই অ্বস্থা 
এোমনও সৃরি েমত পামি। 

করর্ম্ত হৃদময় আিও োবল সাবা থবনগুরিয়ান, রকন্তু এ এরন্িগুমলা েুমে 
থফলমলই রক সব প্রোে েুমে যামব? েঠাৎ তাি েমন পিল লস আলামোমস 
থজনামিল োিন ‘থডে থস্কায়াড’ পাঠামনাি কো। তাি োমন তদন্ত রটমেি 
সদস্যসে আেেদ েুসামক দুরনয়া থেমক সরিময় রদময় জীবন্ত প্রোে নি কিাি 
পরিকল্পনা কমিমে থজনামিল োিনিা? 

িাটা থকৌঁমপ উঠল আমিকদফা সাবা থবনগুরিয়ামনি। থস বুঝমত পািল 
পরিকল্পনা। জীবন্ত প্রোে সরিময় রদমত ও করর্ম্উটামিি থিকডটগুমলা েুমে 
থফলমত পািমলই থকমট থযমত পামি সিংকট। 

রকন্তু এই পরিকল্পনা সাবা থবনগুরিয়ানমক আশ্বস্ত কিাি বদমল আিও 
আতিংরকত কমি তুলল। থস ইহুদী বমট, রকন্তু তাই বমল জজট জুরনয়মিি এতবি 
েরত থ ামেি সােমন থদেমত পািমব না, জজট জুরনয়মিি রপতামক যািা েতযা 
কিমত  ায়, তামদি থকান সেমযারিতা কিা তাি পাপ েমব। জজট জুরনয়ি তাি 
সব। 
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প্রবল একটা আমবি উেমল উঠল তাি হৃদয় থেমক। থ াে দু’রট তাি 
অ্শ্রুমত োরি েময় উঠল।  

রকন্তু পিেমেই থজনামিল োিমনি কো , স্বজারতি কো, তাি রপতাি কো 
েমন েমলা। তাি রপতাি, তাি স্বজারতি থকান রবপযটয় রক থস সহ্ কিমত পািমব? 
পািমব না। তােমল থস রক কিমব এেন? ফািং ন বাটমনি উপি তাি তজ্জটরন 
তেন।  াপ থদমব রক বাটমন? জজট জুরনয়ি তাি  পাম ই । তাি থদমেি েধুি 
উত্তাপ থস অ্নুেব কিমত পািমে। থস জামন না রক সবটনা  কিমত যামে থস।  

ফািং ন বাটমনি উপি িাো তাি তজ্জটরন েীষেোমব থকৌঁমপ  উঠল। কান্নায় 
থেমে পিল সাবা থবনগুরিয়ান দু’োমত েুে থেমক। থস এরলময় পিল থ য়ামিি 
উপি। 

জজট জুরনয়ি সাবা থবনগুরিয়ামনি েতই করর্ম্উটামিি এরন্িগুমলা পিরেল। 
অ্কল্পনীয় একটা সমতযি েুমোেুরে েময় রবিময় েতবাক েময় পমিরেল থসও। 

সাবা থবনগুরিয়ানমক কান্নায় থেমে পিমত থদমে জজট জুরনয়ি বুঝল সাবা 
অ্রতোত্রায় উরদ্বগ্ন েময় পমিমে। 

জজট জন সাবা থবনগুরিয়ামনি রপমঠ োত থিমে বলল, ‘এ তুরে রক কিে 
সাবা। এগুমলা ইনফিমে ন োত্র, রুরটন এরন্ি। এসব রনময় তুরে এত উরদ্বগ্ন েময় 
পিমল থকন?’ 

সাবাি কান্না আিও থবমি থিল। 
জজট জন জুরনয়ি করর্ম্উটাি অ্ফ কমি রদময় সাবা থবনগুরিয়ানমক থটমন 

রনময় এমস বসল থসাফায়। বলল, ‘তুরে এত নিে, োবনািও বাইমি রেল 
আোি।’ সাবা থবনগুরিয়ামনি োত রনমজি োমতি েুমঠায় রনময় নিে কমন্ঠ বলল 
জজট জুরনয়ি। 

‘জজট তুরে জান না, থতাোি সামে আরে রক রবশ্বাসঘাতকতা কিমত 
যারেলাে।’ দু’োমত েুে থেমক কান্না জরিত কমন্ঠ বলল সাবা থবনগুরিয়ান।  

‘তুরে আোি সামে রবশ্বাসঘাতকতা কিমত যামব থকন? রক যা তা বলে 
তুরে?’ সাবা থবনগুরিয়ামনি কোি থকান আেল রদল না জজট জুরনয়ি। 

েুে তুলল সাবা থবনগুরিয়ান। অ্শ্রু থধায়া তাি েুে। 
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তাি থ ামে েুমে একটা রসদ্ধামন্তি োপ। বলল থস, ‘রবশ্বাস কিমব যরদ বরল 
ইহুদী থিাময়ন্দা প্রধান থজনামিল োিন আোমক এোমন পারঠময়রেল সািংঘারতক 
একটা উমেমে?’ 

রবিময়ি একটা থেউ থেমল থিল জজট জুরনয়মিি থ ামে েুমে। রকেুেে থস 
রস্থি দৃরিমত থ ময় িইল সাবা থবনগুরিয়ামনি রদমক। বলল ধীমি ধীমি, ‘তুরে রেেযা 
বলমব না। থতাোমক অ্রবশ্বামসি প্রশ্ন থনই। রকন্তু থজনামিল োিমনি সামে 
থতাোি থকাোয় থদো েমলা? সািংঘারতক থস উমেেটা রক?’ 

‘থজনামিল োিন আব্বাি বন্ধু। ওয়ার িংটন এমল আোমদি বাসামতই 
ওমঠন। তাি উমেে রেল, করর্ম্উটামিি থলমটস্ট এরন্িগুমলা েুমে থফলা।’ 

তবদুযরতক  ক োওয়াি েত  েমক উঠল জজট জুরনয়ি। তাি রবমফারিত 
থ াে সাবা থবনগুরিয়ামনি  উপি রনবদ্ধ। বলল, ‘তােমল এরন্িগুমলাি সব তেয 
সতয সাবা?’ 

‘আোি তাই রবশ্বাস। না েমল থজনামিল োিন ইহুদী জারত রবপন্ন েওয়াি 
থদাোই রদময় এই কাজ কিায় আোমক িাজী েমত বাধয কিমত আসমবন থকন?’ 
থ াে েুমে োরি িলায় বলল সাবা থবনগুরিয়ান 

‘রকন্তু এই এরন্ি েুমে থফলমলই রক সব প্রোে েুমে যামব? 
তািা...............।’ 

জজট জুরনয়িমক কো থ ষ কিমত না রদময় বমল উঠল সাবা থবনগুরিয়ান, 
‘জজট তািা শুধু এই একরট কাজ নয়, আোি আ িংকা তািা আিও েয়াবে রকেু  
ঘটামত যামে।  

জজট জুরনয়মিি ভ্রু কুরিত েময় উঠল। বলল, ‘েয়াবে? থসটা রক?।’ 
সাবা থবনগুরিয়ান করর্ম্ত িলায় বলল, ‘আজ সকামল আব্বাি একটা 

থেমসজ থজনামিল োিন আিংমকলমক থদবাি জমন্য আোমদি ড্রইিং রুমে 
েুকরেলাে। রঠক থস সেয় আরে তাৌঁমক থটরলমফামন জবনক থবনইয়ারেনমক বলমত 
শুনলাে থয, থস থযন লস আলামোমসি প্রধান থিমটি পাম  থকাোও আত্মমিাপন 
কমি োমক এবিং থয থডে থস্কায়াড রতরন লস আলামোমস পাঠামেন তামদি 
েবিােবি থযন থস পাঠায়।’ 
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 েমক উমঠ থসাফায় থসাজা েময় বসল জজট জুরনয়ি। বলল, ‘ লস 
আলামোমস ইহুদী থডে থস্কায়াড? রক জমন্য? ওোমন আব্বািা আজ যামেন, 
রকিংবা তািা আজ ওোমনই আমেন? তােমল রক......?’ 

কো থ ষ কিমত পািল না জজট জুরনয়ি। 
‘আরে থতাোি সামে একেত জজট। থতাোি আব্বাি করর্ম্উটাি টামিটট 

েবাি সামে সামে থতাোি আব্বাও টামিটট েমত পামিন।’ 
করর্ম্ত কমন্ঠ বলল সাবা থবনগুরিয়ান। তাি থ ামে েুমে আতে। 
ঝট কমি উমঠ দাৌঁিাল জজট জুরনয়ি। তািপি সাবাি োত ধমি থটমন রনময় 

থদ িামত থদ িামত বলল, ‘এস আব্বাি কেুযরনমক ন থটরবমল এস।’ 
কেুযরনমক ন থটরবমল জজট জুরনয়ি অ্য়যািমলস কী থবামডটি সবুজ থবাতামে 

 াপ রদল।  
‘ইময়স স্যাি।’ ওপাি থেমক কো বমল উঠল জন রলিংকন। 
জন রলিংকন এফ.রব.আই-এি অ্পামি ন কোন্ডাি। 
‘আরে জজট জুরনয়ি। আরে আব্বাি সর্ম্মকট জানমত  ারে।’ 
‘থকান েবি আপনামদি কামে আমে? আেিা তাৌঁি সামে কনটযাকমটি থ িা 

কিরে।’ 
‘থ িা কিরে োমন, অ্য়যািমলস, থোবাইমল তামক কনটযাকট কিা যায়রন?’ 
‘কময়কবাি থ িা কমিরে, বযেট েময়রে আেিা। আেিা ‘সান্তামফ’ ও ‘লস 

আলামোমস’ আোমদি ইউরনটমক রবষয়টা জারনময় রদময়রে। থয থকান সেয় 
ওমদি উত্তি আ া কিরে। এরদমক একটা সািংঘারতক ঘটনা ঘমটমে। তাৌঁমক 
আোমদি জরুিী প্রময়াজন।’ 

‘সািংঘারতক? রক ঘমটমে?’ বলল জজট জুরনয়ি। 
‘একটা রবমফািে ঘমট আোমদি োস্টাি করর্ম্উটাি ধ্বিংস েময় থিমে।’ 
থকৌঁমপ উঠল জজট জুরনয়ি। সাবাি থদয়া তেয তােমল এক  োি সতয। 

ইহুদী থিাময়ন্দারিিী ও রবশ্বাসঘাতকতাি সব প্রোে ধ্বিংমসি তািা একই সামে 
উমদযাি রনময়মে। তামদি বাসাি প্রোে িো থপময়ে। রকন্তু এফ.রব.আই অ্রফমসি 
প্রোে ধ্বিংস েময়মে। লস আলামোমস তামদি থডে থস্কায়াড পাঠামনা রক সফল 
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েময়মে? তাি আব্বাি থোবাইল ও অ্য়যািমলস রনিব থকন? তাি থিাটা থদমে 
আতিংমকি একটা রেে ীতল থস্রাত বময় থিল। 

রনমজমক সােমল জজট জুরনয়ি বলল, ‘এেন না কতােূলক ঘটনা রকোমব 
ঘটল অ্েন সিংিরেত জায়িায়?’ 

‘না কতােূলক ঘটনা বলমেন? রকন্তু প্রােরেক তদমন্ত বলা েময়মে 
তবদুযরতক ত্রুরট জরনত অ্েযন্তিীে রবমফািে েমত পামি।’ বলল এফ.রব.আই 
অ্পামি ন প্রধান জন রলিংকন। 

‘না রেিঃ রলিংকন আরে এি প্ররতবাদ কিরে। একটা  ত্রু পে করর্ম্উটামি 
সিংিরেত রকেু অ্রত সাম্প্ররতক দরলল ধ্বিংস কিাি জমন্যই এই ঘটনা ঘরটময়মে। 
ওিা লস আলামোমস আব্বামদি রটমেি উপিও োেলা কিমত পামি আোি 
আ ো।’ 

কোন্ডাি জন রলিংকন দ্রুত কমন্ঠ বলল, ‘োফ কিমবন, এটা আপনাি 
অ্নুোন, না আপনাি থকান রনরিত তেয?’ 

‘রেিঃ রলিংকন, অ্মনক গুরুতি ঘটনা ঘমট থিমে তািই প্ররতরেয়ায়  ত্রু পে 
প্রোে ধ্বিংস থক  ল রেসামব এফ.রব.আই করর্ম্উটামিি থিকডট ধ্বিংমসি উমদযাি 
থনয়াি েত কমিই ওিা লস আলামোমস আজ থডে থস্কায়াড পারঠময়মে।’ 

‘সবটনা ! ধন্যবাদ রেিঃ জজট জন। আরে বুঝমত পািরে। আরে এরদমকি এবিং 
লস আলামোমসি রবষয়টা থদোি বযবস্থা কিরে।’ 

অ্য়যািমলস অ্ফ কমি রদময় জজট জন জুরনয়ি রফিল সাবা থবনগুরিয়ামনি 
রদমক।  

সাবা থবনগুরিয়াি সীোেীন উৎকণ্ঠা রনময় তারকময়রেল জজট জন জুরনয়মিি 
রদমক। বলল, ‘রক বযাপাি জজট?’ 

‘থতাোি তেয সতয সাবা। ওিা প্রোে েুমে থফলাি জমন্য সব বযবস্থাই 
কমিমে। এফ.রব.আই-এি োস্টাি করর্ম্উটাি ওিা ধ্বিংস কমিমে।’ শুকমনা কমন্ঠ 
বলল জজট জুরনয়ি। 

‘ও িড! আি থতাোি আব্বাি কো?’ সাবা থবনগুরিয়ামনি কমন্ঠ উমদ্বি। 
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জজট জুরনয়মিি েুে েরলন েময় উঠল। বলল, ‘করর্ম্উটাি রবমফািমেি পি 
এফ.রব.আই আব্বাি সামে থযািামযামিি থ িা কমিমে। রকন্তু আব্বাি থোবাইল ও 
ওয়যািমলস দু’রটই থকান থিসপন্স কমিরন।’ 

সাবা থবনগুরিয়ামনি েুে সাদা েময় থিল থ ানাি সামে সামেই। শুকমনা 
থঠাৌঁট দু’রট তাি কাৌঁপল, বলল, ‘স্যরি জজট, থতাোমক আিও আমি আোি জানামনা 
উর ত রেল। রবশ্বাস কি যেন আরে প্রেে থডে থস্কায়ামডি কো শুরন তেন রকেুই 
বুরঝরন। এেনরক থজনামিল োিন যেন এই এযাসাইনমেন্টরট আোি উপি 
 ারপময় থদন, তেনও বুঝমত পারিরন। বুঝলাে এোমন এমস করর্ম্উটামিি 
থলমটস্ট এরন্িগুমলা পিাি পি।’ 

জজট জুরনয়ি সাবা থবনগুরিয়ামনি একটা োত োমত রনময় বলল, ‘থতাোি 
থকান ত্রুরট েয়রন সাবা, তুরে যো সেময়ই বমলে।’ 

বমল একটু োেল জজট। একটু োবল। তািপি অ্মনকটা স্বমিামতারক্তি 
েতই বলল, ‘োবরে লস আলামোমস যাব রকনা।’ 

‘তুরে থিমল আরেও যাব জজট।’ বলল সাবা থবনগুরিয়ান। 
‘রঠক আমে, আরে আিও একটু োরব। থতাোমক আরে থটরলমফান কিব।’ 
‘ধন্যবাদ জজট।’ 
‘এেন উরঠ তােমল।’ 
বমল উমঠ দাৌঁিাল সাবা থবনগুরিয়ান। জজট জন জুরনয়িও উমঠ দাৌঁিাল। 

োৌঁটরেল দু’জন। 
জমজটি একটা োত সাবা থবনগুরিয়ামনি িলায় থপৌঁ ামনা। োৌঁটমত োৌঁটমত 

জজট সাবা থবনগুরিয়ানমক রনমজি রদমক থটমন বলল, ‘তুরে না বলমল রকেুই 
জানতাে না। থতাোি জারতি স্বামেট থজনামিল োিমনি অ্নুমিাধ িো কিমল না 
থকন? শুধুই রক আোি কািমে?’ 

সাবা থবনগুরিয়ান জমজট রদমক  াইল। ম্লান োসল। তািপি েুে রন ু কিল। 
বলল, ‘শুধুই থতাোি কািমে নয়। শুধু থতাোি কািমন েমল ওি থদয়া এই 
দারয়ত্বই রনতাে না। োবতাে থতাোমক না জারনময় এ ধিমনি থকান রকেুই কিা 
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রঠক নয়। রকন্তু তা না থেমব থেমবরেলাে জারতি পমে ঐ অ্নুমিাধ িো কিমল তা 
একটা অ্ন্যায় েমব আোি জমন্য, থতাোি অ্েযটাদা তামত েমব না।’ 

‘তােমল থজনামিল োিমনি অ্নুমিাধ থ ষ পযটন্ত িােমল না থকন?’ জজট 
বলল। 

‘এরন্িগুমলাি রবষয়বস্তু থদমে আরে তা েুমে থফলমত পারিরন।’ বলল সাবা। 
‘থকন? এরন্িগুমলা েুমে থফলাি জমন্য থতাোি আগ্রেী েওয়া উর ত রেমল। 

কািে থতাোি জারতি রবপমদি কো তেন থতাোি কামে আিও পরিষ্কাি েময় 
উমঠরেল।’ 

‘দুই কািমন পারিরন। জারতি রকেু থলামকি একাজমক আোি  িে 
রবশ্বাসঘাতকতা বমল েমন েময়মে। রদ্বতীয়ত আরে আমেরিকান, আমেরিকাি 
নািরিক, এই র ন্তা তেন আোি কামে বি েময়রেল।’ 

োসল জজট জন জুরনয়ি। আিও কামে থটমন রনল সাবা থবনগুরিয়ানমক। 
বলল, ‘থতাোমক অ্সিংেয ধন্যবাদ সাবা। আোমক আশ্বস্ত কিমল।’ 

‘রকোমব আশ্বস্ত কিলাে, থকান রবষময়?’ বযস্ত কমন্ঠ বলল সাবা। 
‘আশ্বস্ত েলাে থয, আোমক থকান সেয় তুরে োলবাসমত না পািমলও 

থদম ি প্ররত তুরে রবশ্বস্ত োকমব। আি থদম ি প্ররত এেন দারয়ত্ব ীল থয, থস তাি 
সােীি প্ররতও দারয়ত্ব ীল েমত বাধয।’ 

‘থতাোমক ধন্যবাদ জজট। তুরে আোমক বুঝমত থপমিে? রবশ্বাস কমিে। 
তুরে েুল বুঝমল, অ্রবশ্বাস কিমল আোি বা াৌঁ করঠন েময় উঠমতা।’ কান্না থেজা 
োরি কন্ঠ সাবা থবনগুরিয়ামনি।  

‘রকন্তু সাবা, থতাোমক অ্রবশ্বাস কিাি যন্ত্রো তাি থ ময়ও থবর  কি আোমক 
রদত।’ 

‘ধন্যবাদ। আরে অ্রত োিযবান জজট।’ 
‘আরেও।’ 
িারি বািান্দায় তািা থপ মে থিমে। 
জজট জন জুরনয়ি এরিময় রিময় সাবা থবনগুরিয়ামনি িারিি দিজা েুমল 

ধিল। 
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সাবা ড্রাইরেিং রসমট উমঠ বসমল জজট িারিি দিজা বন্ধ কমি বলল, ‘গুড 
নাইট সাবা, বাই।’ 

‘বাই। আরে থতাোি থটরলমফামনি অ্মপো কিব জজট।’ 
বমল িারিমত স্টাটট রদল সাবা থবনগুরিয়ান। 
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৩ 
লস আলামোমসি করর্ম্উটাি কে।  
কেরটি পরিে প্রামন্তি রতনরট করর্ম্উটাি সরিময় থফলা েময়মে। সরিময় 

থফলা েময়মে এ পরিে প্রামন্তি কামপটটও। 
লস আলামোমস স্ট্রামটরজক রিসা ট লযাবমিটরিি প্রধান পরি ালক ডিঃ 

োওয়াডট রবমফারিত থ ামে তারকময় আমে সুিে েুমেি রদমক।  
সুিে েুমে থেমঝি সোন্তিামল থয স্ল্যাব রেল তা তুমল থফলা েময়মে। সুিে 

েুে এেন উন্মুক্ত। রনম  অ্মনক োরন থদো যামে। থস রদমক তারকময়ই পােমিি 
েত দাৌঁরিময় আমে ডিঃ োওয়াডট। 

ডিঃ োওয়ামডটি পাম  রনউ থেরক্সমকাি এফ.রব.আই ইন াজট এডেন্ড বাকট। 
সীোেীন  িংকা ও উমদ্বি রনময় তািও থ াে দু’রট রনবদ্ধ িময়মে সুিে েুমে উপি। 

রেিঃ এডেন্ড বামকটি োমত থোবাইল থটরলমফান। তাি থটরলমফানরট ‘রবপ’ 
রদময় উঠল। 

থটরলমফানরট কামনি কামে তুমল ধমি রন ু স্বমি কো বলল এডেন্ড বাকট। 
অ্ল্প কময়করট কো বলাি পি কো থ ষ কমি রেিঃ এডেন্ড ডাকমলা ডিঃ 

োওয়াডটমক। বলল,  রেিঃ োওয়াডট ওিা সুিমেি এ প্রামন্ত  মল এমসমেন। 
রকেুেমেি েমধযই ওিা এমস পিমবন। 

‘ওিা কয়জন?’ 
‘ওিা থসই রতনজন এবিং তাি সামে আেেদ েুসা।’ 
‘আোি বুক কাৌঁপমে এডেন্ড বাকট।’ 
‘এই সুিে পমে রক থয ঘমটমে ! তমব আরে আনরন্দত থয আেেদ েুসা ঐ 

সবুজ পাোমিি অ্ন্ধকুমপ বন্দী েময়রেল। তা না েমল আিও কতরদন থয এই সুিে 
অ্নুদঘারটত োকমতা থক জামন।’ বলল ডিঃ োওয়াডট। 
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‘আজ এই সুিে আরবষ্কাি েওয়ায় আেেদ েুসাও বি রবপদ থেমক থবৌঁম  
যামব। লস আলামোমস থিাময়ন্দারিিীি দায় তাি ঘামি আি বতটামব না।’ এডেন্ড 
বাকট বলল। 

‘তা বমট, দুিঃমেি েমধযও আোি আিও একটা বযাপামি আনন্দ লািমে। 
থস রদন আেেদ েুসামক থদো েয়রন, আজ থদো যামব।’ 

‘অ্বাক কান্ড। আরেও এটাই োবরে ডিঃ োওয়াডট।’ 
এ সেয় সুিে থেমক কো থ ানা থিল। 
‘ওিা এমস থিমেন।’ বমল এডেন্ড বাকট সুিমেি এমকবামি পাম  এমস 

দাৌঁিাল। তাি সামে সামে ডিঃ োওয়াডটও। 
সুিমে প্রেে থদো থিল জজট আব্রাোে জনসনমক।  
‘গুড েরনটিং স্যাি।’ বমল উঠল এডেন্ড বাকট জজট আব্রাোেমক লেয কমি। 
‘গুড েরনটিং এডেন্ড।’ বলল জজট আব্রাোে। তাি থঠামট োরস রকন্তু থ াে 

দু’রটমত রবষণ্ণতা। কপাল কুরিত। 
সুিে থেমক সবাই এক এক কমি উমঠ এল। আেেদ েুসাও।  
সবাই ঘেটাক্ত, ক্লান্ত। 
জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক এডেন্ড বাকট ও ডিঃ োওয়ামডটি সামে 

পরি য় করিময় রদল। 
এডেন্ড বাকট আেেদ েুসাি রদমক োত বারিময় বলল, ‘ওময়লকাে, 

আেেদ েুসা। আেিা কৃতজ্ঞ।’ 
‘কৃতজ্ঞ থকন?’ হ্ান্ডম ক কিমত কিমত বলল আেেদ েুসা 
‘থিাময়ন্দারিিীি ইরতোমস সম্ভবত সবম ময়  ািলযকি ঘটনা আপরন 

উদঘাটন কমিমেন।’ 
‘এটা কৃরতত্ব না েময় নতুন এক অ্পিাধও থতা েমত পামি।’ বলল আেেদ 

েুসা। 
‘বুঝলাে না জনাব।’ বলল এডেন্ড বাকট। 
‘আপনামদি সিকাি আেেদ েুসামক থগ্রফতামিি রনমদট  রদময়মে।’ 
‘থস থতা আমিি কো।’ 
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‘না থদি ঘন্টা আমিি কো।’ 
থ ামে েুমে রবিয় ফমুট উঠল এডেন্ড বামকটি। তাকাল থস এফ.রব.আই 

 ীফ জজট আব্রাোমেি রদমক। থদেল এফ.রব.আই  ীমফি থ ামে থসই রবষণ্ণ দৃরি 
এবিং তাি কুরিত কপাল। 

এডেন্ড বামকট রবেুঢ় োব থদমে জজট আব্রাোে বলল, ‘ ল বরস, সব বলব।’ 
বমল একটা দে রনময়ই জজট আব্রাোে এডেন্ড বাকটমক লেয কমি আবাি 

বমল উঠল, ‘সুিে থোকাি সেয় থতাোমক থটরলমফামন বমলরেলাে সব থ ময় 
দ্রুতিােী একটা রবোন সান্তামফ রবোন বন্দমি থিরড িাোি জমন্য। তাি রক 
কমিমো?’ 

‘বযবস্থা েময় থিমে স্যাি।’ বলল এডেন্ড বাকট। 
এডেন্ড োেমতই ডিঃ োওয়াডট বমল উঠল, ‘জনাব,  লুন বসমবন।’ 
ডিঃ োওয়াডট সবাইমক রনময় করর্ম্উটাি কে থেমক থবরুল। 
কে থেমক থবরুবাি সেয় জজট আব্রাোে এডেন্ডমক বলল, ‘এ ঘিটা 

 রব্ব  ঘন্টা স ে পাোিায় োকমব। বযবস্থা কমিমো?’ 
‘রজ স্যাি।’ 
সবাই এমস বসল ডিঃ োওয়ামডটি ড্রইিং রুমে।  
 
 
টয়মলট থেমক থফ্র  েময় এমস বমসমে সবাই। 
িিে করফমত  ুেুক রদমত রদমত জজট আব্রাোে বলল, ‘এডেন্ড, সবুজ 

পাোি এবিং সুিে পমেি উপি একটা প্রােরেক থস্টটমেন্ট আরে এবিং 
এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউড যুক্ত েস্তেমত ততিী কমিরে। ওটাি 
একটা করপ থপ্ররসমডমন্টি পামসটানাল থসমেটািী এবিং আমিকটা করপ 
এফ.রব.আই থেড অ্রফমস পাঠাবাি বযবস্থা কি।’ 

থস্টটমেন্টটা রনময় উমঠ থিল এডেন্ড। রফমি এল রেরনট দুময়ক পি। বলল, 
‘আোমদি রসরকউরিরট অ্রফসািমক রদময় এলাে। পাঠাবাি বযবস্থা েমে।’ 

কো থ ষ কমি একটু থেমেই আবাি বলল, ‘স্যাি রক থযন বমলরেমলন।’ 
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‘ও আো।’ বমল জজট আব্রাোে আবাি শুরু কিল, ‘আেেদ েুসা রঠকই 
বমলমেন। এই কৃরতত্ব যাি তাৌঁমক কামস্টারডমত িাোি রনমদট  থদয়া েময়মে। শুধু 
তাই নয়, সবুজ পাোমি যামদি থগ্রফতাি কিা েময়রেল, তামদি সবাইমক থেমি 
থদয়া েমে। সবুজ পাোমিি দেলটাও আোমদি োিমত েময়মে। শুধু আোমদি 
পাোিাটাই ওোমন বজায় আমে োত্র।’ 

রবিময় ে েময় থিমে এডেন্ড বামকটি থ াে-েুে। 
‘রকোমব এটা ঘটল।’ বলল থস। 
‘থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিাি রনমদটম  আেিা এটা কমিরে। সবাই 

থতা আেিা জারন থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা প্রধান থজনামিল আমলকজান্ডামিি 
সামে ইহুদী থিাময়ন্দা প্রধান থজনামিল োিমনি সর্ম্কট েুবই িেীি।’ জজট 
আব্রাোে বলল। 

‘থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টনমক সব কো 
থবাঝানরন?’ বলল এডেন্ড। 

‘সব শুমনমেন, থজমনমেন, রকন্তু তাি পিও বমলমেন, রনরিত প্রোে োমত 
না রনময়, থপ্ররসমডমন্টি অ্নুেরত না রনময় ওমদি এ ধিমনি থগ্রফতাি ও থকন্দ্র দেল 
কিা যামব না। থপ্ররসমডন্ট িাজবনরতক কনরসকুময়ন্স রব াি না কমি এ রবষময় 
অ্বেই থকান রসদ্ধান্ত থনমবন না।’ বলল জজট আব্রাোে। 

‘থপ্ররসমডমন্টি কোও এটাই?’ 
‘েয়মতা তাই। থপ্ররসমডমন্টি সামে রতরন কো বমলমেন।’  
‘ডকুমেন্ট ধিা পিা, থিাময়ন্দারিিীি সুিে আরবষ্কাি  েওয়াি েত 

সািংঘারতক ঘটনাি পিও এ ধিমনি রনমদট  ওিা রদমলন?’ রবরিত কমন্ঠ বলল ডিঃ 
োওয়াডট।  

‘সুিে তেনও আেিা আরবষ্কাি করিরন, তেন ওটা রেল আোমদি থ ানা 
কো।’ বলল জজট আব্রাোে। 

‘রনিাপত্তা উপমদিাি এই রনমদট  অ্ময রক্তক েময়মে, আোমদি েতােতমক 
উমপো কিা েময়মে। থপন্টািনও এটাই েমন কমি। ওিাও থপ্ররসমডমন্টি সামে 
থযািামযাি কিমবন।’ বলল থজনামিল থ িউড। 
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আেেদ েুসা থসাফায় িা এরলময় রদময় ওমদি কো শুনরেল। থসাজা েময় 
বসল থস। বলল, ‘এসব আপনামদি রনমজমদি বযাপাি। আরে বাইমিি থলাক। 
তবু একটা কো আরে বলব, বহুেুেী একটা রবষাক্ত সামপি অ্রস্তমত্ব আপনািা োত 
রদময়মেন। একটাোত্র থোবল রদময়মে। থোবল আমিা আসমে।’ 

‘আপনাি কো রঠক আেেদ েুসা। রনউ থেরক্সমকা এয়ািমপামটট থেন থিরড। 
আেিা থসাজা যাব থপ্ররসমডমন্টি কামে। সব রকেু তাৌঁি োমত তুমল থদব। তািপি 
সব দারয়ত্ব তাৌঁি।’ বলল জজট আব্রাোে। 

োমতি করফি কাপটা রটপময়ি উপি থিমে সবাি রদমক থ ময় জজট আব্রাোে 
বলল, ‘এেন আেিা উঠমত পারি।’ 

তািপি এফ.রব.আই-এি রনউ থেরক্সমকা  ীফ এডেমন্ডি রদমক তারকময় 
বলল, ‘থতাোি িারি প্রস্তুত থতা?’ 

‘অ্বেই স্যাি, দু’রট িারিই স্টারটটিং পময়মন্ট দাৌঁরিময় আমে।’ বলল 
এডেন্ড বাকট। 

উমঠ দাৌঁিাল জজট আব্রাোে। সবাই উমঠ দাৌঁিাল। 
‘রেিঃ আেেদ েুসা রক সতযই আপনামদি সামে যামেন?’ রজমজ্ঞস কিল 

এডেন্ড বাকট। 
োসল জজট আব্রাোে। বলল,  ‘যামেন, রকন্তু বন্দী রেসামব নয়, সেযাত্রী 

রেমসমব।’ 
সবাই থবরিময় আসরেল লস আলামোস লযাবমিটিী থেমক। 
গ্রাউন্ড থলামিি সবটম ষ করিমডাি অ্রতেে কিরেল তািা। 
অ্রতেে কিরেল রেস সািা থজফািসমনি অ্রফস। 
অ্রফমসি রদমক তারকময় জজট আব্রাোে েেমক দাৌঁিাল। েমন পিল তাি, 

রেস থজফািসনমক থস কো রদময়রেল আেেদ েুসামক তাি সামে সাোত করিময় 
থদমব। 

‘আপনািা একটু দাৌঁিান। আেেদ েুসামক রেস থজফািসমনি সামে সাোত 
করিময় থদই। আরে রেস থজফািসনমক কো রদময়রেলাে।’ 
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সবাি উমেমে কোগুমলা বমল জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক রনময় েুকল 
রেস থজফািসমনি অ্রফস কমে। 

রেস সািা থজফািসন থযন তামদিই অ্মপো কিরেল। 
জজট আব্রোেিা কমে েুকমতই রেস সািা থজফািসন উমঠ দাৌঁরিময় স্বািত 

জানাল জজট আব্রাোে ও আেেদ েুসামক। ওমদি বসাি অ্নুমিাধ কমি জজট 
আব্রাোেমক লেয কমি বলল,  ‘আপনামক অ্ম ষ ধন্যবাদ থয, থোট একটা 
প্ররতশ্রুরত আপরন েমন থিমেমেন।’ 

‘ওময়লকাে রেস থজফািসন। আরে বসরে না।’ 
তািপি আেেদ েুসামক লেয কমি বলল, ‘আপরন ওি সামে কো বমল 

আসুন আেেদ েুসা। আেিা থিমট অ্মপো কিরে।’ 
থবরিময় থিল জজট আব্রাোে। 
আেেদ েুসা তেনও দাৌঁরিময়ই রেল। 
জজট আব্রাোে থবরিময় থযমতই রেস থজফািসন োরস েুমে বলল, ‘বসুন রেিঃ 

আেেদ েুসা।’ 
আেেদ েুসা বসল। বসল রেস থজফািসনও। 
রবিয় তেনও আেেদ েুসাি কামটরন। তাি সামে সাোত করিময় থদয়াি 

জমন্য রেস থজফািসন জজট আব্রাোেমক অ্নুমিাধ কমিরেল থকন?। 
আেেদ েুসাি োবনাটা থেমে থিল রেস থজফািসমনি কোয়। বলল, ‘েমন 

কিমবন না থয, থসরদন সবাইমক আেত কমিমেন, আোমক 
আেত কমিনরন, থসই কৃতজ্ঞতায় আরে আপনাি সামে থদো কিমত 

থ ময়রে।’ 
‘থকন?’ বলল আেেদ েুসা েুেূমতটি জমন্য তাি দু’থ াে রেস থজফািসমনি 

উপি রনবদ্ধ থিমে। 
‘দুই কািমে। এক, আপরন আেেদ েুসা। দুই, ইহুদী অ্পকীরতটি রবরুমদ্ধ 

লিাইময়ি আপরন একজন সফল নায়ক।’ বলল সািা থজফািসন থঠাৌঁমট 
একটকুমিা রেরি োরস থটমন। 

‘থ মষি কািেটা বুঝলাে না রেস থজফািসন।’ বলল আেেদ েুসা। 
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‘বযােযাটা আপনামক বলমত পারি। আরে রফ্র আমেরিকা থফািামেি একজন 
সদস্য এবিং রফ্র আমেরিকা রক আপরন জামনন।’ 

কো থ ষ কমিই আবাি বমল উঠল রেস থজফািসন, ‘বলুন থতা এিপি 
আরে রক বলব? শুমনরে আপরন োল েট রিডাি।’ 

আেেদ েুসা োসল। রেস থজফািসমনি রদমক না তারকময়ই আেেদ েুসা 
বলল, ‘আপরন থবঞ্জারেন থবকমনি থকান থেমসজ আোমক থদমবন।’ 

প্র ন্ড রবিয় থনমে এল রেস থজফািসমনি থ ামে। স্তদ্ধ েময় বমস িইল 
রকেুেে থস। তাি রবিয় রবেূঢ় রস্থি দৃরি আেেদ েুসাি েুমেি উপি রনবদ্ধ। 

‘আপরন জানমলন রক কমি?’ রেস থজফািসমনি থ ামে রবিয় রবেুগ্ধ দৃরি। 
‘থকন, আপরনই থতা বলমলন, আরে েট রিডাি।’ বলল আেেদ েুসা থঠাৌঁমটি 

থকামে একটু োরস থটমন। 
‘কোি কো আরে বমলরে। থকান েট রিডািই অ্তদূি থযমত পামি না।’ 

রেস থজফািসন বলল। 
আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘েট রিরডিং সর্ম্মকট আোি জানা থনই। সুতিািং 

আরে বলমত পািমবা না এ রবষময়।’ 
একটু থেমে কমন্ঠ একটু িাম্ভীযট থটমন বলল, ‘অ্ন্য রকেু নয় আপনাি কো 

থেমকই বুঝরে, থবঞ্জারেন থবকমনি থকান থেমসজ োকমত পামি।’ 
‘থকান কো?’ 
‘রফ্র আমেরিকা’ি সদস্য রেমসমব আপনাি পরি য় থদয়া।’ 
‘এ থেমক রক বুঝা থিমে?’ 
‘আপরন রফ্র আমেরিকা’ি সদস্য। রফ্র আমেরিকা’ি আমিকজন সদস্য 

থবঞ্জারেন থবকন। এেন রনউ থেরক্সমকামত এবিং রতরন লস আলামোমসি 
পরিরস্থরতি উপি নজি িােমেন। সুতিািং তাি সামে আপনাি অ্বেই থযািামযাি 
েময়মে। এবিং থযমেতু থবঞ্জারেন আোি বযাপামি আগ্রেী। সুতিািং তাি থেমসজ 
আপনাি োধযমে আসা স্বাোরবক।’ 
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‘রেিঃ আেেদ েুসা আপনাি যুরক্তগুমলা থেমক রঠকই ধিমত পামিন, 
থবঞ্জারেন থবকমনি থকান থেমসজ আোি কামে আমে। রকন্তু থস থেমসজরট 
আপনামক থদয়াি জমন্য অ্মপো কিরে, এটা প্রোে েমলা রকমস?’ 

আবািও োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘আোি েুলও েমত পামি, আপনাি 
থ ামে েুমে রকেু একটা বলাি উদগ্রীব অ্মপোি দৃে আরে লেয কমিরে।’ 

সািা থজফািসমনি রবিয় রবেুঢ় থ ামে েুমে একটা উজ্জ্বল োরস ফুমট উঠল। 
পিেমেই িম্ভীি েময় পিল। বলল, ‘রঠক বমলমেন রেিঃ আেেদ েুসা, আপনাি 
সামে থদো েওয়া ও কো বলাি জমন্য উদগ্রীব রেলাে। থবঞ্জারেন একটা জরুিী 
থেমসজ রদময়মে।’ 

‘জরুিী? রক থসটা?’ 
দু’রেরনট আমি থবঞ্জারেন থবকন আোমক জারনময়মে, রফ্র আমেরিকাি রনউ 

থেরক্সমকা েরনটরিিং রিমপাটট থেমক রতরন জানমত থপমিমেন ইহুদী থ োিাি 
আমিােীমদি রনময় ইহুদী  ারলত রতনরট িারি লস আলামোমসি রদমক থিমে।’ 

বমল একটু োেল সািা থজফািসন। আবাি শুরু কিল তািপি, রফ্র 
আমেরিকা’ি এটা একটা রুরটন ইনফিমে ন। রকন্তু থবঞ্জারেন থকানোমব এই 
েবিরট আপনামক রদমত বমলমেন। থস জমন্য আরে উদগ্রীব রেলাে আপনাি সামে 
কো বলাি জমন্য।’ 

‘ধন্যবাদ রেস থজফািসন। এই েুেূমতটি জন্য েবিরট েুবই েুলযবান, যরদও 
আরে এি থকান তাৎপযট বুঝমত পািরে না।’ 

োসল রেস থজফািসন। বলল, ‘তমব রেিঃ আেেদ েুসা এই েবি থদবাি 
লমেয আপনাি জমন্য উদগ্রীব োকাটা থলমটস্ট এযারড ন। রকন্তু আপনাি সামে 
থসই সাোমতি পি যেন জানমত পািলাে আপরন আেেদ েুসা, থসই থেমক আরে 
উদগ্রীব আপনাি থদো পাবাি জমন্য।’ 

‘রকন্তু তেন থতা আোমক আপনাি থদম ি  ত্রু ঠাওিামনা েময়রেল। থসটা 
জানাি পিও?’ 

‘হ্াৌঁ।’ 
‘থকন?’ 
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‘আপনামক আোি বাসায় এক রডনামিি দাওয়াত রদমত  াই।’ 
রবিয় ফুমট উঠল আেেদ েুসাি থ ামে। বলল, ‘তেন থয অ্বস্থা রেল তামত 

োরকটন থজমল আোি স্থান েবাি কো। সম্ভাবনা অ্বে এেনও আমে। এটা 
জানাি পিও দাওয়ামতি ইো আপনাি োোয় এমলা রক কমি?’ 

‘আপনামক আরে জারন এবিং থসরদন আপনামক থদমেও আোি রস্থি রবশ্বাস 
েময়রেল আপরন এ ধিমনি ষিযমন্ত্রি েমধয োকমত পামিন না।’ 

‘আোমক জামনন রক কমি?’ 
‘রবমশ্বি অ্মনমকই আপনামক থযেন জামন। রবম ষ কমি রফ্র আমেরিকা’ি 

একজন সদস্য রেমসমব আপনামক থবর ই জানাি কো।’ 
‘থকন?’ 
‘আপরন একটা জারতি েুরক্তি জমন্য থযেন কাজ কিমেন, থতেরন রফ্র 

আমেরিকাও কাজ কিমে তাি জারতমক েুরক্তি  জমন্য। ইহুদীবাদ আপনািও  ত্রু, 
আোমদিও  ত্রু।’ 

‘বুঝলাে। রকন্তু রডনামিি দাওয়ামতি অ্েট রক?’ 
ম্লান োরস ফুমট উঠল সািা থজফািসমনি েুমে। রকেুটা রবব্রত োবও। 

রকেুটা রদ্বধা কমি বলল, ‘আপরন রবশ্বাস কিমবন না। রকন্তু ঘটনাটা সতয। েুবই 
সাম্প্ররতক ঘটনা। কযারিরবয়ান টাকটস দ্বীপপুমঞ্জ থোয়াইট ঈিমলি থকমলিংকািী 
রনময় (রফ্র ওয়াডট থটরলরে ন) থয  ািলযকি তেয প্রকা  কমিরেল, তাি উপি 
ততিী রফ্র আমেরিকা’ি একরট রিমপাটট পিরেলাে থস রদন িামত থ াবাি আমি। ঐ 
রিমপামটটই জানলাে টাকটস দ্বীপপুমঞ্জ থিাটা কামজি কৃরতত্ব এককোমবই 
আপনাি।’ 

সরতয োবরেলাে থসরদন আপনামক রনময় িেীিোমব। রবিময় েতবাক 
েরেলাে, একজন োনুষ রক কমি পামি থযোমন প্রময়াজন থসোমন ঝাৌঁরপময় পিমত 
জারতি থসরেয়াি েময়! োবমত োবমতই ঘুরেময়  পিলাে। স্বমে থদেলাে 
একজনমক। রতরন আেেদ েুসা। তামক রনময় বসলাে রিময় োরজটরনয়াি 
েরন্টমসমলামত গ্রযান্ড গ্রযান্ড গ্রযান্ড দাদু টোস থজফািসন স্টারডমত।  
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থসই স্টারডমত থসফ েমল্ট দাদুি রনমজি োমতি থলো ‘Declaration of 
Independence’ এি থস েসিা িময়মে, থসই েসিা তুমল রদলাে আপনাি 
োমত। বললাে, আোি দাদুিা থয েুক্ত, স্বাধীন, সেজ, সুন্দি এক সেেেটী 
আমেরিকাি স্বে থদমেরেমলন, থসই স্বে বাস্তবায়মন আপরন আোমদি সাোযয 
করুন। আপরন........., 

কো আটমক থিল সািা থজফািসমনি। আমবমি তাি থ াে েুে োরি েময় 
উমঠমে। থ মষি কোগুমলা তাি কাৌঁপরেল। েুে তাি রন ু েময় রিময়রেল আমিই। 
থেমেই দ্রুত েুে ঘুরিময় রনময় রুোল রদময় থ ামেি রসক্ত থকাে েুমে থফলল। 

েুেূতটকাল  ুপ কমি থেমক ‘স্যরি’ বমল োসাি থ িা কমি আবাি শুরু কিল, 
‘আপরন আোি বািামনা োমত োত িােমলন। তািপি আেিা দুজন থবরিময় 
থিলাে স্টারড থেমক পা া পার  থেৌঁমট।’ োেল সািা থজফািসন। 

আমবমি িরক্তে ও োরি তাি েুে তেনও। 
আেেদ েুসা প্রেমে সািা থজফািসমনি কোয় থক তুক থবাধ কিরেল। পমি 

এই থক তুক তাি জমন্য রবব্রতকি রবিময় রুপান্তরিত েমলা। 
সািা থজফািসন োেমলও আেেদ েুসা থকান কো বলমত পািরেল না। 
কো বলল সািা থজফািসনই আবাি। থসই ম্লান োরস তাি থঠাৌঁমট। বলল, 

‘থযরদন এোমন থদেলাে আপনামক এবিং জানলাে আপরনই আেেদ েুসা, তেনই 
আোি েমন েমলা, ঐ স্বে আোি স্বে রেল না। ওটা রেল আোি জমন্য ঈশ্বমিি 
রবরধ থলো। তাই আরে আপনামক আোি দাদুি েরন্টমসমলাি বারিমত দাওয়াত 
রদমত  াই। আোি স্বেমক আরে বাস্তমব রূপ রদমত  াই। আরে থদেরে। আোি 
স্বমেি আেেদ েুসাি  াইমত আোি বাস্তমবি আেেদ েুসা আিও সুন্দি, আিও 
েেৎ।’ 

আমবমি সািা থজফািসমনি িলা কাৌঁপরেল। 
প্রবল অ্স্বরস্ত আেেদ েুসাি েমন। 
রেস থজফািসমনি এই আমবমিি জবামব থস রক বলমব? 
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 ান্ত কমন্ঠ আেেদ েুসা বলল, ‘রেস থজফািসন, আরে ও থবঞ্জারেন 
আপনাি কামে কৃতজ্ঞ। আরে আপনামদি থকান কামজ লািমল থসটা আোি 
েুর িই বযাপাি েমব।’ 

‘ধন্যবাদ। েরন্টমসমলামত আোি দাওয়ামতি বযাপামি বলুন।’ 
‘আমেরিকানমদি অ্ন্যতে থি িবদীপ্ত ফাউন্ডাি ফাদাি টোস 

থজফািসমনি িরৃত রবজরিত েরন্টমসমলা আোি কামে অ্বেই আকষটমেি। আরে 
থসোন থযমত পািমল েুর  েমবা।’ 

‘ধন্যবাদ রেিঃ আেেদ েুসা। এটুকুই আোি জমন্য যমেি। আরে রনরিত। 
ঈশ্বমিি থয রবরধ থলো আপনাি সামে আোি সাোত ঘরটময়মে, থসই রবরধ থলোি 
থজামিই আপনামক আরে রনময় থযমত পািব গ্রযান্ড দাদুি েরন্টমসমলামত।’ 

োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘আপনাি থবাধ েয় ঈশ্বমিি প্ররত েুব আস্থা?’ 
‘আপনাি েত নয়।’ 
‘থকন নয়?’ 
‘আোমদি ধেট আপনাি ধমেটি েত অ্ত সুন্দি না েওয়াও থবাধ েয় একটা 

কািে।’ 
‘আোমদি ধেট সুন্দি রক কমি বুঝমলন?’ 
‘জারন। আোি গ্রান্ড দাদুি স্টারডমত ‘এেরি থড লাইফ ইন ইসলাে’ নামে 

একরট বই পমিরে। পমি বুমঝরে, ইসলাে বাস্তব জীবমনি ধেট, েৃস্টান ধেট তা নয়। 
োনুমষি জািরতক জীবন পরি ালনাি সামে েৃস্ট ধমেটি থকান সর্ম্কট থনই।’ 

‘ধন্যবাদ, রেস থজফািসন। রনজ ধমেটি প্র িংসা েুবই োমল লামি।’ 
‘এিপি রক প্রশ্ন কিমবন?’ 
‘বলুন থতা রক প্রশ্ন কিমবা?’ 
‘োমলামক োল বলাই যমেি নয়। োমলামক গ্রেেও কিমত েয়। তারক 

কমিমেন?’ বলল সািা থজফািসন। তাি েুমে রেরি োরস। 
োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘ধরুন প্রশ্নটা যরদ করি?’ 
‘আরে উত্তি থদব না।’ 
‘থকন?’ 
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‘তাও বলব না। েরন্টমসমলামত থিমল বলব।’ 
বমল একটু থেমেই সািা থজফািসন দ্রুত বমল উঠল, ‘ওরদমক থবাধ েয় 

জজট আিংমকল আোি প্ররত রবিক্ত েমেন। আি আটকামবা না আপনামক।’ 
উমঠ দাৌঁিাল সািা থজফািসন। আেেদ েুসাও উমঠ দাৌঁিাল। 
সািা থজফািসন উমঠ দাৌঁরিময় আবাি রন ু েমলা। ড্রয়াি েুমল থবি কিল 

একটা থ াডাি থোলস্টাি। থ াডাি থোলস্টািরট আেেদ েুসাি রদমক এরিময় 
রদময় বলল, ‘থসরদন আোমক গুলী কমিনরন বমল এটা আপনাি জমন্য সকৃতজ্ঞ 
উপোি।’ বমল থেমস উঠল সািা থজফািসন।  

আেেদ েুসাও োসল। বলল, ‘ওটাও রনিয় রবরধ থলো রেল।’ 
‘কৃরতত্বটা ঈশ্বিমক থদয়ায় আোি আপরত্ত থনই।’ 
‘থ াডাি থোলস্টামি রক আমে?’ 
‘সবটাধুরনক থের ন রিেলবাি।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
‘ওময়লকাে। ওটা থকামটি থেতমি ঘামি পমি রনন। জজট আিংমকমলি থ ামে 

পিমল আতিংক থবাধ কিমত পামিন। জামনন থতা, এফ.রব.আই-এি থলাকমদি 
কামে েী থেমক শুরু কমি থকউই সমন্দমেি ঊমধ্বট নয়।’ 

‘আবািও ধন্যবাদ রেস থজফািসন।’ 
‘রেস থজফািসন নয়, শুধু ‘সািা’ বমল ডাকমল েুর  েমবা।’ 
 রকমত আেেদ েুসা সািা থজফািসমনি েুমেি রদমক একবাি তাকাল। 

আেেদ েুসাি থ ামে রকেুটা রবব্রত দৃরি। 
তািপি আেেদ েুসা থ াডাি থোলস্টাি থকামটি থেতমি কাৌঁমধ ঝুরলময় 

রনময় থবরুবাি জমন্য পা বািাল। 
রেস থজফািসন আমিই এমস দিজা েুমল ধমি দাৌঁরিময় আমে। 
‘গুড থড, সািা।’ বমল আেেদ েুসা বাইমি থবরিময় এল। 
‘গুড থড। আস-সালাে।’ উত্তমি বলল সািা থজফািসন। তাি থঠাৌঁমট োরস। 
‘আস-সালাে’ শুমন আেেদ েুসা থপেমন রফমি তাকাল সািা থজফািসমনি 

রদমক।  
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সািা থজফািসন বলল, ‘আরে ঐ টুকুি থবর  জারন না।’ থঠাৌঁমট োরস সািা 
থজফািসমনি। 

‘ধন্যবাদ।’ বমল আেেদ েুসা দ্রুত োৌঁটমত শুরু কিল। 
সািা থজফািসমনি েুগ্ধ দৃরি অ্নুসিে কিল আেেদ েুসামক। আেেদ েুসা 

রসরিি বাৌঁমক োরিময় থিমলও দৃরি তাি রফমি এল না। 
 
 
লস আলামোস থেমক দু’রট িারি আমি রপমে সারিবদ্ধ েময় এরিময়  লরেল 

সান্তামফ থিাড ধমি সান্তামফ’ি রদমক। 
লস আলামোস থেমক সান্তামফ পযটন্ত ৪০রকমলারেটাি িাস্তাি প্রায় অ্মধটক 

থিমে বমনি েমধয রদময়। লস আলামোস থেমক প্রায় ২০ রকমলারেটামিি েত পে 
থিমে সান্তা থফ ন্যা নাল ফমিমস্টি েমধয রদময়। িাস্তায় যাওয়া আসাি থলন প্রায় 
পা া-পার । োঝোমন ৫ ফুমটি বযবধান। বযবধামনি এই পাৌঁ  ফুট জায়িায় 
স্বাোরবক েূরে উৌঁ ু-রন ু, এবমিা থেবমিা। 

রব  রকমলারেটামিি এই বনজ অ্িংম  এপাি-ওপাি কিাি োত্র রতনরট েস 
পময়ন্ট িময়মে। 

আেেদ েুসা ও জজট আব্রাোেমদি বেনকািী িারি দু’রট তেন িাস্তায় বনজ 
অ্িংম ি োঝাোরঝ থপ মেমে। 

সােমনই িাস্তাি একটা েরসিং। েরসিংময়ি ওপা টায় লস আলামোস েুেী 
িাস্তাি ধাি থঘৌঁমষ দাৌঁরিময় আমে একটা িারি। 

একজন আমিােী িারিি ইরঞ্জন অ্িংম ি োকনা তুমল ইরঞ্জমনি উপি ঝুৌঁমক 
আমে। রবপিীত থলন রদময় আেেদ েুসামদি িারি ঐ িারিটামক েস কিল। 

েস কিাি সেয় এক ঝলমকি জমন্য আেেদ েুসাি নজমি পিল একটা 
দুিবীে তামদি রদমক তাক কিা। একজন থলাক দূিবীমে থ াে লারিময়। তাি 
পাম  আিও দু’জন থলাক। থোট আমিােী পাৌঁ জন, বাইমিি থলাকরটসে। েুমট 
 লরেল আেেদ েুসামদি িারি। বনজ এলাকাি প্রামন্ত প্রায় এমস থিমে তািা। 
সােমন আমিকটা েরসিং। 
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থসরদমক আেেদ েুসাি থ াে পিমতই থদেল েরসিংময়ি ওপামিি োোয় 
ওপামিি িাস্তাি ধাি থঘৌঁমষ দাৌঁরিময় আমে আমিকটা িারি। তমব এ িারিি বাইমি 
থকউ থনই। 

িারিি উপি নজি পিমতই আেেদ েুসাি থ তনাি সেস্ত স্নায়েুন্ডলীমত 
সতকটতাি এক সিংমকত ধ্বরনত েমলা। েঠাৎ  তাি েমন েমলা থপেমনি িারি এবিং 
এই িারি একই উমেমে িওনা েমত পামি। থপেমনি িারিি দূিবীমেি কো েমন 
পিমলা তাি। ওিা দূিবীে রদময় তামদি থদেরেল থকন? রবম ষ থকান থলাক বা 
থলাকমদি তাি প্রতীো কিরেল। দূিবীে রদময় িারিগুমলামত থসই থলাকমদিই রক 
তািা থদেরেল। তাি েমন ঝমিি েত প্রমব  কিল সািা থজফািসমনি কামে 
থ ানা থবঞ্জারেন থবকমনি থেমসমজি কো, ইহুদীমদি রতনরট িারি লস 
আলামোমসি রদমক আসাি কো। সমে সমেই তাি েমন েমলা তািা সােমন ও 
রপেন থেমক থঘিাও েময় থিমে। 

‘িািী োোও ড্রাইোি।’ অ্রগ্নরিরিি লাোি েতই রবমফারিত েময় 
কোগুমলা থবরিময় এল আেেদ েুসাি কন্ঠ থেমক। 

কমঠাি এই রনমদটম ি প্রোমব িারিটা একদে থডডস্টপ েময় থিল। পি 
েুেূমতটই দু’রট রবমফািমেি  ব্দ েমলা একই সামে। তািা থদেল, একরট তামদি 
সােমনি িাস্তাি উপি রবমফারিত েমলা, আমিকরট আিও সােমন তামদি 
রসরকউরিরটমদি বেনকািী িারিমত। 

সবাি থ ামেি সােমনই তামদি সােমনি িারিটা প্রবল রবমফািমে থেলনাি 
েত শুমন্য উৎরেপ্ত েমলা এবিং পরিেত েমলা অ্রগ্ন থিালমক। 

‘ও িড! আোমদি িারি থডডস্টপ না েমল থযোমন রিময় থপ োত, 
থসোমনই িাস্তাি উপি রদ্বতীয় রবমফািেরট েময়মে। আোমদি আমিি িারিি 
েতই এতেমে অ্রগ্ন থিালমক পরিেত েমতা এ িারি। ও িড!’ প্রায় একই সামে 
র ৎকাি কমি উঠল জজট আব্রাোে ও থজনামিল থ িউড। 

রকন্তু এসব কোি রদমক আেেদ েুসাি ভ্রুমেপ থনই। িারি োেমতই 
আেেদ েুসা তারকময়রেল থপেমনি রদমক। তাি অ্নুোন রঠক।  

থপেন রদক থেমক থসই িারিরট েুমট আসমে। 
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আেেদ েুসা দ্রুত থপেন থেমক েুে ঘুরিময় তাকাল রবমফািমেি রদমক, 
তািপি সােমন েরসিং এ দাৌঁিামনা িারিটাি রদমক। 

জজট আব্রাোে ও থজনামিল থ িউমডি কমন্ঠি আতটনাদ োেমতই আেেদ 
েুসা দ্রুত কমন্ঠ বলল, ‘িারি থেমক থনমে পিুন, ডান  রদমকি থঝামপি রদমক থদ ি 
রদন। ওমদি আঘাত আবাি রনিয় আসমব।’ 

িারিি আিাল রনময় সবাই থদ ি রদল থঝামপি রদমক। তািা িারি থেমক 
নাোি পি েুেূতটও পাি েমলা না। আেেদ েুসািা িাস্তাটা তেনও পাি েয়রন, 
সােমনি েরসিং এ দাৌঁিামনা িারিি থগ্রমনড লািাি থেমক উৎরেপ্ত একরট 
রবমফািে এমস আঘাত কিমলা তামদি রদমক। রসরকউরিরটমদি িারিি েতই এ 
িারিও তীব্র রবমফািমেি োধযমে সওয়াি েময়  ূমন্য উৎরেপ্ত েমলা। 

আগুন ও থধাৌঁয়াি থদয়াল সৃরি েমলা িাস্তাি উপি। এিই আিামল আেেদ 
েুসািা দ্রুত রিময় থঝামপ প্রমব  কিল। 

থপেন থেমক েুমট আসা িারিটা তেন অ্মনকোরন সােমন  মল এমসমে। 
বনািমলি এটা প্রান্ত েমলও থঝাপ ঝাি এবিং বি বি িাে পালা প্র িু। 
িাস্তাি পাম ই থঝাপটায় রিময় তািা আেয় রনল। 
একটা বি িামেি থিািায় থঠস রদমত রদমত জ্বলন্ত িারি দু’রটি রদমক 

তাকাল রস.আই.এ প্রধান এযাডরেিাল েযাক আেটাি। বলল, ‘রবপদ রকন্তু কামটরন। 
সােমনি িারিটা আোমদি থদেমত পায়রন এবিং ওিা েমন কিমত পামি সােমনি 
িারিি আমিােীমদি েতই আোমদি োল েময়মে। রকন্তু থপেমনি িারিটা 
আোমদি থদেমত থপময়মে আেিা জিংিমল েুমকরে। থদেুন ওমদি দৃরি এরদমক। 
ওমদি একজন থদেুন দূিবীে রদময় আোমদি অ্বস্থান থবি কিাি থ িা কিমে। 
আসুন সবাই আেিা িামে আিাল থনই।’ 

সবাই দ্রুত িামেি আিাল রনল। 
আেেদ েুসাি দু’পাম ি দু’িামেি থিািায় দাৌঁরিময়মে জজট আব্রাোে এবিং 

রস.আই.এ প্রধান এযাডরেিাল েযাক আেটাি। 
জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক লেয কমি বলল, ‘এতবি একটা কান্ড 

ঘটাল এিা কািা? আপনাি অ্নুোন রক আেেদ েুসা?’ 
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‘অ্নুোন নয় জনাব, রনরিত বলরে, যামদি রবরুমদ্ধ সােয থদবাি জমন্য 
আপনািা থপ্ররসমডমন্টি কামে যামেন, তািাই সােীমদি দুরনয়া থেমক সরিময় 
থদবাি থ িা কিমে।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘তাি োমন আপরন বলমেন, থজনামিল োিন োমন ইহুদীিা এই আেেে 
 ারলময়মে।’ রবিময় থ াে কপামল তুমল বলল জজট আব্রাোে। 

‘রজ, হ্াৌঁ।’ বলল আেেদ েুসা।  
‘এত তািাতারি এই রসদ্ধামন্ত আসাি পমে আপনাি যুরক্ত রক?’ বলল 

রস.আই.এ প্রধান। তািও থ ামে েুমে রবিয়। 
‘তেয প্রোমেি প্রশ্ন না তুমল অ্বস্থাি সাধািে অ্ে কমষই এটা বলা যায়।’ 

আেেদ েুসা বলল। 
রকেু বলমত যারেল থজনামিল থ িউড । রকন্তু আেেদ েুসাই আবাি কো 

শুরু কিায় থেমে থিল থজনামিল থ িউড। আেেদ েুসা বলরেল, িাস্তাি রদমক 
উৌঁরক রদময়, ‘ওরদমক থদেুন।’ 

সবাই িামে আিাল থেমক থঝামপি েমধয রদময় উৌঁরক রদল িাস্তাি রদমক। 
থপেন থেমক েুমট আসা িারিটা থঝামপি প্রায় বিাবি এমস িাস্তাি উপি 

থেমে থিমে। থিাড েরসিংময়ি ওপামি দাৌঁিামনা আেেনকািী থসই িারিরটও এ 
িাস্তায় এমস আমিি িারিটাি পাম  দাৌঁিাল। 

িারি থেমক থনমে এল প্রায় দ  জমনি েত থলাক। দু’জমনি োমত থগ্রমনড 
লািাি, অ্ন্য সবাি োমত থস্টনিান। 

‘ওিা এরদমক এগুবাি জমন্য ততিী।’ বলল জজট আব্রাোে। 
‘দ্রুত এগুবাি কো, এগুমে না থতা।’ বলল রস.আই.এ প্রধান এযাডরেিাল 

েযাক আেটাি। 
‘ওিা আিও একটা িারিি েমন েয় অ্মপো কিমে।’ বলল আেেদ েুসা। 
আেেদ েুসাি কো থ ষ েবাি কময়ক েুেূতট পমিই আমিকটা িারি িাস্তাি 

ঐ থলন ধমি ঝমিি থবমি এমস আমিি দু’রট িারিি পাম  োডট থব্রক কমষ দাৌঁিাল। 
আমিি দু’রট িারি থেমক থনমে আসা দ জনই র রেলোমব দাৌঁরিময় রেল। 

তামদি অ্েগুমলাি বযামিল রনম  নাোমনা। তামদি আনরন্দত থ াে েুমট আসা 
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িারিটাি রদমক। আিন্তুক িারিটা একটা জীপ। পরিষ্কাি থদো যামে, ড্রাইরেিং 
রসমট একজন এবিং তাি পাম  একজন বমস। োমত তামদিও থস্টনিান, রিিামি 
আেুল। 

িারি থদমে েুর  েওয়া দ  জমনি থ াে যেন পিল িারিটাি আমিােীি 
রদমক, তেন আনন্দ তামদি রেরলময় থিল। প্রায় এক সিংমিই ওমদি থস্টনিান 
উপমি উঠমত শুরু কিল। 

রকন্তু ততেমে জীমপি আমিােীি আেুল তাি থস্টনিামনি রিিাি থ মপ 
ধমিমে। গুলীি বৃরি েুটল ওমদি দ জমনি রদমক।  

ওমদি দ জমনি থস্টনিান জীপ লেয কমি উমঠ আসাি আমিই গুলী বৃরি 
এমস ওমদি রঘমি ধিল। েূরে যযা রনল সকমলই। 

আেেদ েুসা লেয কিল েূরে যযা থনয়া একজমনি থদে িরিময় দরেমেি 
িারিরটি দরেে পাম   মল থিল। িরিময় যাবাি সেয় তাি োমতি থগ্রমনড লািাি 
থস োমিরন। 

আেেদ েুসা বুঝল রবপিীত প্রামন্ত দাৌঁরিময় োকায় থস গুলী বৃরি থেমক থবৌঁম  
থিমে। 

থস িারিি আিামল রিময় তাি থগ্রমনড লািাি তাক কিমে জীপরটমক লেয 
কমি। 

জীমপি আমিােী এটা থদেমত পায়রন। থস জীপ থেমক থনমে জীমপি পাম  
এমস দাৌঁরিময়মে। 

জীমপি এ আমিােীমক র নমত থপমিমে আেেদ েুসা। থবঞ্জারেন থবকন থস 
। আৌঁতমক উঠল আেেদ েুসা। 

‘থবঞ্জারেন সমি দাৌঁিাও’ বমল বুক ফাটা র ৎকাি রদময় উমঠ এক লামফ 
আেেদ েুসা িামে আিাল থেমক থবরিময় উন্মুক্ত একটা জায়িায় রিময় পিল। 
তাি োত রেল তাি থের ন রিেলবামিি রিিামি। লাফ রদময় পমিই আেেদ েুসা 
তাি থের ন রিেলবামিি রিিাি থ মপ ধিল।  

থের ন রিেলবামিি এক ঝাৌঁক গুলী রিময় থেৌঁমক ধিল িারিি দরেে পাম  
রিময় লুকামনা থলাকরটমক।  
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রকন্তু তাি আমিই তাি থগ্রমনড লািামিি রিিাি রটমপরেল থলাকরট।  
থগ্রমনড রিময় আঘাত কিল জীপরটমক। 
আেেদ েুসাি র ৎকাি শুনমত থপময়রেল থবঞ্জারেন থবকন। শুনাি সামে 

সামেই থবঞ্জারেন থবকন এযামোমবরটক কায়দায় তাি োত দু’রট বাে পাম  রনম ি 
রদমক  ারলময় রদময় দু’পা থেমি রদল ওপি রদমক। থ ামেি পলমক থবঞ্জারেন 
থবকমনি থদে দু’রতনরট পাক থেময় প্রায় পমনি ফটু দূমি রিময় দাৌঁিাল। উমঠ 
দাৌঁরিময় থদেল তাি জীপরট তাি সােীসে প্র ন্ড রবমফািমে আকাম  উমঠ থিমে। 

রপ্রয় সােী এবিং ‘রফ্র আমেরিকা’ি একরনষ্ঠ এক সেকেটীি েেটারন্তক েৃতযুি 
দৃে থদেল থস। আেেদ েুসা সাবধান না কিমল তাি থদেও ঐ জীমপি সামে রেন্ন 
রেন্ন েময় থযত। 

তাকাল থবঞ্জারেন থবকন আেেদ েুসাি রদমক। থদেল থস তাি রদমকই 
এরিময় আসমে। 

তাকাল থস িারিি আিামলি থসই থগ্রমনড লািািধািীি রদমক। তাি থদে 
িমক্ত ডুমব োকা থদেমত থপল। বুঝমত পািল আেেদ েুসাি গুলীমতই থস প্রাে 
োরিময়মে। তামক সাবধান কমিই আেেদ েুসা তােমল তামক গুলী কমিরেল। 

আবাি থ াে রফিাল থবঞ্জারেন থবকন আেেদ েুসাি রদমক।  
আেেদ েুস কাোকারে এমস থিমে। 
থঝামপি আিাল থেমক অ্মন্যিাও থবরিময় এরিময় আসমে। 
থবঞ্জারেন থবকনও এগুমলা আেেদ েুসাি রদমক।  
দু’জন দু’জনমক জরিময় ধিল। 
জজট আব্রাোে, এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউডও তেন 

এমস থিমে। 
‘আপরন আোি প্রাে বাৌঁর ময়মেন আেেদ েুসা।’ আেেদ েুসামক জরিময় 

ধমি থেমকই বলল থবঞ্জারেন থবকন। 
কো থ ষ কমিই সােমন দাৌঁিান থদেল এফ.রব.আই প্রধান জজট 

আব্রাোেমক। 
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আেেদ েুসামক থেমি রদময় থবঞ্জারেন থবকন এযামটন ন েময় পা ঠুমক 
স্যালুট রদল। বলল, ‘স্যাি আরে অ্ন রডউরটমত নই, েুরটমত আরে।’ 

োসল জজট আব্রাোে। বলল, ‘এফ.রব.আই-এি সবাই েুরটমতও অ্ন রডউরট 
অ্বস্থায় োমক।’ 

‘রডউরট থস পালন কমিমে জনাব। ও বমলমে, আরে তাি প্রাে বাৌঁর ময়রে। 
রকন্তু থস আোমদি সকমলি প্রাে বাৌঁর ময়মে। এই ইহুদী সন্ত্রাসীমদি আজমকি েূল 
ষিযন্ত্র তাি সাোমযযই বান াল কিা থিমে।’ বলল আেেদ েুসা। 

একটু োবল জজট আব্রাোে। বলল একটু সেয় রনময়, ‘বুঝমত পািরে, 
থবঞ্জারেন থকানোমব আপনামক েবি পাঠায় থয, এিা আোমদি আেেে কিমব। 
তািপিও থস আেেেকািীমদি অ্নুসিে কমি এই থতা?’ 

‘ওিা আেেে কিমব, এ রনরিত েবি থসও জানমতা না। ও েবি 
পারঠময়রেল ইহুদী থ োিাি থলাকমদি রতনরট িারি লস আলামোমসি রদমক 
যামে। প্রেে েরসিং-এ একটা িারি দাৌঁিামনা থদরে, রদ্বতীয় েরসিং-এ আমিকটা 
িারি ঐোমব দাৌঁিামনা থদমে আোি সমন্দে েয়। প্রেে িারিি একজনমক দূিবীে 
রদময় আোমদি িারিি রদমক তাকামত থদমেরেলাে। আোি থকান সমন্দে েয়রন। 
রকন্তু রদ্বতীয় িারিি জানালায় বন্দুমকি বযামিল থদেলাে, তেন আোি কামে সব 
পরিষ্কাি েময় যায়। আরে তািাতারি িারি োোমত বরল ও আপনামদি রনময় থনমে 
আরস। সাবধান কিমত না পািায় আোমদি িেীমদি িারি ওমদি আেেমেি 
র কাি েয়।’ 

জজট আব্রাোে েমনামযাি রদময় শুনরেল আেেদ েুসাি কো। রকেু বলাি 
জমন্য েুে েুলরেল জজট আব্রাোে। রকন্তু তাি আমিই রস.আই.এ  ীফ এযাডরেিাল 
েযাক আেটাি বমল উঠল আেেদ েুসামক লেয কমি, ‘আপরন থতা সবটেে 
আোমদি সামে রেমলন। কেন রকোমব আপরন েবি থপমলন, আেিা জানমত 
পািলাে না।’ 

‘একটা সেয় আোমদি সামে রেমলন না। সািা থজফািসমনি সামে 
সাোমতি সেয়। সািা থজফািসনই থবঞ্জারেন থবকমনি থেমসজটা আেেদ 
েুসামক রদময়মে।’ বলল জজট আব্রাোে। 
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‘সািা থজফািসন?’ রবিয় ফমুট উঠল এযাডরেিাল েযাক আেটামিি কমন্ঠ।  
োসল জজট আব্রাোে জনসন। বলল, ‘রবিময়ি রকেু থনই এযাডরেিাল। 

সািা থজফািসন রফ্র আমেরিকা’ি একজন অ্রতগুরুত্বপূেট সদস্য।’ 
‘ও িড।’ বমল একটু োেল। একটুেে  ুপ কমি থেমক বলল, ‘রকন্তু 

থবঞ্জারেন থবকন এফ.রব.আই  যামনমল আপনাি কামে েবি পাঠামলা না থকন?’ 
জজট আব্রাোে েুে থোলাি আমিই থবঞ্জারেন থবকন দ্রুত কন্ঠ বমল উঠল, 

‘েুরটমত োকমলও এটাই আোি দারয়ত্ব রেল। রকন্তু আরে জানাইরন কািে, 
এফ.রব.আই-এি থকান সূমত্র এ কোটা এোনকাি ইহুদীবাদীমদি কামে থপ মে 
থযমত পামি।’ 

থজনামিল থ িউড রবরিত থ ামে তাকাল জজট আব্রাোমেি রদমক। বলল, 
‘থবঞ্জারেন যা বলল তাি কতোরন রঠক রেিঃ জজট?’ 

‘আরে দুিঃরেত। থবঞ্জারেমনি অ্রেমযাি সাধািেোমব সতয। আোমদি 
এফ.রব.আই’থতও ইহুদীবাদীমদি প্ররত সোনুেূরত সর্ম্ন্ন থলাক প্র িু আমে। 
তামদি অ্মনমক এফ.রব.আই-এি দারয়ত্ব পালমনি থ ময় ইহুদীবাদীমদি কো 
থ ানামক থব ী গুরুত্ব থদয়।’ বলল রবব্রত কমন্ঠ জজট আব্রাোে।  

জজট আব্রাোে োেমলও অ্ন্য থকউ থকান কো বলল না। রস.আই.এ 
প্রধামনি োো রন ু। 

রকেুেে পমি কো বলল থজনামিল থ িউডই আবাি। বলল থস, 
‘ইহুদীবাদীিা এবিং ইহুদী থিাময়ন্দা প্রধান থজনামিল আইজযাক োিমনি থয 
অ্নুসািীিা আোমদি সবাইমক েতযাি ফাৌঁদ থপমতরেল এবিং এক িারি থবাঝাই 
আোমদি রসরকউরিরট পািমসানালমদি েুন কমিমে, যািা োরকটন যুক্তিামষ্ট্রি 
জঘন্য থিাময়ন্দাবৃরত্তমত রলপ্ত, তামদিই কো শুমন থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা 
উপমদিা োমত নামত ধিা পিা ইহুদী রেরেনালমদি থেমি রদমত বমলমেন এবিং 
আেিা থেমিও রদময়রে। আোি রনমজমক অ্পিাধী থবাধ েমে রেিঃ জজট আব্রাোে, 
রেিঃ েযাক আেটাি। এ েুেূমতটই আরে থপন্টািনমক থিাটা রবষয়টা রিমপাটট কিমত 
 াই।’ 
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‘সবুজ পাোি থেমক আপরন থতা একটা রিমপাটট পারঠময়মেন।’ বলল 
আেেদ েুসা। 

‘পারঠময়রে। রকন্তু জারনময়রে শুধু এইটুকু থয, থিাময়ন্দাবৃরত্তি সমন্দমে আটক 
সবুজ পাোমিি রকেু থলাকমক থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা প্রধামনি আমদম  থেমি 
রদমত েমলা।’ থজনামিল থ িউড বলল। 

‘রিমপাটট আপরন পাঠান, রকন্তু এেন আোমদি প্রধান কাজ েমলা 
ওয়ার িংটমন যত দ্রুত সম্ভব থপ ো।’ বলল জজট আব্রাোে থজনামিল থ িউডমক 
লেয কমি। 

জজট আব্রাোে োেমতই আেেদ েুসা বমল উঠল, ‘আজমকি এই সন্ত্রাসী 
ঘটনাও থয ইহুদীিা ঘরটময়মে, তা প্রোে কিমবন রকোমব? আোি েমন েয় 
তামদি কামে এেন রকেু পামবন না যা রদময় প্রোে েমব থয তািা থকাে ইহুদী 
ষিযমন্তি সামে যুক্ত।’ 

‘স্যরি, এমদিমক এবিং এমদি িারিগুমলা থতা সা ট কিা েয়রন। আসুন সা ট 
করি। আেেদ েুসাি অ্নুোন রেেযা থোক।’ বমল জজট আব্রাোে এগুমলা 
লা গুমলাি রদমক। 

সবাই রেমল লা গুমলা এবিং িারি সা ট কিল। রকন্তু এেন থকান রকেু থপল 
না, যা দ্বািা প্রোে েমত পামি। 

‘রকন্তু থিরসয়াল থটমস্ট প্রোরেত েমব এিা ইহুদী।’ বলল এযাডরেিাল েযাক 
আেটাি। 

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘রটকামনাি েত থকান প্রোে এটা েমব না। 
ইহুদীমদি বযরক্ত পযটাময়ি োইে তামদি জারতি ঘামি  াপামনা যামব না।’ 

‘রঠক বমলমেন আেেদ েুসা।’ বলল জজট আব্রাোে। তাি কমন্ঠ েতা া 
ফমুট উঠল।  

‘প্রোে কিমত েমব রক না, এটা পমিি প্রশ্ন। থদো যাক। এেন আোমদি 
প্রধান কাজ ওয়ার িংটমন থপ ৌঁো, রেিঃ জজট এয়ািমপামটট আপনামদি থলাকমদি বমল 
রদন, আোমদি থদিী েমলা বমট, আেিা আসরে।’ 
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‘রঠক বমলমেন এযাডরেিাল।’ বমল সমে সমেই জজট আব্রাোে পমকট 
থেমক েুদ্র থোবাইলটা থবি কিল। স্পীকাি অ্ন কমি সান্তামফ এয়ািমপামটট 
রসিংিল থস্ট্রাক ডায়াল কমিই ভ্রু তাি কুরিত েময় উঠল। লাইন জাে। 

থ ামে তাি রবিয় র হ্ন ফমুট উঠল। বলল দ্রুত কমন্ঠ, ‘রেিঃ েযাক আেটাি, 
রেিঃ থ িউড থদেুন থতা আপনামদি থোবাইল থটরলমফান কাজ কিমে রক না?’ 

েযাক আেটাি ও থ িউড দ্রুত তামদি থটরলমফান পিীো কিল এবিং রবরিত 
দৃরিমত তাকাল জজট আব্রাোমেি রদমক। বলল, ‘কেুযরনমক ন জযাে।’ 

‘এি রক অ্েট দাৌঁিায়?’ বলল জজট আব্রাোে। কমন্ঠ তাি উমদ্বি। 
উৎকণ্ঠা এবাি রস.আই.এ  ীফ এযাডরেিাল েযাক আেটামিি থ ামে েুমেও। 

বলল, ‘অ্েট দাৌঁিায় আোমদি থটরলমফান লাইন জযাে কমি আোমদি 
কেুযরনমক মনি পে বন্ধ কমিমে থকউ।’ 

‘রকন্তু এই ‘থকউিা’ এই থটকমনালরজ থপল থকাোয়? সদয আরবষ্কৃত এই 
টপরসমেট থটকমনালরজ শুধু োরকটন থিাময়ন্দা রবোিগুমলাই বযবোি কিমে।’ 
বলল জজট আব্রাোে রবিয় রবমফারিত থ ামে। 

রবিয় আেেদ েুসাি থ ামে েুমেও। তাি েমন এেন সমন্দে থনই ইহুদী 
সন্ত্রাসীিাই এই থটরলমফান জযামেি কাজ কিমে। থযন রবপদ আ ৌঁ কিমলও তা 
কাউমক জানামত না পামি এবিং সাোযয যামত না পায়। তাি অ্বাক লািমে, 
ইহুদীিা এত আট ঘাট থবৌঁমধ অ্গ্রসি েময়মে। 

আেেদ েুসাি র ন্তায় থেদ পিল জজট আব্রাোমেি প্রমশ্ন। বলমে জজট 
আব্রাোে, ‘থটরলমফান জযাে ঘটনামক আপরন রকোমব থদেমেন রেিঃ আেেদ 
েুসা?’ 

‘আোি েমন েয়, লস আলামোস থেমক থবরুবাি পমিই থটরলমফান জযাে 
শুরু েময়মে। সম্ভবত এি উমেে একটাই রেল। থসটা েমলা, ওমদি োেলাি 
বযাপািটা রকেুটা আপনামদি কামে ধিা পিমলও যামত বাইমি কাউমক জানামত 
না পামিন।’ 

‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা, আোিও তাই েমন েয়।’ বলল জজট আব্রাোে। 
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‘সান্তামফ পযটন্ত িাস্তায় আি রক োেলা আসমত পামি না?’ বলল থজনামিল 
থ িউড।  

‘থবঞ্জারেন থবকমনি থদয়া েবি থযমেতু সতয প্রোরেত েময়মে,  তাই থস 
সম্ভাবনা আমে বমল েমন েয় না।’ আেেদ েুসা বলল। 

জজট আব্রাোে নমি উঠল। সন্ত্রাসীমদি পরিতযক্ত সােমনি িারিটাি রদমক 
এগুমত এগুমত থস বমল উঠল, ‘আসুন। থব  থদিী েময় থিমে আোমদি।’  

সবাই িারিমত উঠল। আমি থবঞ্জারেন থবকমনি িারি। তাি থপেমন আেেদ 
েুসামদি িারি। 

 লমত শুরু কিল তীব্র থবমি দু’রট িারি সান্তামফি রদমক। 
সবাই  ুপ াপ। অ্মনকেে পি রনিবতা োঙল জজট আব্রাোে। বলল, 

‘আরে বুঝমত পািরে না, জরটল এই জযারেিং রসমস্টে ওিা থকেন কমি থপল এবিং 
এত তািাতারি তা এোমন প্রময়াি কিমত পািল থকেন কমি!’ 

থকউ থকান কো বলল না। এবাি রনিবতা োঙল আেেদ েুসা। বলল, 
‘ওমদি োত যরদ লস আলামোমস থপ মে োমক, তােমল এই জযারেিং থটকনলরজ 
পযটন্ত থপ েমব না থকন?’ বলল আেেদ েুসা। 

থনমে এল আবাি রনিবতা।  
আবািও রনিবতা োঙল জজট আব্রাোে। 
বলল, ‘জযারেিং-এি আমিকটা টামিটট ওমদি আমে আেেদ েুসা। আেিা 

যামত থকান েবিই উপমি থপ োমত না পারি থসটা ওিা  ায়।’ 
‘আপনামদি রঘমি ওমদি সেস্ত তৎপিতািই থকন্দ্র রবন্দু এেন ওটা।’ বলল 

আেেদ েুসা। 
আবাি রনিবতা।  
োবরেল আেেদ েুসা, রনমজি কোটা রনময়ই। ওমদি আত্মিোি এেন বি 

উপায়ই েমলা ওমদি রতনজনসে আেেদ েুসামক েতযা কিা। রকন্তু সবুজ পাোি 
থেমক লস আলামোস পযটন্ত থিাময়ন্দা সুিেমক ওিা োকমব রক কমি? েয়মতা 
তািও বযােযা তািা থবি কমি থফলমব। 

সবািই থ ামে েুমে উমদ্বি ও দুেটাবনাি র হ্ন। সবাই রনিব।  
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েুমট  লমে দুই িারি। 
 
 
 
সান্তামফ রবোি বন্দি। 
থবারডটিং লাউমঞ্জ বমস  া োমে আেেদ েুসা, জজট আব্রাোে, এযাডরেিাল 

েযাক আেটাি এবিং থজনামিল থ িউড। 
আেেদ েুসাি পাম ই বমসরেল জজট আব্রাোে। জজট আব্রাোমেি পাময়ি 

কামে কামপটমটি উপি পমিরেল একটা রসিামিমটি পযামকট। বাি বাি তাি পা 
থঠকরেল রসিামিমটি থসই োরল বাক্সটায়। 

এক সেয় থস ঝুৌঁমক পমি রসিামিমটি োরল বাক্সরট তুমল রনময় উমঠ 
দাৌঁিারেল ওময়স্ট থপপাি বমক্স থফমল থদবাি জমন্য। 

আেেদ েুসািও দৃরি পমিরেল পযামকটরটি উপি। প্রেমেই তাি থ ােটা 
আটমক রিময়রেল পযামকমটি িাময় থলো কময়কটা রেব্রু অ্েমিি উপি। 

আেেদ েুসা দ্রুত উমঠ দাৌঁরিময় পযামকটরটি রদমক োত বারিময় বলল, ‘োফ 
কিমব, ওটা আোমক একটু থদমবন?’ 

‘না আরেই থফমল রদময় আসরে।’ থেমস বলল জজট আব্রাোে। 
‘না । ওটা একটু থদেব আরে।’ বলল আেেদ েুসা। 
জজট আব্রাোমেি োত থেমক পযামকটরট রনময় বমস পিল আেেদ েুসা। 

পিল রেব্রু থলো। কময়করট রেব্রু অ্েি এবিং কময়করট রেব্রু সিংেযা। অ্েি ও 
সিংেযাগুমলাি ইিংমিজী অ্নুবাদ দাৌঁিায় ‘এফ.রব.আই.রে ০০২১।’ বুঝল আেেদ 
েুসা এটা এয়াি লাইমন্সি নাম্বাি। আবাি পিল নাম্বািরট। এরট রক এফ.রব.আই-
এি রনজস্ব রবোন পরিবেন? রকন্তু রেব্রুমত থক রলেল এই এয়াি লাইমন্সি নাম্বাি? 
নাম্বািরট থকান রবোমনি? তািা থয রবোমন যামে, থস রবোমনি নাম্বাি রক? 

প্রশ্নগুমলা এক সমে জট পারকময় তাি েমন প্রবল উতসুকয সৃরি কিল। 
‘রক োবমেন আেেদ েুসা। বাক্সরটমত রক থদেমেন অ্েন কমি?’ প্রশ্ন কিল 

জজট আব্রাোে।  
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‘আেিা রক এফ.রব.আই-এি রনজস্ব রবোমন যারে?’ প্রমশ্নি রদমক কান না 
রদময় রজমজ্ঞস কিল আেেদ েুসা। 

‘হ্াৌঁ। থকন?’ বলল জজট আব্রাোে। 
‘নাম্বাি কত?’ 
জজট আব্রাোে তাকাল পাম ই আমিক থসাফায় বসা এফ.রব.আই-এি 

স্থানীয় এক অ্রফসামিি রদমক। বলল, ‘বল নাম্বািটা।’ 
নাম্বািটা বলল অ্রফসািরট।  
রসিামিমটি বামক্স থলো নাম্বািরটই রবোমনি নাম্বাি। 
 েমক উঠল আেেদ েুসা। তামদি রবোমনি নাে রেব্রুমত থক রলেল-এ 

কাটুটমন? থকন রলেল? 
থকন রলেল তাি জবাব রনমজি কামেই থপল আেেদ েুসা। থলোি 

আলমিামে ও রব ৃিংেলা স্টাইল থদমে বুঝল, থলেক সম তনোমব এবিং থকান 
উমেে রনময় এটা থলমেরন। রনিয় কািও সামে থো িল্প কিা অ্বস্থায় বা 
কাজেীন বসা অ্বস্থায় আনেমন কলে  ারলময় থলোগুমলা রলমেমে। তমব থযই 
রলেুক, রেব্রুই তাি প্রধান োষা। থলোি আৌঁ িগুমলা পাৌঁকা। 

রকন্তু থক থসই থলাক? তাি োমত এ নাম্বাি এমলা থকন? রবোনরটি সামে তাি 
থকান সর্ম্কট আমে? 

এই র ন্তা কিমত রিময় আৌঁৎমক উঠল আেেদ েুসা। ইহুদী োিা েুব কে 
থলাকই রেব্রু জামন। ইহুদী োিা কািও প্রধান োষা থতা রেব্রু নয়ই। সুতিািং ধমি 
রনমত েমব একজন ইহুদী তামদি রবোমনি সামে সর্ম্রকটত েময় পমিমে বা এ 
রবোন রনময় থেমবমে।  

আবািও েীষেোমব  েমক উঠল আেেদ েুসা। বলল জজট আব্রাোমেি 
রদমক তারকময়, ‘আেিা এোমন আসাি আমি থক বা কািা এোমন বমসরেল, থসটা 
রক দয়া কমি থোৌঁজ রনমত পামিন?’ 

আেেদ েুসাি র ন্তারিত েুমেি রদমক তারকময় িম্ভীি েমলা জজট আব্রাোে। 
বলল, ‘থসটা রনরে। রকেু ঘমটমে? অ্ন্যরকেু োবমেন আপরন?’ 



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  76 

 

‘বলাি েত এেনও রকেু েয়রন। আপরন দয়া কমি একটু থোৌঁজ রনন।’ থেমস 
বলল আেেদ েুসা। 

জজট আব্রাোে পাম ি এফ.রব.আই অ্রফসামিি কামন রকেু বলল।  
উমঠ থিল অ্রফসািরট। 
রেরনট োমনমকি েমধযই থস রফমি এল ইউরনফিে পিা একজন থলাকমক 

রনময়। বলল, ‘ইরন থবারডটিং লাউমঞ্জি রসরকউরিরট অ্রফসাি রেিঃ োরটটন। ইরন 
বলমেন, আেিা আসাি আমি এোমন পাইলট ও েুিা বমসরেল।’ 

পরি য় শুমন থেতমিি সমন্দেটা আিও ঘরনেূত েমলা আেেদ েুসাি েমধয। 
বলল থস োরটটনমক লেয কমি, ‘থকান রবোমনি ওিা?’ 

‘স্যািিা এফ.রব.আই-এি থয রবোমন যামেন, থসই রবোমনি?’  
‘সবাই রবোমন । শুধু একজন রফমি থিমে তাি বাসায়।’ 
‘রফমি থিমেন থকন? থক রতরন?’ 
‘থস একজন পাইলট । আরে আি রকেু জারন না স্যাি।’ বলল রসরকউরিরটি 

থলাকরট। 
‘আরে জারন।’ বমল উঠল এফ.রব.আই-এি স্থানীয় অ্রফসািরট। 
এতেমে এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউডও আগ্রেী েময় 

উমঠমে রবষয়টাি প্ররত। সবাি দৃরি এফ.রব.আই-এি অ্রফসািরটি রদমক। 
এফ.রব.আই অ্রফসাি বলমত শুরু কিল, ‘রফমি থিমেন পাইলট জন 

আলমফ্রড। তািই এই লাইট  ালাবাি কো রেল। রকন্তু েঠাৎ রতরন অ্সুস্থ েময় 
পমিন। রবোমনই একবাি বরে কমিন। পমি রতরন ককরপট থেমক থনমে আমসন। 
রবকল্প রেসামব জনসন আমসন। তািা সবাই এোমন একমত্র বমস আলাপ 
কিরেমলন ও  া োরেমলন।’ 

এফ.রব.আই অ্রফসামিি থদয়া এই তমেয ভ্রু কুরি েময় উঠল আেেদ 
েুসাি। সমন্দেটা  িংকাি রূপ রনল। বলল আেেদ েুসা রসরকউরিরট অ্রফসাি 
োরটটনমক লেয কমি, ‘আো রেিঃ োরটটন, আপরন রক বলমত পামিন, রেিঃ জজট 
আব্রাোে থযোমন বমস আমেন, থসোনটায় তামদি থক বমসরেমলন?’ 
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থলাকরট তৎেনাতই উত্তি রদল, ‘রযরন রফমি থিমেন োমন পাইলট জন 
আলমফ্রড এোমন বমসরেমলন।’ 

‘তাি আম -পাম  আি কািা বসা রেল?’ রজমজ্ঞস কিল আেেদ েুসা 
‘থকউ রেল না। তাৌঁি সােমনি এরদমকি থসাফায় বসা রেমলন অ্ন্য কযাপমটন 

রযরন রবোমন উমঠমেন। অ্ন্যান্য েুিা অ্ন্যান্য জায়িায় বসা রেল।’ বলল োরটটন। 
‘ধন্যবাদ রেিঃ োরটটন।’ বমল আেেদ েুসা জজট আব্রাোমেি রদমক থ ময় 

বলল, ‘ওি সামে কো থ ষ রেিঃ জজট আব্রাোে।’ 
োরটটন  মল থিল। 
োরটটন  মল থযমতই জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক রকেু বলমত যারেল। 

রকন্তু তাি আমিই আেেদ েুসা কো বমল উঠল। বলল এফ.রব.আই-এি থসই 
স্থানীয় অ্রফসািমক লেয কমি, ‘জন আলমফ্রড রক আপনাি পরির ত?’ 

‘রজ, হ্াৌঁ। রতরন এফ.রব.আই-এি অ্মনক রদমনি পাইলট।’ 
‘বলমত পামিন, রতরন কয়রট োষা জামনন?’ রজমজ্ঞস কিল আেেদ েুসা। 
‘শুধু ইিংমিজী। থদম ি বাইমিও কেনও উরন যানরন।’ 
সমন্দমেি েমধয পমি থিল আেেদ েুসা। তােমল এ রেব্রু থলো রক রফমি 

যাওয়া পাইলমটি নয়। তাি আমি আি থকউ এোমন বমসরেল? রতরনই  থলো 
রলমেমেন? রকন্তু এফ.রব.আই-এি রনজস্ব এ লাইমটি নাম্বাি থস পামব রক কমি? 
থসও রক তােমল এফ.রব.আই-এি থকউ রেল?  

থিালক ধাৌঁধাৌঁয় পমি থিল আেেদ েুসা। রকন্তু তাি েন রনরিত কমি বলমে, 
রেব্রু োষায় তামদি এ গুরুত্বপূেট লাইমটি নাম্বাি থলো সেময়ি রব ামি 
এমকবামিই রনিেটক নয়। ইহুদীমদি োত এ লাইট পযটন্ত থপ মেমে। থস োমতি 
উমেমে রক? থলাকমক র রহ্নত কিমত পািমল উমেেটা থবি েময় থযমতা। 

‘রক বযাপাি আেেদ েুসা? ঘটনা রক বলুন থতা?’ উরদ্বগ্ন কন্ঠ জজট 
আব্রাোমেি । োবমে থস, আেেদ েুসা থকান থোট বযাপাি রনময় এতটা োো 
ঘাোমনাি কো নয়। 

‘আরে এেনও থকান রকনািায় থপ েুমত পারিরন জনাব।’ 
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বমল একটু দে রনময় বলল, ‘আপনামদি রবোমনি কযাপমটন ও েুমদি 
েমধয থকউ রেব্রু জামন?’ 

জজট আব্রাোমেি থ ামে েুমে োবনাি র হ্ন ফুমট উঠল। তাকাল থস 
এফ.রব.আই-এি স্থানীয় অ্রফসামিি রদমক। তািপি বলল, এ িকে থকউ আমে 
বমল আোি জানা থনই। রস.আই.এ’ি রেব্রু উইিং আমে। আোমদি দিকাি েমল 
রস.আই.এ’ি সাোযয থনই। এফ.রব.আই’থত রেব্রু র োি থকান বযবস্থা থনই।’ 

জজট আব্রাোমে োেমল এফ.রব.আই-এি স্থানীয় অ্রফসািরটও বমল উঠল, 
আোমদি এ ধিমনি থকান থলাক সান্তামফ বা রনউ থেরক্সমকামত লাইট েুমদি েমধয 
থনই। 

‘হ্াৌঁ তাই। রেব্রু ইহুদীমদি জাতীয় োষা, ধেটীয় োষা। সাধািেোমব তািা 
এ  োষা থ মে।’ 

‘আেেদ েুসামক আরে সেেটন কিরে। রকন্তু আেেদ েুসা, রেব্রু এবিং রবোি 
েুিা আপনাি এ আমলা নায় আসমে থকন? েুমল বলুন সব।’ বলল রস.আই.এ 
 ীফ এযাডরেিাল েযাক আেটাি। 

আেেদ েুসা তাি োমতি রসিামিট কাটটনরট তুমল ধমি বলল, ‘এই কাটটমন 
রেব্রু োষায় আেিা থয লাইমট এেন যাব থসই লাইমটি নাে ও নাম্বাি থলো। 
আোি রবশ্বাস এফ.রব.আই-এি কযাপমটন ও েুমদি থকউ এটা রলমেমে। রকন্তু 
আপনািা বলমেন তামদি েমধয রেব্রু জানা থকান থলাক থনই।’ 

আেেদ েুসাি কো থ ানাি সামে সামে জজট আব্রাোে ও  এযাডরেিাল 
েযাক আেটামিি থ ামে েুমে  ািলয ফুমট উঠল। তািা কো বলল না। োবরেল 
তািা। 

কো বমল উঠল থজনামিল থ িউড, ‘বযরক্তিতোমব থকউ জানমতও পামি 
রেব্রু। রকন্তু আেেদ েুসা এি দ্বািা আপরন রক বুঝামত  ামেন?’ 

‘োিাত্মক রকেু বুঝামত  ামেন থজনামিল। রতরন বলমত  ামেন, লস 
আলামোস থেমক আসাি পমে আেিা ইহুদী সন্ত্রাসীমদি দ্বািা থঘিাও েময়রেলাে, 
আবািও আেিা েমত যারে।’ বলল রস.আই. এ  ীফ। 



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  79 

 

জজট আব্রাোে তেনও িম্ভীি। োবমেন রতরন, থস আেেদ েুসাি োত থেমক 
রসিামিট কাটুটনরট রনময় থলোি উপিও থ াে বুরলময়মে। এযাডরেিাল েযাক 
আেটামিি কো থ ষ েমল থস বলল িম্ভীি কমন্ঠ, ‘এ েস্তােি পিীো কিমলই 
থলাক পাওয়া যামব। আপনাি কাউমক সমন্দে েমে?’ 

‘আোি অ্নুোন েুল না েমল রফমি যাওয়া কযাপমটন জন আলমফ্রড এটা 
রলমেমেন।’ 

জজট আব্রাোে একটু োবল। তািপি বলল, ‘রঠক আমে থলোটা পিীো 
কিা ও তাি সামে থেলাবাি রনমদট  রদরে।’ 

‘থসটা পমিি কো, রকন্তু এেন রক কিমত  ান?’ বলল আেেদ েুসা। 
‘থকন, এেন থতা আোমদি িওয়ানা েমত েমব।’ জজট আব্রাোে বলল।  
‘না, এই রবোমন এই লাইমট যাওয়া যামবনা।’ 
‘রক বলমেন আপরন?’ রবরিত কমন্ঠ বলল জজট আব্রাোে। 
একটু থেমেই আবাি বলল, ‘আপনাি সমন্দে যরদ সতযও েয় তােমল থস 

 মল যাওয়ায় থকান েয় থতা এেন আোমদি থনই। থস থতা রবোন  ালামে না।’ 
‘আোি যুরক্ত দু’রট। এক, আোমদি সমন্দে যামক থসই েদ্মমব ী ইহুদী থয 

জন আলমফ্রড তা এেনও প্রোে েয়রন। রবোনরটমত এেন রযরন কযাপমটন, রতরন 
অ্েবা অ্ন্যমকান েুও থতা আোমদি সমন্দমেি তারলকায় আসমত পামিন। 
রদ্বতীয়ত, আোি রবশ্বাস জন আলমফ্রমডি অ্সুে েওয়াি বযাপািটা একটা োন। 
তাি রবোন থেমক থনমে যাওয়াটা উমেেেূলক।’ 

আেেদ েুসাি কো থ ষ েওয়াি সামে সামেই আসন থেমক লারফময় উঠল 
জজট আব্রাোে এবিং এযাডরেিাল েযাক আেটাি। দুই জমন প্রায় একই সমে বমল 
উঠল, ‘তাি োমন বলমত  ামেন রবোমন রকেু থস থপমত থিমে থিমে?’ 

‘আোি থসটাই সমন্দে।’ বলল আেেদ েুসা। 
দু’জমনই ধপ কমি থসাফায় বমস পিল। দু’জমনিই েুে ফযাকামস েময় 

থিমে। একটু থদিীমত বুমঝমেন থজনামিল থ িউড। বুঝমত থপমিই থস র ৎকাি 
কমি বমল উঠল, ‘রেিঃ আব্রাোে এেনই থগ্রফতাি কিাি রনমদট  রদন জন 
আলমফ্রডমক।’ 
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এফ.রব.আই-এি স্থানীয় অ্রফসািরট জজট আব্রাোমেি  সামে সামে 
দাৌঁরিময়রেল। আি বমসরন। থস কাৌঁপমে। 

আেেদ েুসা তাকাল অ্রফসািরটি রদমক। বলল, ‘রবোনরট কেরেট থ ক 
কিাি বযবস্থা করুন, রবমফািক রডমটক্টি রদময়। রবোন থেমক থকউ থযন না নামে। 
রদ্বতীয়ত, েস্তােি পিীো ও জন আলমফ্রমডি  উপি থ াে িাোি বযবস্থা করুন, 
অ্রবলমম্ব।’ 

অ্রফসািরট  মল থিল। 
‘আরে থেড থকায়াটটামিি সামে কো বমল আরস। আোি ই-মেইল ওিা 

থপমলন রক না।’ বমল উমঠ থিল থজনামিল। 
জজট আব্রাোেও উমঠ দাৌঁিাল। বলল, ‘থজনামিল আেিা রবোে কমে 

আরে। আপরন ওোমন আসুন।’ 
বমল োৌঁটাি জমন্য পা বারিময় আেেদ েুসা ও এযাডরেিামলি রদমক থ ময় 

বলল, ‘আপনািা আসুন।’ 
 
 
‘বলুন আেেদ েুসা এেন রক কিনীয়। রবোমন থকান অ্ে রকিংবা থকান 

ধিমনি থকান রবমফািমকি র হ্ন পাওয়া যায়রন।’ বলল জজট আব্রাোে। 
সা ট টীেরটমকও সামে রনময় এমসরেল এফ.রব.আই-এি অ্রফসািরট। 

টীেরটি রযরন অ্রধনায়ক রজজ্ঞাসাি জবামব রতরনও বলমলন, ‘ইরঞ্জন রুে থেমক 
শুরু কমি থস্টাি রুে, টয়মলট প্ররতরট রসট থোটকো রবোমনি প্ররত ইরি জায়িা 
আলিা থসনমসরটে রডমটক্টি রদময় সা ট কিা েময়মে। রকেুই পাওয়া যায়রন।’ 

আেেদ েুসা রকেু বলল না। তাকাল এফ.রব.আই-এি থসই অ্রফসামিি 
রদমক। বলল, ‘জন আলমফ্রমডি েবি রক?’ 

অ্রফসািরট জবাব থদবাি আমিই তাি থোবাইল থবমজ উঠল। থটরলমফান 
কল এমসমে। 

থোবাইমল কো বলল অ্রফসািরট। কো বলমত রিময় তাি েুে অ্ন্ধকাি েময় 
উঠল। কো বলা থ ষ কমি থস প্রায় আতট কমন্ঠ বলল, ‘স্যাি, জন আলমফ্রডমক 
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থকাোও পাওয়া যামে না। বারি,োসপাতাল, রক্লরনক, ক্লাব , আত্মীয় বারি সব 
জায়িায় থোৌঁজ থনয়া েময়মে।’ 

‘সবটম ষ তামক থক থকাোয় থদমেে।’ উৎকরণ্ঠত কমন্ঠ রজমজ্ঞস কিল জজট 
আব্রাোে। 

‘থস এয়ািমপাটট থেমক লযামট থফমিরন।’ 
থবাবা এক রনিবতা থনমে এল সবাি েমধয। প্রবল এক অ্স্বরস্ত, উৎকণ্ঠা 

সকমলি েমধয। 
রনিবতা োঙল আেেদ েুসা। বলল থস রবোন সা টকািী রবমফািক 

এক্সপাটটমদি লেয কমি, কত প্রকাি রবমফািক পাতা যায় বলুনমতা?’ 
সা ট টীমেি থনতা অ্মনক প্রকামিি রববিে রদল। 
‘সব বমলমেন, রকন্তু একটা বাদ থেমক থিমে।’ বমলই একটু থেমে আবাি 

বলল, ‘বলুন থতা এ রবোমনি ইরঞ্জমন রিমোট স্টারটটিং-এি বযবস্থা আমে?’ 
‘আমে।’ বলল সা ট টীমেি  ীফ। 
‘তােমল রবোন থেমক সবাইমক নারেময় রবোন ইরঞ্জন রিমোট স্টামটটি 

বযবস্থা করুন।’ 
টীমেি  ীফ জজট আব্রাোমেি রদমক তারকময় তাি সম্মরত থপময় থবরিময় থিল 

তাি টীমেি থলাকমদি রনময়। টীমেি থলাকমদি সামে জজট আব্রাোেিাও রবোে 
কে থেমক থবরিময় আমিি থসই থবারডটিং লাউমঞ্জ রফমি এল। 

ওোমন বমসই কাৌঁম ি থদয়ামলি েমধয রদময় থদেল সা ট টীেমক রবোন 
থেমক রবোমনি কযাপমটন ও েু সবাইমক নারেময় আনমত। তাি আমিই রবোনমক 
সরিময় রনময় যাওয়া েময়মে িযািংওময় থেমক থব  দূমি। 

কযামপ্টমনি োমতই থদো থিল রিমোটট কমন্িালাি। 
রবোন থেমক একটু দূমি এমস সবাই দাৌঁিাল। ডান োমতি রিমোটট 

কমন্িালাি একটু উপমি তুলমত থদো থিল কযামপ্টনমক। রিমোটট স্টামটটি থবাতামে 
 াপ রদময়মে থবাধ েয় কযামপ্টন। 
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সমে সমেই ঘটল েয়াবে এক রবমফািে। প্রেমে রবোমনি েধয থেমক 
সােমনি অ্িং  উমি থিল। তািপি থিাটা রবোনই অ্রগ্নমিালমকি আকামি 
আকাম  উমঠ থিল। 

সকমলি থ াে থসরদমক রনবদ্ধ। জজট আব্রাোে, এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও 
থজনামিল থ িউমডি থ োিা েিাি েত পান্ডুি। পােমিি েত তািা রস্থি ও 
রনস্তদ্ধ। থ ামে তামদি পলক থনই। 

রনিবতা োঙল থজনামিল থ িউড। আসন থেমক উমঠ থস েুমট আেেদ 
েুসাি পাম  এমস বসল। বলল, ‘রেিঃ আেেদ েুসা িত কময়ক ঘন্টায় আপরন 
দু’বাি আোমদিমক এমকবামি সাোৎ েৃতযুি েুে থেমক রফরিময় আনমলন। আরে 
আপনাি অ্মনক গুমনি কোও শুমনরে, রকন্তু আজ থদেলাে আপরন সবটদ টীও।’ 

‘আল্লাে োফ করুন। আল্লােই একোত্র সবটদ ী। আরে একটা ক্লু থপময় 
সমন্দে কমিরে োত্র, এটা এেন রকেু নয়।’ 

েুে েুলল এবাি জজট আব্রাোে। বলল, ‘রেিঃ আেেদ েুসা থকান সমন্দমে 
আপরন রিমোট স্টামটটি এই বযবস্থা কিমলন?’ 

‘আরে থতা বমলরেলাে, সা ট টীমেি থনতা রবমফািমনি সবগুমলা প্রকামিি 
কো বলমেন, একটাই শুধু বমলনরন। থসটা েমলা, একটা রবমফািক প্রযুরক্ত 
অ্রতসম্প্ররত আরবষ্কৃত  েময়মে যা রডমটক্টি-রনউিাল একটা আবিমে থোিা োমক। 
থকান প্রকাি রডমটক্টি রদময়ই তাি সন্ধান থেমল না। এই রবমফািক পাতা োমক 
ইরঞ্জন অ্েবা ঘষটেসৃরিকািী থকান বস্তুি সামে। ইরঞ্জন বা ঘষটেসৃরিকািী বস্তুরট  ালু 
েমলই রবমফািে ঘমট যায়। আোি সমন্দে েময়রেল, ইহুদীিা যরদ রকেু কমিই 
োমক, তােমল এই সবটাধূরনক প্রযুরক্তিই আেয় রনময়মে।’ 

‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা, আপরন বলাি পি ঐ রবমফািক প্রযুরক্তি কো 
আোি েমন পমিমে। রকন্তু এই রবমফািক থতা এেনও োমকটমট যায়রন, ওিা থপল 
রক কমি?’ 

‘থযোমব থিরডও কেুযরনমক ন জযাে কিাি সবটাধুরনক প্রযুরক্ত ওিা 
থপময়মে, থসোমব এটাও ওিা থপময়মে।’ বলল থজনামিল থ িউড। 
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বমল একটা দে রনময়ই েুদ্ধ কমন্ঠ বমল উঠল, ‘ইহুদীবাদীমদি কামে েমন 
েমে আোমদি থিাপন রকেুই আি থিাপন থনই। ওমদি থিাময়ন্দারিিী েমন েয় 
আোমদি আপাদ-েস্তক থেময় থফমলমে। থদেরে ঘমিি  ত্রু েোরবেীষে ওিা।’ 

‘উদাি িেতন্ত্রেনামদি সিংসামি যরদ থকান কূট কু লীি অ্নুপ্রমব  ঘমট 
,তােমল এ ধিমনি ঘটনা ঘটমত পামি।’ বলল আেেদ েুসা রকেুটা োলকা সুমি। 

‘দুিঃমেি েমধযও োসামলন আেেদ েুসা। তােমল আপরন োমন আপনািা 
স্বীকাি কিমেন োরকটন জনিে উদাি ও িনতন্ত্রেনা।’ বলল জজট আব্রাোে। েুমে 
তাি ম্লান োরস। 

‘আেিা োমন েুসলোনিা থতা এ কো কেনও অ্স্বীকাি করিরন থয আজ 
আরে স্বীকাি কিরে।’ 

‘আপনামদি িারলি োষা রকন্তু তাই বমল, রেিঃ আেেদ েুসা।’ বলল 
এযাডরেিাল েযাক আেটাি। 

‘োরকটন সিকামিি পরলরস এবিং োরকটন জনিে রকন্তু এক নয়। োরকটন 
সিকাি বদল েয়,তাি পরলরসও বদল েয়, রকন্তু োরকটন জনিে বদল েয় না। 
োরকটন সিকাি থয পরলরস থনয় তাি সবটা োরকটন জনিে থেমন থনয় না। োরকটন 
সিকাি রেময়তনামে তসন্য পারঠময়রেল, োরকটন জনিেই তা থফিত এমনরেল।’ 

‘যা থোক আেেদ েুসা। আপরন থয কোটা বমলমেন, থসটা রকন্তু েুবই সতয। 
ওিা আোমদি রবশ্বামসি ঘমি  ুরি কমিমে। আোমদি অ্ে োত কমি আোমদি 
উপিই প্রময়াি কমিমে।’ বলল থজনামিল থ িউড। 

বমলই উমঠ দাৌঁিাল। বলল, ‘যাই বযাপািটা থেড থকায়াটটামি আরে রিমপাটট 
কমি আরস।’ 

এফ.রব.আই-এি স্থানীয় রসরকউরিরট থয অ্রফসাি বাইমি রিময়রেল, থস দ্রুত 
রফমি এমস লাউমঞ্জ েুকল এবিং জজট আব্রাোেমক লেয কমি বলল, ‘স্যাি, 
ওয়ার িংটমনি আোমদি থেড থকায়াটটাি থেমক থলাক আসমে থেন রনময়। পাৌঁ  
রেরনমটি েমধযই লযান্ড কিমব।’ 

‘ঈশ্বিমক ধন্যবাদ, আরে এেনটাই আ া কমিরেলাে। যাক ঘটনা তুরে থেড 
থকায়াটটামি রিমপাটট কমিে?’ বলল জজট আব্রাোে। 
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‘রজ স্যাি।’ বলল অ্রফসািরট। 
‘আরে আসরে রেিঃ আব্রাোে। আোি ডকুমেন্টগুমলা ওিা থেড থকায়াটটামি 

পাঠাল রক না’ বমল লাউঞ্জ থেমক থবরিময় থিল এযাডরেিাল েযাক আেটাি।  
‘ওরদমক থদমে আরে আসরে স্যাি।’ বমল থবরিময় থিল এফ.রব.আই-এি 

স্থানীয় অ্রফসািরটও। 
এফ.রব.আই-এি রবোন রবমফািে  রনময় তেন বাইমি এয়ািমপাটট ও 

পুরলম ি েমধয হুলুস্থুল  লমে। জন আলমফ্রমডি সন্ধামন েুটােুরট শুরু কমিমে 
তেন বাঘা বাঘা পুরল  আি থিাময়ন্দাি দল। 

োমত থকান কাজ থনই। থসাফায় িা এরলময় রদময়মে আেেদ েুসা ও জজট 
আব্রাোে। 

কাৌঁম ি থদয়ামলি থেতি রদময় তামদি দু’জমনি থ াে রনবদ্ধ রেল নীল 
আকাম ি রদমক। 

এক সেয় থসই নীল আকাম ি বুমক তামদি থ ামে থোট একটা সাদা রবোন 
ধিা পিল। 

ওয়ার িংটন এফ.রব.আই থেড থকায়াটটাি থেমক আসা থেন। 
লযান্ড কিমে থেনরট। 
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৪ 
এবাি রনময় দ বাি থটরলমফান কিল জজট  জুরনয়ি সাবা থবনগুরিয়ামনি 

বারিমত। থকান উত্তি থনই থসোন থেমক। 
রবরিত েমলা জজট জুরনয়ি। সাবাি থতা থটরলমফামনি জমন্য অ্মপো কিাি 

কো। তাি এ সেয় থকাোও যাবাি প্রশ্ন আমস না। থিমলও তাি থোবাইল থতা থস 
থিমে যাবাি কো নয়।  

জজট জুরনয়ি অ্বম মষ থটরলমফান কিল সাবামদি োউজ-মসট থটরলমফামন। 
একবাি, দু’বাি, রতনবাি, থকান সািা থনই ওপাি থেমক। রিিং েমে রকন্তু থকউ 
থটরলমফান ধিমে না। 

রবরিত েমলা জজট জুরনয়ি। এেন েওয়াটা অ্সম্ভব। বারি শুদ্ধ থকাোও 
থিমলও রিোই বযবস্থা অ্বেই  ালু থিমে যামব। 

ঘরিি রদমক তাকাল জজট জুরনয়ি। থেমনি আি আধ ঘন্টা থদিী। আি থদিী 
কিা যায় না। সাবামদি বারিমতই থযমত েমব। দিকাি েমল থেমনি সেয় পারল্টময় 
অ্ন্য সেয় লাইট ধিমব। 

উঠল জজট জুরনয়ি। ততিী েময় বারি থেমক থবরুল থস। তাি িারি েুটল 
সাবা থবনগুরিয়ামনি বারিি রদমক। 

সাবা থবনগুরিয়ামনি বারিি থিমট এমস োেল জজট জুরনয়মিি িারি। 
িারি থেমকই থস থদেল থিট বন্ধ। রকন্তু িাডট বক্স থেমক থকউ থবরিময় এল 

না। অ্ে  থিমটি সােমন িারি োোি সামে সামেই থিটেযান থবরিময় আসাি 
কো। রকন্তু থকউ আজ থবরিময় এল না। 

জজট জুরনয়ি কময়কবাি েনট বাজাল। 
থিমটি থেতমি একটা  ব্দ েমলা। েমন েমলা থকউ থিট েুলমে। েুমল থিল 

থিট। থিমট দাৌঁিান থিটেযান। 
িারি রনময় এগুমত  াইল জজট জুরনয়ি।  
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সিল না থিটেযান থিট থেমক। োত তুমল িারি দাৌঁি কিামত বলল। জজট 
জুরনয়ি এমকবামি তাি িা থঘৌঁমষ িারি দাৌঁি কিাল। জজট জুরনয়ি থবরিময় এল 
িারি থেমক।  

থিটেযান একজন এক্স রেরলটারি েযান। পুমিাপুরি থশ্বতািংি বলমত যা বুঝায় 
তা থস না। থ োিায় একটা রেেে আমে। সুতিািং ইহুদী ধমি থনয়া যায়। 

জজট জুরনয়িমক একরট স্যালুট রদময় থিটেযান বলল, ‘থকউ বারিমত থনই 
স্যাি। তমব থোট থেে সামেমবি একটা থেমসজ আমে আপনাি জমন্য।’ 

তাি থ মষি কোটা জজট জুরনয়মিি কামন সবটা থপ োি আমিই থস বমল 
উঠল, ‘থকাোয় থিমে ওিা?’ 

‘আরে জারন না স্যাি। একটা োইমো এল। তা থেমক দু’জন থলাক থনমে 
এল। তািা বারিমত েুমক বি সামেব ও থোট থেে সামেবমক রনময় তরিঘরি কমি 
ঐ োইমোমত উমঠ থিমলন।’ 

‘থতাোমক রকেু বমল যানরন ওিা?’ 
‘বি সামেব রকেুই বমলনরন। তাৌঁি েুে থদমে আরে রকেু রজমজ্ঞস কিমত 

সােস পাইরন।’ 
‘তাি োমন? ওি েুে রক িকে রেল?’ 
‘েুব রবষন্ন, রবিক্ত।’ 
‘ওিা রক থকান দুিঃসিংবাদ থপময়রেমলন?’ 
‘বলমত পািমবা না স্যাি। তমব োইমোরট আসাি ১০ রেরনট আমি বি 

সামেমবি বন্ধু রেিঃ োিন বারি থেমক থবরিময় যান। তাৌঁমকও রবষন্ন ও উরদ্বগ্ন 
থদরে।’ 

‘রেিঃ  োিন থবরিময় রিময়রেমলন? দ  রেরনট আমি?’ 
‘রজ হ্াৌঁ।’ 
‘এেন বারিমত থকউ থনই?’ 
‘আমেন। োউজ-স্টাফ। ওিা রনম ি তলায়।’ 
‘ওমদি কাউমক রকেু বমল যানরন?’ 
‘না, স্যাি। ওিাই আোমক রজমজ্ঞস কমিমে।’ 
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‘ওমদি সামে লামিজ রেল?’ 
‘বি সামেব ও থোট থেে সামেব দু’জমনি োমত দু’থটা সুটমকস োিা আি 

রকেুই রেল না।’ 
‘ধন্যবাদ, আরস।’ বমল জজট জুরনয়ি  মল আসরেল। 
‘স্যাি, থোট থেে সামেমবি একটা র রঠ আমে আপনাি জমন্য। রনন।’ 
থিটেযান একটা থোটা ইনমেলাপ জজট জুরনয়মিি রদমক বারিময় ধিল।  
‘সাবাি র রঠ?’ বমল আকাম ি  াৌঁদ োমত পাওয়াি েত থিটেযামনি োত 

থেমক র রঠরট লুমফ রনল জজট জরুনয়ি। ইনমেলাপরট োমত দ্রুত জজট এমস িারিমত 
 িল। 

ওরদমক থিট তেন বন্ধ েময় থিমে। 
ইনমেলাপরট োমত রনময়ই জজট জুরনয়ি বুমঝরেল, একটা  ক্ত রকেু 

ইনমেলামপি েমধয িময়মে।  
তি সইল না জজট জুরনয়মিি। সাবা রক রলমেমে তা পিাি জমন্য অ্রস্থি 

েময়মে থস। 
ইনমেলাপরট েুলল থস। থবরিময় এল রেরডও কযামেিাি একটা রডস্ক। থকান 

র রঠ ইনমেলামপ থনই। 
প্রেমেই েতা াি একটা থ াট লািল তাি েমন থয, সাবাি থকান র রঠ 

ইনমেলামপ নাই। পিেমনই রেরডও রডস্ক তাি েনমক রেন্ন রদমক রনময় থিল। রক 
আমে এমত? সাবা থকন তামক রদময়মে এ রডস্ক দামিায়ামনি োধযমে? 

েঠাৎ জমজটি েনটা েুর  েময় উঠল। োবল, এই  রডমস্ক রনিয় এেন রকেু 
ডকুমেন্ট আমে যা থেমক তাি প্রমশ্নি জবাব রেলমব। না েমল সাবা থকন রডস্কটা 
তামক এোমব রদময় থিমে। রডস্কটা তাি কামে এেন েুবই গুরুত্বপূেট েমন েমলা। 

জজট জুরনয়ি রডক্সটা িােমত যারেল তাি জযামকমটি পমকমট, রকন্তু তা না 
থিমে  ালান রদল তাি থোজাি থেতমি, একজন পাকা থিাময়ন্দাি েত। োবল, 
জযামকমট িােমল তা েুমলও থযমত পামি। রকন্তু থোজা েুলমত থিমল থ ামে 
পিমবই। 

িারি স্টাটট রদল জজট জুরনয়ি।  লল বারিি রদমক। 
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রনউ থেরক্সমকা যাবাি জমন্য প্রস্তুত েময়ই থস থবরিময় এমসরেল। রকন্তু থস 
পামল্টমে তাি রসদ্ধান্ত। সাবাি রেরডও থটপ না থদমে থস থকাোও পা বািামব না। 

সাবা থবনগুরিয়ামনি বারি থেমক থবরিময় এযামপ্রাস থিাড থেমক েূল থিামড 
পিাি েুমেই জজট জুরনয়ি থদেল একটা োইমো দাৌঁরিময় আমে। থবাধ েয় েঠাৎ 
স্টাটট বন্ধ েময় থিমে। একজন থলাক থনমে িারিি ইরঞ্জন পিীো কিমে। 

জজট জুরনয়মিি িারি থদমে ইরঞ্জমনি উপি ঝুৌঁমক পিা োো তুমল ই ািা 
কিল জজট জুরনয়মিি িারিমক অ্মপো কিাি জন্য। 

জজট জুরনয়ি িারি িাস্তায় আিাআরি দাৌঁিামনা োইমোি প্রায় িা থঘৌঁমষ 
দাৌঁিাল। 

জজট জুরনয়ি িারি থেমক থবরিময় দিজা ধমি দাৌঁরিময় বলল, ‘হ্ামলা, 
সেস্যা......’ 

জজট জুরনয়ি কো থ ষ কিমত পািল না। 
োইমো থেমক েুমট এমস রতনজন থলাক জজট জুরনয়িমক রঘমি থফলল। 
জজট জুরনয়ি রকেু বুমঝ ওঠাি আমিই একজন ডান োত রদময় তাি িলা 

থপৌঁর ময় বাে োত রদময় েুে থ মপ ধিল। অ্ন্য দু’জন পা ধমি  যািংমদালা কমি 
থ ামেি পলমক তামক রনময় িারিমত তুলল। 

েুে থ মপ ধিা থলাকরট োমত থক্লামিাফিে থেজা রুোল রেল। ওিা জজট 
জুরনয়িমক যেন োইমোি থেমঝমত রনময় িােল, তেন থস সিংজ্ঞা োরিময় 
থফমলমে। 

যেন তাি জ্ঞান রফিল থস থদেল একটা থটরবমলি উপি শুময় আমে। থস 
থ াে থেমলই উঠাি থ িা কিল। 

থটরবল রঘমি দাৌঁরিময়রেল কময়কজন। 
একজন জজট জুরনয়মিি িামল রবিা ী থকরজ ওজমনি একটা োপ্পি কমষ 

বলল, ‘োিােজাদা। থতা জ্ঞান রফিমত বড্ড থদিী েময়মে।’ 
জজট জুরনয়ি রেটমক পিল থটরবল থেমক থেমঝি উপি। 
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সমে সিংমিই আমিকজন তামক তুমল বসাল। এই থলাকরটই সবাি েমধয 
উচ্চতায় বি। একদে ইহুদী থ োিা। বলল থস থেৌঁমি িলায়, ‘থতামদি বাসাি 
রসরকউরিরট বমক্সি থটরলমফান নাম্বাি কত?’ 

‘থকন?’ ক্লান্ত কমন্ঠ বলল জজট জুরনয়ি থলাকরটি রদমক তারকময়। 
থলাকরটি ডান োমত একটা থোবাইল। 
থলাকরট িমজট উঠল, ‘রদ্বতীয়বাি  প্রশ্ন কিমল োপ্পমি সব দাৌঁত েুমল থফলব। 

যা রজমজ্ঞস কমিরে তাি জবাব থদ।’ 
‘থদব না।’ বলল জজট জুরনয়ি। জজট জুরনয়মিি কোি থিষ বাতামস 

রেলাবাি আমিই থলাকরটি প্র ন্ড একটা ঘুরষ রিময় পিল জজট জুরনয়মিি েুমে। 
তাি নাক থফমট িল িল কমি িক্ত থবরিময় এল। 

ঘুরষ থেমিই থলাকরট বমল উঠল,  ‘বলরব না কো। থ ময় থদে থতাি 
থপ্ররেকাি রদমক।’ 

বমল থলাকরট ইিংরিত কিল জজট জুরনয়মিি োোি থপেমনি রদমক। 
জজট জুরনয়ি  েমক উমঠ োো ঘুরিময় থসরদমক তাকাল। থদেল, থজলোনাি 

েত গ্রীল থদয়া দিজাি ওপামি থোট্ট একটা কমে বমস আমে সাবা থবনগুরিয়ান। 
তাি  ুল উষ্ক-েুষ্ক। দু’থ ামেি থকাে থফালা। তাি নাক থফমট িক্ত থবরুমে। 

থোমধ িা জ্বমল উঠল জজট জুরনয়মিি। বলল, ‘েমন কমিরেস রনযটাতন 
কমিই সবাি কাে থেমক কো আদায় কিমত পািরব?’ 

থলাকরট থো থো কমি থেমস উঠল। বলল, ‘পািব। কময়কটা ঘুরষ োপ্পি 
োওয়াি পিও রেস সাবা এ ধিমনি কো বলরেল। রকন্তু একজন োনুষ োময়না 
যেন তাি উপি ঝাৌঁরপময় পিল এবিং তাি কাপি েুলমত শুরু কিল, তেন িমল 
থিল একদে থোমেি েত। িি িি কমি বমল থিল সব কো। করর্ম্উটামি রক 
থদমেমে, রক েময়মে সব রকেু। তুইও বলরব।’ 

কো থ ষ কমি থলাকরট একটা তারল বাজাল। িরিলা োকটা একজন থলাক 
ঘমি প্রমব  কিল। 

‘রবিংি যা থসল থেমক েযাডােমক রনময় আয়। তেন থতাি োত থেমক র কাি 
থকমি রনময়রেলাে, এবাি থবাধ েয় তা থতাি োিয জুটমব।’ 
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শুমনই রবিংি েুটল থসমলি রদমক। দিজা েুমল পাৌঁজামকালা কমি সাবামক 
রনময় এমস শুইময় রদল জজট জুরনয়মিি সােমন, থেমঝমত। 

‘থ ষবামিি েত বলরে, আোমদি কো থ ান। তােমল থতাোি থ ামেি 
সােমন োময়নািা থতাোি থপ্ররেকাি থদে লুমট-পুমট োমব না।’ 

‘থতােিা থটরলমফান নাম্বাি রক কিমব?’ বলল জজট জুরনয়ি। তাি থ ামে-
েুমে উমদ্বি। থস জামন, ওিা যা বলমে তাি থষাল আলাই তািা কিমব। সাবামক 
থস রকেুমতই এই জঘন্য পরিেরতি রদমক থঠমল রদমত পামি না। 

‘থটরলমফান নাম্বাি রক কিমবা থসটাও থদেমত পামব।’ বলল থসই থলাকরট। 
থলাকরট োেমতই সাবা থবনগুরিয়ান বমল উঠল, ‘জজট তুরে আোি কো 

থেমব ওমদি সেমযারিতা কমিা না। ওিা আমেরিকাি  ত্রু।’ 
থলাকরট দু’রট থ াে জ্বমল উঠল। থস ফটুবমলি থিাল রকমকি েত একটা 

প্র ন্ড লারে কষল সাবা থবনগুরিয়ানমক। 
একবাি ‘কৌঁক’ কমি উঠাি পি কুৌঁকমি থিল থস অ্সহ্ থবদনায়। 
‘আরে বলরে, থতােিা সাবা থবনগুরিয়ামনি িাময় োত তুলমব না।’ 
বমল একটা দে রনময়ই তামদি বারিি রসরকউরিরট থটরলমফান নাম্বাি থস 

বলল। 
‘ধন্যবাদ জজট জুরনয়ি। তুরে আদ ট থপ্ররেমকি কাজ কমিে। এবাি এ 

কািজটায় যা থলো আমে তা থতাোমদি রসরকউরিরট অ্রফসািমক জারনময় দাও।’ 
বমল থলাকরট কািমজি একটা রস্ল্প জজট জুরনয়মিি োমত তুমল রদল। 
জজট জুরনয়ি পিল কািজরট। কািমজ থলো আমে, ‘পত্রবােমকি োমত 

আব্বাি কেুরনমক ন থটরবমলি োস্টাি করর্ম্উটািরট রদময় থদমব। বাসায় ওটা 
এেন রনিাপদ নয়। আব্বাি পিােম টই এই র রঠ রলেলাে।’ 

থলাকরট তাি থোবাইমল জজট জুরনয়মিি থদয়া থটরলমফান নাম্বাি  নক কমি 
থটরলমফানরট তুমল রদল জজট জুরনয়মিি োমত। 

জজট জুরনয়ি থটরলমফানরট োমত রনল। ওপাি থেমক রসরকউরিরট 
অ্রফসামিি কন্ঠ পাবাি পি কািমজ যা থলো রেল, তা বলল েুব স্বাোরবক 
কমন্ঠই।  
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‘ধন্যবাদ জজট জুরনয়ি। থতাোি টরকিং পািফিমেন্স েুব োল েময়মে। 
পুিষ্কাি রেমসমব থতাোি থপ্ররেকাি সামে োরনেুমনি বযবস্থা কমি রদরে।’ 

জজট জুরনয়ি ওরদমক কান না রদময় বলল, ‘থতােিা ঐ করর্ম্উটাি রদময় রক 
কিমব? েমন কমিে করর্ম্উটামিি থিকডটগুমলা েুমে থিমলই িো থপময় যামব?’ 

‘শুধু ঐ থিকডট নয়, সব থিকডটই আেিা েুমে থফলব।’ 
‘রকন্তু সব রকেুি পমিও সবুজ পাোমি থেমক লস আলামোমস পযটন্ত 

থতাোমদি ততিী সুিে থিাময়ন্দারিিীি প্রোে রেমসমব থেমকই যামব।’ 
থো থো কমি থেমস উঠল থলাকরট। বলল, ‘থতােিা আমেরিকানিা রব াি-

বুরদ্ধদীন িনতন্ত্র কমি োোটা এমকবামি ফাৌঁকা কমি থফমলে।’ 
বমল একটু োেল। বলল তািপি একটু িম্ভীি কমন্ঠ, ‘প্রোে েমব সুিিংিরট 

ততিী েয় লস আলামোস থেমক এোিমজন্সী এরক্সমটি একোত্র পে রেমসমব। 
যামত লস আলামোমস থকান থসারেময়ট োেলাি সেয় অ্রতগুরুত্বপূেট স্ট্রযামটরজক 
িমবষো িো কিা যায়। এই গুরুত্বপূেট কামজ ইহুদী রবজ্ঞানী জন জযাকব সোয়তা 
কমিমে োত্র। 

থলাকরটি কো শুমন স্তরম্ভত েমলা জজট জুরনয়ি। তািও এেন েমন েমে 
তেযটা েুবই থয রক্তক । একটা রেেযামক তািা এোমব সতয রেমসমব দাৌঁি কিামত 
পািমব? থকান কো সিল না জজট জুরনয়মিি েুে থেমক।  

থলাকরট বমল উঠল, ‘এমদি দু’জনমক ঐ োরনেুন কমে েুরকময় দাও। 
আোমদি ঐ করর্ম্উটাি উদ্ধামি এেরন েুটমত েমব।’ বমল থস থবরিময় থিল। 

জজট ও সাবামক গ্রীমলি দিজাি ওপামিি থসলটামত থঠমল রদময় দিজা বন্ধ 
কমি ওিা সবাই থবরিময় থিল। 

 
 
ডাকট কাৌঁম ি একটা োরসটরডস িারি থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেলটমনি 

থিমটি সােমন এমস দাৌঁিাল। 
রসরকউরিরট বমক্সি একজন তসরনক িারিি নাম্বামিি রদমক একবাি 

তারকময়ই সুই  রটমপ দিজা েুমল রদল। িারি থেতমি প্রমব  কমি িারি বািান্দাি 
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রদমক থিল না। িারি বািান্দাি পা  রদময় রিময় একটা ওয়ামলি কামে দাৌঁিাল। 
দাৌঁিাবাি সমে সমেই রস্টমলি ওয়াল উপমি উমঠ থিল। 

িারি েুমক থিল থেতমি। থেতমি আমিকটা িারি বািান্দা িময়মে। থসোমন 
রিময় িারিটা োেল। 

িারি োেমতই এক পাম  দাৌঁিামনা একজন এমস িারিি দিজা েুমল 
থজনামিল োিনমক স্বািত জানাল। 

‘থকেন আে িরবন?’ িারি থেমক নােমত নােমত বলল থজনামিল োিন। 
িরবন থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল আমলকজান্ডাি 

হ্ারেলটমনি প্রাইমেট থসমেটারি। 
‘োমলা আরে স্যাি। আপরন?’ 
‘োমলা থনই।’ 
‘জারন স্যাি। আোমদি সামেবমক থপ্ররসমডন্ট জরুিী তলব কমিমেন?’ 
‘তাই?’ 
‘রজ হ্াৌঁ।’ 
‘কেন যামেন উরন?’ 
‘সম্ভবত ঘন্টা োমনক পমিই।’ 
‘রবম ষ কািে রকেু আমে?’ 
‘আপনামদি সর্ম্মকট থপ্ররসমডমন্টি কামে আিও রকেু রিমপাটট এমসমে।’ 
‘আসািই কো।’ 
এ িকে থোটোট দু’একটা কো বলমত বলমত  তািা দু’তলাি একটা 

কমেি দিজাি সােমন এমস দাৌঁিাল। 
‘স্যাি একটু দাৌঁিান, আরে আসরে।’ বমল িরবন দিজা েুমল ঘমি েুমক 

থিল। 
কময়ক েুেূতট পমি থবরিময় এমস বলল, ‘সামেব আপনাি জমন্য অ্মপো 

কিমেন। আসুন স্যাি।’ 
থজনামিল আমলকজান্ডামিি স্টারড রুমে তাি থটরবমল েুমোেুরে বমসমে 

থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন এবিং থজনামিল োিন।  
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কমেি সবগুমলা দিজা বন্ধ। 
আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন রনমজ রিময় কমেি প্রধান দিজা বন্ধ কমি 

এমসমে। 
দু’জমনি েুেই িম্ভীি, র ন্তারক্লি। 
‘থজনামিল বলুন, রক কিমত পারি আরে।’ বলল আমলকজান্ডাি 

হ্ারেল্টন। 
‘থপ্ররসমডমন্টি সামে জজট আব্রাোে ও এযাডরেিাল েযাক আেটামিি থদো 

কিাি পে বন্ধ কিমত েমব। ওিা এেন থেমন। আসমেন ওয়ার িংটমন।’ শুকমনা 
কমন্ঠ বলল থজনামিল োিন। 

‘রকন্তু রকোমব? বিিং থযসব রিমপাটট থপ্ররসমডমন্টি কামে এমসমে তা অ্তযন্ত 
েয়াবে। সবুজ পাোি থেমক লস আলামোস পযটন্ত থিাময়ন্দারিিীি সুিে, জজট 
আব্রাোে, এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউডমক সান্তামফ আসাি 
পমে েতযাি থ িা এবিং ডজন োরনক োরকটন তসরনক রনেত েওয়া, সান্তামফ রবোন 
বন্দি  থেমক এফ.রব.আই-এি থয রবোমন ওমদি রনময় আসাি কো থস রবোমন 
থবাো পাতা, ইতযারদ সব েয়াবে অ্রেমযাি এমসমে থপ্ররসমডমন্টি কামে 
আপনামদি রবরুমদ্ধ। এই অ্বস্থায় ওমদি থকান কো বলাই থতা অ্সম্ভব।’ বলল 
আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন র ন্তারিত কমন্ঠ। 

থজনামিল োিমনি কোয় েুেূমতটি জমন্য থজনামিল োিমনি েুে অ্ন্ধকাি 
েময় উমঠরেল, রঠক থ াি োমত-নামত ধিা পিমল থযেনটা েয়। রকন্তু পিেমেই 
থেমস উঠল। বলল, ‘বলা যামব। জজট আব্রাোেিা তামদি েৃতুযবান রনমজিাই বময় 
থবিামে।’ 

‘রক থসটা?’ বলল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন। তাি কমন্ঠ উৎসুমকযি সুি। 
‘আেেদ েুসা তামদি সামে আমে। এ পযটন্ত যা রকেু ঘমটমে, তাি থপেমন 

িময়মে আেেদ েুসাি োত। আেেদ েুসাি েত বুরদ্ধোন ও ধরিবাজ থলাক 
দুরনয়ামত েুব কেই আমে। থস োরকটন সিকাি ও জনিমনি সামে ইহুদীমদি 
লিাই বাধাবাি জমন্য উমঠ-পমি থলমিমে। লস আলামোস থেমক সান্তামফ আসাি 
পমে থয ঘটনা ঘমটমে এবিং সান্তামফ রবোন বন্দমি এফ.রব.আই রবোমন থবাো 
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থপমত িাোি থয ঘটনা ঘটল তা পরিষ্কািোমব আেেদ েুসাি সাজামনা একটা 
নাটক। থদেুন দুই জায়িামতই আেেদ েুসা রবষয়টামক রডমটক্ট কমিমে। থযোমব, 
থয পরিরস্থরতমত থস তা রডমটক্ট কমিমে তাি রববিে রনময় থদেুন, আমি থেমক 
রবষয়টা তাি জানা না োকমল এটা তাি পমে রকেুমতই সম্ভব েমতা না।’ অ্তযন্ত 
আত্মরবশ্বাস ও সাবলীলতাি সামে কোগুমলা বলল থজনামিল োিন। 

থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি থ োিা উজ্জ্বল েময় উঠল। 
থজনামিল োিমনি কোগুমলা তাি পেন্দ েময়মে, এটািই প্রকা  থ োিা ঐ 
ঔজ্জ্বলয। বলল থস, ‘রকন্তু একো আিও যুরক্তগ্রাহ্ কিা  াই। থদেুন, আেেদ েুসা 
একা োনুষ। থয দলবল রনময় আমেরিকা এমসমে এটাি থকান প্রোে থনই। থয 
ঘটনাগুমলাি কো বলমলন, তা কিাি জমন্য তাি থব  রকেু দে থলামকি 
প্রময়াজন। এতবি কাজ এক দু’জমনি দ্বািা সম্ভব নয়।’ 

‘আেেদ েুসা আমেরিকায় একা নয়। তাি থলাক আমেরিকায় আমসরন, 
একো রঠক। রকন্তু থস বুরদ্ধোন ও দে থলাক থপময়মে। ইহুদী রবমদ্বষী ‘রফ্র 
আমেরিকা’ আমন্দালমনি সব থলাকই তামদি সামে িময়মে। এ থলাকমদি োধযমে 
এফ.রব.আই ও রস.আই.এ’ি েমধযও রকেু থলাক থস থপময় থিমে। আপরন জামনন, 
থবঞ্জারেন থবকন আেেদ েুসামক ন্যা রেল থেমক ওয়ার িংটন রনময় আমস পুরল  
ও এফ.রব.আই সকমলি থ ামে ধমলা রদময়। অ্ে  থবঞ্জারেন থবকমন েত বহু 
অ্রফসাি ও কেটী এফ.রব.আই ও রস.আই.এ-মত িময়মে। তািাই এেন আেেদ 
েুসাি  রক্ত। এমদি দ্বািাই আেেদ েুসা েতযা থ িা ও থবাো পাতাি ঘটনা 
ঘরটময়মে। আি জজট আব্রাোে এবিং এযাডরেিাল েযাক আেটাি কান কো শুমন 
আেেদ েুসাি ব িংবমদ পরিেত েময়মে। এমদি দু’জনমক দারয়ত্ব থেমক না 
সিামল, এফ.রব.আই ও রস.আই.এ আেেদ েুসাি েপ্পি থেমক উদ্ধাি পামব না।’ 

সমম্মারেমতি েত কোগুমলা রিলরেল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন, 
তাি থ াে-েুমেি েুর ই প্রোে কিমে, থজনামিল োিমনি প্ররতরট কোমক থস 
গ্রেে কমিমে। থজনামিল োিন োেমতই থস বমল উঠল, ‘ধন্যবাদ থজনামিল, 
প্রকৃত িেস্য আপরন উদ্ধাি কমিমেন। রবষয়টা আরে এোমব র ন্তা করিরন। তােমল 
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থদো যামে, আেেদ েুসাি সামে এেন েূল নামটিগুরু েমলা ‘রফ্র আমেরিকা’ 
আমন্দালন। থদেমত েমব এেন এমদিমকও।’ 

‘রঠক বমলমেন। থপ্ররসমডন্টমক এ বযাপামি কনরেনস কিমত েমব।’ বলল 
থজনামিল োিন। 

‘থসটা পািা যামব। এক থবঞ্জারেন থবকমনি দৃিান্তই যমেি। এেন...।’ কো 
থ ষ কিমত পািল না থজনামিল হ্ারেল্টন। 

তামক োরেময় থজনামিল োিন বমল উঠল, ‘েুব জরুিী কো, লস 
আলামোস থেমক আসাি পমে থয েতযাকান্ড ঘমট, থসোমন থবঞ্জারেন থবকনমক 
থদো থিমে। আি থিাটা ওই সেয়টা থস সান্তামফমত রেল। সুতিািং থবাো পাতাি 
কাজ এফ.রব.আই-এি থলাক রদময় থসই করিময়মে।’ 

‘অ্সিংেয ধন্যবাদ থজনামিল োিন। আি প্রোমেি দিকাি থনই। এেন 
বলুন, সবুজ পাোি থেমক লস আলামোস লযাবমিটিী পযটন্ত সুিেমক আেিা 
থপ্ররসমডমন্টি কামে রকোমব তুমল ধিব?’ 

এই সুিেটা েমলা দুমযটাি ও জরুিী অ্বস্থাকামল লস আলামোস থেমক তাি 
িমবষো কেট সরিময় থফলাি ও সকমল থবরিময় যাবাি থিাপন পে রেমসমব ততিী 
েয়। এটা ততিী েয় ঠান্ডা-যুমদ্ধি শুরুমতই। রবষয়টা এত থিাপন রেল থয 
থপ্ররসমডন্ট থজনামিল আইমজন োওয়াি এবিং লস-আলামোমসি তদারনন্তন প্রধান 
পরি ালক থজনামিল জযাকসন শুধু থে রেকোমবই জানমতন। ঠান্ডা যুদ্ধ আেমলি 
থপ্ররসমডন্টিাও লস আলামোমসি থসই সেময়ি প্রধান পরি ালকিাও 
থে রেকোমবই থজমনমেন। ঠান্ডা যুমদ্ধি পি থকামনাোমব এই থে রেক 
জানাজারনি বযাপামি থেদ পমি যায়। এই থিাপন রবষয়টাই থকামনাোমব 
এফ.রব.আই ও রস.আই.এ’ি নজমি এমস থিমে। ধূতট আেেদ েুসা ‘রফ্র 
আমেরিকা’ আমন্দালমনি সেমযারিতায় এি সন্ধান থপময় এমক ইহুদীমদি রবরুমদ্ধ 
থপ্রাপািান্ডাি একটা োরতয়াি বারনময়মে।’ বলল থজনামিল োিন। 

েুে েিা োরস ঝলমস উঠল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি েুমে। 
আনমন্দি আরত মযয আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন উমঠ হ্ান্ডম ক কিল থজনামিল 
োিমনি সামে। বলল, ‘আরে দুরিন্তায় েমি যারেলাে। বাৌঁ ামলন আপরন 
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আোমক। েমন েরেল আেেদ েুসা আমেরিকামতও রেমিা েমত যামে। ধন্যবাদ 
এবাি তামক রজমিা শুধু নয়, থজমলও েুকামনা যামব।’ 

বমল একটু থেমেই আবাি দ্রুত কমন্ঠ বল, ‘থদেুন থজনামিল, জজট আব্রাোে 
ও আেেদ েুসাি েত থলামকিা বমস োকমব না। তািাও সব কো প্রোমেি থ িা 
কিমব। থস িকে থকান দুবটলতা আপনামদি রদক থেমক আমে রকনা বলুন।’ 

‘থস িকে দুবটলতা থনই। আপনামক বলমত অ্সুরবধা থনই। আোমদি 
কেুযরনরটি একজন সদস্যাি রবশ্বাসঘাতকতায় একটা অ্সুরবধা েমত যারেল। 
আেিা থসটা েযামনজ কমিরে। থস ও তাি থপ্ররেক এেন আোমদি োমত। আি 
থকানরদন তািা রকেু কিাি বা বলাি সুমযাি পামব না।’ 

‘রক কমিরেল তািা?’ উৎসুক কমন্ঠ রজমজ্ঞস কিল থজনামিল 
আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন। 

‘আোমদি থস থেময়রটি সামে থপ্রে রেল জজট আব্রাোমেি থেমল জজট জন 
জুরনয়মিি। থেময়রটমক আরে একটা দারয়ত্ব রদময়রেলাে। দারয়ত্ব থস পালন 
কমিরন, উপিন্তু থস আোি সব কো বমল রদময়মে জজট জন জুরনয়িমক।’ একটু 
রদ্বধারিত কমন্ঠ কোগুমলা বলল থজনামিল োিন। 

কো থ ষ কমিই থজনামিল োিন আবাি বলল, ‘স্যাি এবাি রকেু আ াি 
কো থ ানান। আেিা েুবই সিংকমট। এ িকে  িে অ্রস্তমত্বি সিংকমট োরকটন 
যুক্তিামষ্ট্র ইহুদীিা কেনও পমিরন।’ 

‘আরে েমন করি থপ্ররসমডন্ট বুঝমবন। রকন্তু সেস্যা এফ.রব.আই-মক রনময়। 
ওিা আবাি রক ফযাসাদ বাধায়। ওমদি থ াে সবোমন।’ বলল থজনামিল 
আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন। 

‘আপরন জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটািমক থবি কমি থদয়াি 
বযবস্থা করুন। এফ.রব.আই ও রস.আই.এ দুমটাই রঠক েময় যামব। থবঞ্জারেন 
থবকমনি েত ‘রফ্র আমেরিকা’ আমন্দালমনি ঘাপরট োিা থলাকমদি থবি কমি 
রদমলই সব সেস্যা দূি েমব।’ বলল থজনামিল োিন। 
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‘কাজটা করঠন থজনামিল োিন। তবু আরে থ িা কিব। রকন্তু থজনামিল 
আোি বযাপামি আপনািা রক র ন্তা কমিমেন?’ বলল থজনামিল আমলকজান্ডাি 
হ্ারেল্টন। 

‘থস রসদ্ধান্ত আোমদি েময় থিমে। আিােী রনবটা মন আপরন েমবন 
িারনিংমেট, োমন োইস থপ্ররসমডন্ট। পিবতটী টামেটই থপ্ররসমডন্ট।’ 

‘ধন্যবাদ থজনামিল। আরে সািাজীবন আমেরিকাি থেদেত কমিরে। 
োরকটন সবটারধনায়ক রেমসমব োরকটন বারেনীমক আরে সািা পৃরেবীি 
অ্রেোবকমত্বি েযটাদায় উন্নীত কমিরে। আরে  াই োরকটন জারতও সািা পৃরেবীি 
অ্রেোবক েময় দাৌঁিাক।’ বলল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন। তাি কমন্ঠ 
আমবি। 

‘আপরন জামনন, এই নতুন রবশ্বায়মনি বু্লরপ্রন্ট নতুনোমব ততিী কমিরেমলন 
রবজ্ঞানী জন জযাকব। দুেটামিযি রবষয় আেেদ েুসা এবিং তাি নতুন সােী জজট 
আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটাি থসই রবজ্ঞানী জন জযাকবমকই 
থিাময়ন্দারিিীি অ্রেমযামি থ ষ কমি রদমত  ামেন। আসল লেয এই রবশ্বায়ন 
পরিকল্পনা বান াল কিা।’ বলল থজনামিল োিন। 

‘রঠকই বমলমেন থজনামিল। আরে যেন রব্রমিরডয়াি তেন আোি আম্মাি 
কামে থদরে এই বু্লরপ্রন্ট। আোি আব্বা একজন থিাৌঁিা কযােরলক িাজনীরতক, রকন্তু 
আম্মা রেমলন একজন রনষ্ঠাবান ইহুদী। রতরন রেমলন রসনািি-এি রনয়রেত 
সদস্য। আব্বা তেন রনউ ইয়মকটি রসমনটি, থস সেয় আম্মা একরদন এই বু্লরপ্রন্ট 
আোি োমত রদময় বমলরেমলন, আোমদি রসনািি-এি এই দরলল থতামক 
রদলাে। এই আোনত িো কিরব। আরে তামক বমলরেলাে, িাজনীরতক রেমসমব 
আব্বাই থতা এি আোনতদাি েমত পামিন। রতরন বমলরেমলন, রতরন আোমক 
োলবামসন রসনািিমক নয়, রসনািি-এি দরললমকও নয়। থতামক িাজনীরতক 
েমত েমব। যতটুকু পারিস এই রবশ্বায়মনি পমে কাজ কিমত েমব। এই রবশ্বায়ন 
পরিকল্পনা বাস্তবারয়ত েমল রবশ্ব থনতৃত্ব থতা আমেরিকািই োকমব। আম্মাি এসব 
কো আরে েুরলরন। েুরলরন বমলই িাজনীরত কিমত  াই।’ 
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আমবমি-উমত্তজনায় থজনামিল োিমনি েুে লাল েময় উমঠমে। থস উমঠ 
রিময় জরিময় ধিল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টনমক। 

 
 
 
পাম ই আমিকটা কমে থজনামিল আমলকজান্ডামিি প্রাইমেট থসমেটারি 

িরবন, োমন িরবন রনক্সন, থটরবমল িাো একটা থোট্ট যমন্ত্রি উপি ঝুৌঁমক পমি কো 
শুনমে। 

যন্ত্ররট একটা োইমো থিকডটাি। আধুরনকতে অ্য়যািমলস োইমো 
রিরসোি এটা। আধা বিট োইমলি েমধয থকাোও িাো আলরপমনি আিাি েত 
োইমো িান্সরেটাি  ীপস থয তেয থপ্রিে কমি, এই রিরসোি তা রিরসে কমি 
সিংমি সিংমিই োষায় রূপ রদময় থিকডট এবিং রিমল বা িান্সরেটও কিমত পামি। 

িরবন রনক্সন থিকডট রিমলটাই এোমন শুনমে। 
থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি সামে থজনামিল োিমনি থয 

কমোপকেন েমলা সবই িরবন রনক্সন থিকডট কমিমে। 
থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি সােমন তাি কলেদারনি তলায় 

থেকাি থকার্ম্ারনি থসানালী থয রিকাি লািামনা আমে তাি উপমিই থপি কিা 
িময়মে থসানালী ডট আকামি একটা োইমো িান্সরেটাি  ীপ। থসই িান্সরেটািই 
িান্সরেট কমিমে দুই থজনামিমলি আমলা নাি থিাটা রববিে। 

শুনমত শুনমত রবিয় ও থবদনায় পােমিি েত েময় থিমে িরবন রনক্সন। 
রিমল কেন বন্ধ েময় থিমে থসরদমক তাি থেয়াল থনই। যন্ত্র কামনি কামে রস্থি থিমে 
বমস আমে থস। 

তাি ইন্টািকে কো বমল উঠল। 
সরম্বৎ রফমি থপময় তরিঘরি থসাজা েময় বসল থস। তািাতারি োইমো 

অ্য়ািমলস রিরসোিরট োমত তুমল রনময় ইন্টািকমে কো বলমত বলমত যন্ত্রটামক 
তাি   োি োমপ েুরকময় থফলল। তািপি দিজা েুমল েুমট থবরিময় এল। 

তাি ডাক পমিমে। থেেোনমক রবদায় রদমত েমব। 
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দ্রুত রিময় থস োরজি েল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি স্টারড 
রুমেি সােমন। 

থজনামিল হ্ারেল্টন ও থজনামিল োিন দুজমন দিজাি সােমন দাৌঁরিময় 
েুমোেুরে আলাপ কিমে। 

িরবনমক থদমেই বমল উঠল থজনামিল হ্ারেল্টন, ‘িরবন থতাোিও যাবাি 
সেয় েময়মে। এক কাজ কি আোমদি িারিমত এমক থপ মে রদময় তুরে বাসায় 
 মল যামব। উনাি ড্রাইোিমক িািী রনময় অ্ন্য এক জরুিী কামজ থযমত েমব।’ 

‘ইময়স স্যাি।’ োো থনমি বল িরবন রনক্সন। 
োৌঁটমত শুরু কমিমে তেন থজনামিল োিন। 
িরবন রনক্সন ড্রাইোমিি পাম ি রসমট বসমত যারেল। রকন্তু থজনামিল 

োিন থপেমন তাি পাম  বসমত বল। 
বসল িরবন রনক্সন। 
িারি  লমত শুরু কমিমে। িরবন রনক্সন বল, ‘স্যাি ড্রাইোিমক আপনাি 

বারিি থলামক ন থতা বলা েয়রন। আপরন রক আইজযাক থবনগুরিয়ামনি বারিমতই 
আমেন?' 

‘ও, তুরে থতা জামনাই। হ্া, ওিা সম্ভবত ওয়ার িংটমনি বাইমি এেন। আরে 
 মল এমসরে। েমন েমে োকমত েমব আিও থব  রকেুরদন, তাই একটা বাসা 
রনময়রে।’ 

িরবন রনক্সন থকান কো বলল না। 
কো বলল থজনামিল োিনই আবাি। বলল, ‘বলমতা িরবন, থতাোমদি 

আমেরিকাি বি  ত্রু থক?’ 
‘এটা িাজবনরতক প্রশ্ন, িাজনীরতকিাই োল বলমত পামিন স্যাি।’ বলল 

িরবন রনক্সন। 
‘রকন্তু িরবন, থদম ি  ত্রু-রেমত্রি বযাপািটা িাজনীরতি রবষয় নয়, 

নািরিকমদি থ তনাি রবষয়।’ 
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‘নািরিক র ন্তাি রদক রদময় থদেমল আমেরিকাি থকান  ত্রু থনই। োরকটন 
যুক্তিাষ্ট্র আজ রবমশ্বি বৃেত্তে  রক্ত। তামক  যামলঞ্জ কিাি েত থকান  ত্রু আরে 
থদরে না।’ বলল িরবন রনক্সন। 

‘আো বলত, ইহুদীিা রক োরকটন যুক্তিামষ্ট্রি  ত্রু েমত পামি?’ 
‘বললাে থতা, োরকটন যুক্তিাষ্ট্র আজ এত বি থয, থকউ িাময় পমি তাি সামে 

 ত্রুতা কিমত আসমব না। ইহুদীিা আসমব থকন?’ 
‘থোটিা রক বিমদি সামে  ত্রুতা কিমত যায় না?’ 
‘অ্বেই থযমত পামি। রকন্তু থসটা ঘটনামক থকন্দ্র কমি। থকান ঘটনামক 

থকন্দ্র কমি োরকটনীিা কািও  ত্রু েমত পামি, আবাি অ্ন্য থকও োরকটনীমদি  ত্রু 
েমত পামি। আরে বমলরে জারতিত বা থদ িত  ত্রু না োকাি কো।’ 

‘তুরে েুব বুরদ্ধোন ও োমলা থেমল। আো তুরে আেেদ েুসামক জান? তাি 
সর্ম্মকট থতাোি রক ধািো?’ 

থঠাৌঁমটি থকাোয় োরস ফমুট উঠল িরবমনি। বলল, ‘তাি সর্ম্মকট থকান 
প্রতযে ধািো আোি থনই। রকন্তু যতটুকু শুমনরে তামত বুমঝরে সব সেয় রতরন 
েজলুমেি পমেই োমকন।’ 

‘এই থতা েুল কিমল িরবন। যাি সর্ম্মকট প্রতযে ধািো থনই তাি সর্ম্মকট 
এই িায় থদয়া থতা রঠক নয়।’ 

‘রঠক বমলমেন।’ 
‘ধন্যবাদ িরবন।’ 
‘ওময়লকাে, স্যাি।’ 
‘ড্রাইোি, এমস থিরে। বাে রদমকি থিমট দাৌঁিাও।’ বলল থজনামিল 

োিন। 
িারি দাৌঁিাল। 
থজনামিল োিন িারি থেমক নােমত নােমত বলল, ‘িরবন নােমব নারক?’ 
িরবন োসল। বলল, ‘স্যামিি সামে থতা ফযারেরল থনই। থনমে রক েমব 

স্যাি?’ 
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‘রক েমব না বল? রবিাট বারি। সবই এোমন আমে। উদযান থেমক 
রজন্দানোনা সবই এোমন োকমত পামি।’ 

‘রজন্দানোনা?’ 
থেমস উঠল থজনামিল। বলল, ‘বারিটা রেল এক সেয় পুরল  অ্রফস। পমি 

এটা েয় একটা প্রাইমেট থিাময়ন্দা প্ররতষ্ঠামনি দপ্তি। সুতিািং বুঝমতই পািে।’ 
‘আি বলমত েমব না স্যাি’ বমল িারি থেমক েুে বারিময় থদমে রনল থস 

বারিটা। থিমটি আমলামত বারিি নাম্বািটাও থস থদেমত থপল স্পিোমব। 
িরবনমদি িারি রবদায় না েওয়া পযটন্ত থজনামিল োিন থিমট দাৌঁরিময় 

োকল। 
 
থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি 

সামে তাি আমলা নাি থিাটা রববিে থপ  কিল থজনামিল োিন। রব াল েলঘি 
েরতট োনুষ। একটা রব াল থিাল থটরবল রঘমি দুই সারি েময় বমসমে তািা। 

‘কাউরন্সল অ্ব আমেরিকান জুইস অ্যামসারসময় মন’ি সদস্য সবাই। রবশ্ব 
ইহুদী থিাময়ন্দা মেি প্রধান থজনামিল োিমনি জরুিী তলমব তািা োরজি 
েময়মে। 

থজনামিল োিন োেমতই থডরেড থবরিন বমল উঠল, ‘ধন্যবাদ 
থজনামিল। অ্মনক ধন্যবাদ আপনামক। অ্দ্ভুত দেতাি সামে যুরক্তগুমলা আপরন 
সারজময়মেন। আরে আ া কিরে থপ্ররসমডন্টমক পমে আনাি জমন্য তা যমেি 
েমব।’ 

থডরেড থবরিন ‘কাউরন্সল অ্ব আমেরিকান জুইস অ্যামসারসময় মন’ি 
সোপরত এবিং আমেরিকাি থেষ্ঠ ধনীমদি একজন। 

থডরেড থবরিন োেমল সােমনি সারি থেমক আমিকজন সদস্য বমল উঠল, 
‘রেিঃ থবরিন, আপরনও থপ্ররসমডমন্টি সামে সাোৎ কমিমেন িতকাল। থস সর্ম্মকট 
আেিা রকেু জানমত পারিরন।’ 
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‘ধন্যবাদ সম্মারনত সদস্য। আেিা প্রেমে থজনামিমলি রিমপাটট শুনলাে। 
থসটাই থবর  গুরুত্বপূেট রেল। আোি সাোত রেল থস জন্যেূলক। প্রসিংিেমে 
আরে সব কো বলািই সুমযাি রনময়রে।’ 

একটা দে রনল থডরেড থবরিন। 
সােমনি গ্লাস থেমক এক গ্লাস পারন পান কিল। কো শুরু কিল আবাি, 

‘থস োমিযি রবষয় েমলা, থপ্ররসমডন্টই প্রসিংিটা তুমলরেমলন। বমলরেমলন রতরন, 
সািংঘারতক ঘটনা ঘমট থিমে জামনন থতা? আরে বমলরেলাে, জারন েোোন্য 
থপ্ররসমডন্ট। আপরন রবষয়রট থতালাি জমন্য ধন্যবাদ। রবষয়টা রনময় আরেও রকেু 
বলমত থ ময়রেলাে। থপ্ররসমডন্ট বলাি অ্নুেরত রদমল আরে বললাে, েোোন্য 
থপ্ররসমডন্ট, েমন েমে আেিা ষিযমন্ত্রি র কাি। থযরদনই শুমনরে, আেেদ েুসা 
আমেরিকা এমসমে থসরদনই েয় থপময়রেলাে থস রকেু না কমি আমেরিকা থেমক 
যামব না। তাি থদমেি প্ররতরট িক্ত করেকায় িময়মে ইহুদী রবমদ্বষ। আমেরিকান 
িেতমন্ত্রি েোন  াসমন ইহুদীিা োমলা আমে, এটা তাি সহ্ েবাি কো নয়। 
তাই েময়মে। আসাি পমিই ষিযন্ত্র শুরু কমিমে আোমদি রবরুমদ্ধ। থদেুন, 
যতগুমলা ঘটনা ঘমটমে, তাি সামে আেেদ েুসা থকান না থকানোমব যুক্ত আমে। 
আোমদি সমন্দে, থসই সবরকেুি নামটিগুরু। আোমদি সমন্দেটাই েোোন্য 
থপ্ররসমডমন্টি কামে তুমল ধিমত  াই। থকান প্রোে আেিা রদমত পািমবা না। 
আেিা থপ্ররসমডমন্টি সাোযয  াই, রতরন অ্েূলক অ্রেমযাি থেমক আোমদি িো 
কিমবন। আোি েমন েময়মে থপ্ররসমডন্ট আোি কোয় েুর  েময়মেন। রতরন 
বলমলন, আোিও এই িকেই ধািো রেিঃ থডরেড থবরিন। আোমদি িেতমন্ত্রি থয 
সিংগ্রাে, থসই সিংগ্রামে ইহুদীিা আোমদি সেমযািী। তামদি কামে থেমক তবিী 
থকান আ িে থকান সেয় আেিা পাইরন, আ াও করিনা। তাই েঠাৎ কমি 
সিংঘরটত এ ঘটনাগুমলা আোমক েুবই কি রদময়মে। আরে রবষয়টা বযরক্তিতোমব 
থদেরে। থপ্ররসমডমন্টি কো থ ষ েমল আরে অ্নুনময় বললাে, েোোন্য 
থপ্ররসমডন্ট, এফ.রব.আই প্রধান জজট আব্রাোে ও রস.আই.এ  ীফ অ্যাডরেিাল 
েযাক আেটাি েুবই োল ও দে থলাক, রকন্তু আোমদি দুেটািয ইহুদীমদি প্ররত 
তািা সহৃদয় নন। থোট-োট রবরেন্ন ঘটনায় এটা থদো থিমে। তাি উপি, 
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েোোন্য থপ্ররসমডন্ট আেিা জানমত থপমিরে, আেেদ েুসা জজট আব্রাোমেি 
নারতমক ওোইও নদীমত রনেরজ্জত েওয়া থেমক িো কিায় রতরন তাি প্ররত েুবই 
দুবটল। আোি এ কোয় েুব কাজ েয়। থপ্ররসমডমন্টি থ াে-েুে িামি লাল েময় 
ওমঠ। রতরন কমঠাি কমন্ঠ রজমজ্ঞস কমিন, এ কো রক সতয? আরে বললাে, রজ 
েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, জজট আব্রাোমেি থবামটি রযরন ড্রাইোি রেমলন, তাি কাে 
থেমকই ঘটনাটা থ ানা। ঐ ড্রাইোি এেন ওয়ার িংটমনি পমটােযাক নদীি একরট 
আরেট সারেটমস কাজ কমিন। তেযরট থদয়াি পি থপ্ররসমডন্ট আোমক ধন্যবাদ থদন 
এবিং বমলন, িাষ্ট্রীয় কামজ যুরক্তিত প্রবেতাি থকান স্থান থনই। কো থ ষ কমিই 
রতরন আবাি আোমক রজমজ্ঞস কমিন, জজট আব্রাোমেি থকান ঘমিি নারত ওটা? 
আরে বরল, তাৌঁি বি থেমলি ঘমিি নারত। এই একরট োত্রই নারত তাৌঁি। তাৌঁি বি 
থেমল জজট েুি আব্রাোে প্ররতিো থিাময়ন্দা সিংস্থাি একজন কমেটল। থপারস্টিং এ 
আমেন এেন আলাস্কায়। পমি বুঝলাে এই থ ষ কোগুমলা না বলাই োল রেল। 
আরে থপ্ররসমডমন্টি ভ্রু কুরিত েময় উঠমত থদমেরেলাে। রতরন বমলরেমলন, 
আপনািা থতা থদেরে অ্মনক েবি িামেন। আোি েুলটা বুঝমত থপমি আরে 
তািাতারি বমলরেলাে, রবষয়টা আরে বাই রদ বাই থজমনরে েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। 
আরে রবব্রতকি অ্বস্থা থেমক িো থপময় যাই করফ রনময় থবয়ািা এমস পিায়। 
করফ পামনি পি আরে রবদায় েই। রতরন েুব আন্তরিকতাি সামে আোমক রবদায় 
থদন এবিং বমলন, আপনামদি সেমযারিতামক েুবই েুলয থদই রেিঃ থডরেড থবরিন। 
উরদ্বগ্ন েমবন না, থদেব আরে সব।’ োেল থডরেড থবরিন। 

থডরেড থবরিমনি কোগুমলা থিাগ্রামস রিলরেল কমে উপরস্থত সবাই। 
সবািই থ াে-েুে আনমন্দ উজ্জ্বল। সােমনি সারি থেমক একজন বমল উঠল, 
‘ঈশ্বিমক ধন্যবাদ, আপনাি বমল আসা কোি পমি থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা 
উপমদিা যরদ থজনামিল োিমনি ব্রীফ কিা কোগুমলা থপ্ররসমডন্টমক বমলন, 
তােমল তা থোেে কামজ থদমব। আরে েুবই আ াবাদী। থজনামিল োিন এবিং 
রেিঃ থডরেড থবরিন দুজনমকই ধন্যবাদ।’ 

এবাি কো বমল উঠল থডরেড থবরিমনি পা  থেমক পাকা  ুল, পাকা 
থিাৌঁমফি থস েযদ টন একজন বৃদ্ধ। বলল, ‘আেিা থতা ঘটনাি আোমদি রদকটা 
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থদেরে বমল েুর  েরে। ঘটনাি আমিকরট রদক আমে। থসোমন আোমদি থকান 
দুবটলতা আমে রক না, থসটাও র ন্তা কিা দিকাি। তােমল রবরেত-বযবস্থাি 
রবষয়টাও আেিা োবমত পািব।’ 

‘ধন্যবাদ আপনামক। আপরন অ্তযন্ত গুরুত্বপূেট একটা রবষময়ি রদমক 
আোমদি দৃরি আকষটে কমিমেন। আোমদি দুবটল রদকগুমলাি কো আপনািা 
সবাই জামনন। আেিা থ িা কিরে বযােযা দাৌঁি করিময় আেেদ েুসাি উপি থদাষ 
 ারপময় থসসমবি রিমেরড কিমত। একটা বি দুবটল রদক েমলা একটা জীবন্ত 
সােী, থয আোমদি তবিী। থস সােী েমলা আইজযাক থবনগুরিয়ামনি থেময় জজট 
আব্রাোমেি থোট থেমলি থপ্ররেকা সাবা থবনগুরিয়ান। থস আোমদি সব জামন 
এবিং সবরকেু থস জারনময়মে তাি থপ্ররেক জজট জন জুরনয়িমক। ঈশ্বমিি দয়া। 
দুজনমকই আেিা পাকিাও কমিরে। তািা এেন আোমদি োমত। এিা োতোিা 
েমল আোমদি রবপদ েমব। এ রদমক আোমদি সতকট োকমত েমব।’ বলল 
থজনামিল আইজযাক োিন। 

‘তামদি দুজনমক েতযা কিমলই থতা লযাঠা  ুমক যায়।’ একজন বমল উঠল 
থপেন থেমক। 

‘আোমদি কেুযরনরটি একজন রবর ি সদস্য আইজযাক থবনগুরিয়ামনি 
একোত্র থেময় সাবা। তামক রকিংবা তাি থপ্ররেকমক এ সেয় েতযা কিা রঠক েমব 
না। এ রনময় আোমদি রনমজমদি েমধয এেন থকান সিংকট সরৃি থোক তা  াই না। 
আসল সিংকট থকমট যাক। পমি থদো যামব।’ বলল থজনামিল োিন। 

‘থজনামিল রঠকই বমলমেন। এ সেয় আোমদি ঐকয সবম ময় থবর  
প্রময়াজন।’ বলল থডরেড থবরিন। 

‘আোমদি এেন আি রক কিেীয়?’ বমল উঠল একজন যুবক সদস্য থপেন 
থেমক। 

‘আেিা থপ্ররসমডমন্টি পদমেমপি অ্মপো কিরে। রক পদমেপ থনন তাি 
রেরত্তমতই আোমদি কিেীয় রঠক কিমত েমব। রসদ্ধান্ত যরদ আোমদি রবরুমদ্ধ 
যায়, তােমল িাজবনরতক থক  মলি রদমক আোমদি থযমত েমব এবিং 
থপ্ররসমডন্টমক অ্সোয় ও রবরেন্ন কমি কাজ আদায় কিমত েমব। আি যরদ রসদ্ধান্ত 
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পমে আমস, তােমল আোমদি তবিী পমেি োমন জজট আব্রাোে ও েযাক 
আেটামিি সােমন এগুবাি সব পে বন্ধ কিমত েমব। আি আেেদ েুসামক দুরনয়া 
থেমক সরিময় থদয়া আোমদি সব সেময়ি প্রধান কাজ। আোমদি অ্রস্তত্ব যতোরন 
গুরুত্বপূেট, এরবষয়টাও ততোরনই গুরুত্বপূেট।’ বলল থজনামিল োিন। 

‘আেেদ েুসাি বযাপামি োরকটন সিকাি রক রসদ্ধান্ত পামল্টমে?’ একজন 
রজমজ্ঞস কিল। 

‘না, পাল্টায়রন। তাি রবরুমদ্ধ থগ্রফতামিি আমদ  এেনও বোল আমে। 
তমব জজট আব্রাোমেি কািমে আমদ টা কাযটকিী েমে না।’ 

‘এ বযাপামি থপ্ররসমডন্টমক বলা দিকাি রেল না?’ বলল আমিকজন 
সদস্য। 

‘থোদ রনিাপত্তা প্রধান এ বযাপামি থপ্ররসমডমন্টি দৃরি আকষটে কমিমেন। 
থপ্ররসমডন্ট রনমদট  রদময়মেন রবষয়রট থসমটড েওয়াি আমি আেেদ েুসামক থযন 
োিা না েয়।’ থজনামিল োিন উত্তি রদল। 

‘রকন্তু তবু আেেদ েুসা েুক্ত রকোমব?’ প্রশ্ন অ্ন্য একজন সদমস্যি তিফ 
থেমক। 

‘এটাও জজট আব্রাোেমদি কািমে। আি এটা আোমদি জমন্য োলই 
েময়মে। জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি রবরুমদ্ধ নতুন পময়ন্ট থযাি 
েময়মে থপ্ররসমডমন্টি উপমদিা থজনামিল আমলকজান্ডামিি োমত।’ বলল 
থজনামিল োিন োমস্যাজ্জ্বল েুমে। 

থজনামিল োিমনি কো থ ষ েমতই তাি থটরলমফান থবমজ উঠল। 
থোবাইল তুমল কো বলল োিন। েুেূমতটই তাি েুে আনমন্দ উদ্ভারসত েময় 

উঠল। 
কো  ষ কমি বলল থস সদস্যমদি উমেমে, ‘থজনামিল আমলকজান্ডাি 

হ্ারেল্টন থটরলমফান কমিরেমলন, তাৌঁি রে ন সাকমসসফলু। থপ্ররসমডন্ট তাৌঁি 
েতােমতি প্ররত সায় রদময়মেন।’ 

সকমল একমযামি বমল উঠল, ‘আমেন।’ 
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৫ 
এফ.রব.আই-এি রবোনরট লযান্ড কমিমে ওয়ার িংটন এয়ািমপামটটি 

ননকোর টয়াল রবম ষ টািোকরটমত। 
রবোন থেমক থনমে এল  ািজন, জজট আব্রাোে, অ্যাডরেিাল েযাক আেটাি, 

থজনামিল থ িউড এবিং আেেদ েুসা। 
সবম মষ থনমেমে আেেদ েুসা। 
থেমনি রসৌঁরিি প্রায় েুমেই দাৌঁরিময়রেল পা াপার  রতনরট িারি। একরট 

থসনাবারেনীি িারি। রনমত এমসমে থজনামিল থ িউডমক। আি দুরট িারিি 
একরট এফ.রব.আই-এি, অ্ন্যরট রস.আই.এ’ি। এফ.রব.আই ও রস.আই.এ’ি 
িারিি সােমন দুই সিংস্থাি দুজন উধ্বটতন অ্রফসাি দাৌঁরিময়রেল আমি থেমকই। 

থেমনি রসৌঁরি থেমক টািোমক নােমতই এফ.রব.আই-এি অ্রফসাি এরিময় 
এল জজট আব্রাোমেি রদমক এবিং রস.আই.এ’ি অ্রফসাি অ্যাডরেিাল েযাক 
আেটামিি কামে। সােরিক কায়দায় স্যালুট কমি তািা দুজন দুজমনি োমত দুরট 
র রঠ তুমল রদল। 

জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটাি দুজমনই র রঠি উপি থ াে 
বুলাল। সিংমি সিংমি তামদি থ ামে েুমে ফমুট উঠল রবিয়। পিেমেই রবেষটতা 
এমস গ্রাস কিল তামদি েুে। 

থজনামিল থ িউড ও আেেদ েুসা তামদি পাম  এমস দাৌঁরিময়রেল। তািা 
বযাপািটা লেয কমিরেল। থজনামিল রকেু বলমত যারেল। থস সেয় থসনাবারেনীি 
িারিটা এমস তাি সােমন দাৌঁিাল। িারি থেমক একজন অ্রফসাি থনমে স্যালুট 
কমি বলল, 'আেিা প্রস্তুত স্যাি।’ 

থজনামিল থ িউড আমিকবাি জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক 
আেটামিি রদমক তারকময় রকেু বলাি ইো থ মপ রিময় িারিমত উঠল। 

সিংমি সিংমি িারিটা স্টাটট রদল। 
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িারিটা  ’থদমিক িজ এগুমতই আমিকটা িারি তীি থবমি এমস এমকবামি 
আেেদ েুসাি পাম  দাৌঁিাল। 

আেেদ েুসা জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি োমত র রঠ থদয়া 
ও তামদি থ োিা থদমে বি একটা রকেু ঘটা সর্ম্মকট আ িংরকত েময় উমঠরেল। 
রকন্তু রকেু বলাি বযাপামি রদ্বধা কিরেল। 

এ সেয় তীব্র িরতি িারি এমকবামি পাম  এমস োডট থব্রক কমষ দাৌঁরিময় 
পিায়  েমক উমঠ থসরদমক তাকাল। থদেল ড্রাইরেিং রসমট থবঞ্জারেন থবকনমক। 
থ ামে-েুমে উমত্তজনা থবঞ্জারেমনি। 

‘কুইক।’ োত্র এই  ব্দটাই উচ্চািে কিল থবঞ্জারেন থবকন। 
িারিি স্টাটট থস বন্ধ কমিরন। 
এমতই আেেদ েুসা অ্মনক রকেু বুমঝ থফলল। থস দ্রুত উমঠ বসল 

থবঞ্জারেমনি ড্রাইরেিং রসমটি পাম ি রসমট। 
ততেমে  িল েময় উমঠমে এফ.রব.আই ও রস.আই.’’ি অ্রফসাি দুজন। 

তািা র ৎকাি কমি উঠল, ‘আেেদ েুসা তুরে েুে কিমত পাি না। তুরে আন্ডাি 
এযামিস্ট।’ 

রকন্তু িারি তেন তীব্র িরতমত বযাকরিয়াি কমি েুে ঘুরিময় তীি থবমি েুটমত 
আিম্ভ কমিমে। 

এফ.রব.আই ও রস.আই.এ’ি অ্রফসাি পমকট থেমক রিেলোি থবি কমি 
িারি লমেয গুলী কিমত শুরু কমিমে। 

িারি দুরট থেমক আিও  ািজন লাফ রদময় থনমেমে। তািাও থযাি রদল গুলী 
বষটমে। 

রকন্তু িারি তেন তামদি নািামলি বাইমি। 
থবঞ্জারেন থবকমনি োোয় থফল্ট হ্াট। কপামলি থ ষটা পযটন্ত নাোমনা। 

আেেদ েুসাি সামে কো বলাি সেয় োত্র েুেূমতটি জমন্য হ্াটটা একটু উপমি 
তুমলরেল। 

‘আপরন েুকমলন রক কমি?’ বলল আেেদ েুসা। 
‘থকন, েুরটমত োকমলও আইমডনরটরট কাডট আোমদি কামে োমক।’ 
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‘রক ঘটনা বলুন থতা, আরে রকেু বুঝমত পািরে না।’ 
‘বলব। থদেুন সােমন। থবি েওয়া রনিয় সেজ েমে না।’ সােমনি রদমক 

র রন্তত দৃরি থেমল বলল থবঞ্জারেন থবকন। 
আেেদ েুসা সােমন টািোমকি প্রামন্ত একটু দূমি দুরট লাল আমলা জ্বলমত 

থদেমলা। 
‘লাল আমলা জ্বলমে ওটা রক থিট?’ আেেদ েুসা বলল। 
‘হ্া। একটা থবরুবাি থিট, আমিকটা প্রমবম ি।’ 
‘থিট রকমসি ততিী?’ 
‘অ্সুরবধা েমব না। দুরটই দুোমি রবেক্ত গ্রীল থিট। এেন নতুন থকান 

বযারিয়াি না রদমলই েয়। তমব আরে থবরুব প্রমবম ি থিট রদময়, রনিয় ওরদমক 
ওমদি নজি োকমব কে।’ 

‘রঠক থবঞ্জারেন। আোি রবশ্বাস থস সেয় ওিা পামব না। রবম ষ কমি 
প্রমবম ি থিমটি কো ওিা নাও োবমত পামি।’ 

আেেদ েুসাি কোই সতয েমলা। 
গ্রীমলি থিট বন্ধ। থদো থিল, থিমটি বাইমি ডান রদক থেমক একটা ২০ 

টরন বাঘা িাক সমব এরিময় আসমে থিমটি রদমক। ওটা রদময় থিট ব্লক কিা ওমদি 
টামিটট। রকন্তু তাি আমিই থবঞ্জারেন থবকমনি িারি প্রায় ১০০ োইল থবমি আঘাত 
কিল গ্রীমলি থিটরটমত। 

েুেূমতট তালা থেমঙ থিমটি দুই পাল্লা দুরদমক রেটমক পমি থিল। 
িারিটাও রেটমক পিল বাইমি। 
থবঞ্জারেন থবকন িারি সােমল রনময় িাস্তায় রিময় পিল। 
থপেমন একবাি তারকময় থবঞ্জারেন থবকন বলল, ‘দুমটা িারিই রপেু 

রনময়মে।’ 
‘এিপি আপনাি পরিকল্পনা রক?’ আেেদ েুসা বলল। 
‘ওিা রপেু থনমব আোি পরিকল্পনায় থসটা আমে। ওমদি কাৌঁ কলা 

থদোবাি বযবস্থাও থিমেরে।’ 
বমল িারিি স্পীড আিও বারিময় রদল থবঞ্জারেন থবকন। 
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রবম ষ এ লযারন্ডিং টািোমক প্রমব  ও থবি েওয়াি থিট সর্ম্ূেট আলাদা। 
িাস্তাও আলাদা। দুই িাস্তাি োঝোমন সোন্তিাল দুফুমটি েত উৌঁ ু থদয়ামলি েমধয 
রদময় প্রলরম্বত িাে-পালাি সারি। 

েুটরেল থবঞ্জারেন থবকমনি িারি। 
তাি থপেমন েুমট আসমে থপেমনি দুরট িারি। 
এক জায়িায় িাস্তাি প্রামন্তি থদয়াল থঘৌঁমষ িারিি োডট থব্রক কষল থবঞ্জারেন 

থবকন। লাফ রদময় িারি থেমক নােমত নােমত বলল, ‘রেিঃ আেেদ েুসা আসুন, 
কুইক।’ 

থবঞ্জারেন থবকন লাফ রদময় থদয়াল পাি েময় িাে-পালা থঠমল লাফ রদময় 
ওপামিি িাস্তায় রিময় পিল। তাি থপেমন আেেদ েুসাও। ওোমন িাস্তাি ধাি 
থঘৌঁমষ একটা সাদা টময়টা িারি দাৌঁরিময়রেল। লাফ রদময় ড্রাইরেিং সীমট উমঠ বসল 
থবঞ্জারেন থবকন। 

আেেদ েুসাও উমঠ বসল তাি পাম । 
সিংমি সিংমিই িারি েুটমত আিম্ভ কিল। 
আেেদ েুসা থপেমন তারকময়রেল। থদেল, ওিা  াি পাৌঁ জন এমস 

দাৌঁরিময়মে তামদি থপেমন থফমল আসা জায়িায়। তারকময় আমে তামদি িারিি 
রদমক। থকান িারি থনই তামদিমক অ্নুসিে কিাি। 

তামদি অ্সোয় অ্বস্থাি কো র ন্তা কমি োরস থপল আেেদ েুসাি। দৃরি 
রফরিময় আনল সােমন। বলল, ‘রেিঃ থবঞ্জারেন থবকন সরতযই আপমন ওমদি 
কাৌঁ কলা থদরেময়মেন। ওিা িারি পায়রন। েমন েমলা, আোমদি িারিি 
নাম্বািটাও ওিা রনমত পামিরন।’ 

‘থকেন কমি বুঝমলন?’ 
‘বুঝলাে, কািে ওিা থোবাইল থবি কমিরন। ওমদি প্রেে কাজ রেল 

আোমদি অ্নুসিে কিা। আি রদ্বতীয় কাজ রেল, আোমদি িারিি নাম্বাি 
পুরল মদি জারনময় থদয়া।’ 

‘ধন্যবাদ। রঠক বমলমেন। ওিা িারিি নাম্বাি থদেমত না পাওয়াি একটা 
কািে থপেমনি লাইট আরে রনরেময় রদময়রেলাে।’ 
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‘রকন্তু এিপমিও ওিা বমস োকমব না। িারিি িঙ ও ধিন তািা থদমেমে। 
এটুকুও পুরলম ি জমন্য েুব গুরুত্বপূেট তেয।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘থদেমবন, আবািও কাৌঁ কলা থদোব।’ 
িারি থবরিময় এমসমে এয়ািমপাটট এলাকা থেমক। 
সােমনই একটা থিাড জিং ন। 
এয়ািমপাটট এলাকা থেমক রবরেন্ন রদমক এগুবাি এটাই একোত্র রনস্ক্রেন 

দিজা। 
থিাড জিং মন থপ ৌঁোি আমিই একটা রফরলিং থস্ট ন। তাি পাম ই একটা 

পারকটিং োউজ। অ্মনমক েীি এিাবাি জমন্য এোমন িারি থিমে এয়ািমপামটট যায়। 
থবঞ্জারেন থবকমনি িারি  া কমি থস পারকটিং োউমজ প্রমব  কমি একটা 

আমেরিকান কামলা ৬ রসমটি থফাডট জীমপি পাম  পাকট কিল এবিং দ্রুত আেেদ 
েুসামক নােমত বমল রনমজ থনমে পিল।  

দুজমনই দ্রুত রিময় উঠল থস কামলা থফাডট জীপটায়। ড্রাইরেিং রসমট 
থবঞ্জারেন থবকন। 

িারি পারকটিং োউজ থেমক থবরিময় এমস েুটমত শুরু কিল থিাড জিং মনি 
রদমক। 

‘থদেুন, এয়ািমপাটট থিাড থেমক জিং ন থিামড প্রমব কািী সব সাদা 
িারিমকই োোমে পুরল ।’ বলল থবঞ্জারেন সােমনি রদমক রস্থি থ াে থিমে। 

‘আপনামদি এফ.রব.আই ও পুরলম ি প্র িংসা কিমত েয়। সরতযই সেময়ি 
সামে ওিা পাল্লা রদময়  মল। এোমন সাোন্য সুমযািমকও ওিা কামজ লািামত 
থ ময়মে।’ 

‘এটা ওমদি পযারিওরটজে। রকন্তু ইহুদীবাদীিা আজ এই পযারিওরটজেমক 
রডমক্টট কিমে।’ থবঞ্জারেন থবকন বলল। 

থিাড জিং মন প্রমব  কিল িারি। 
পুরলম ি নামকি ডিাি উপি রদময়  লল থবঞ্জারেন থবকমনি িারি। তািা 

থ াে তুমলও থদেমলা না। 
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িারি এমস পিমলা এক্সমপ্রস এমেরনউমত। থসায়া ’ রকমলারেটাি থবমি 
েুটমত লািমলা িারি। 

‘ধন্যবাদ থবঞ্জারেন থবকন, সবগুমলা রবপদ আপরন রডরঙময় এমসমেন 
সুন্দিোমব।’ আেেদ েুসা িারিি রসমট িা এরলময় রদমত রদমত বলল। 

‘রবপদ রডঙামত পািলাে কই? রবপদ থতা আিও িেীি েময়মে।’ থবঞ্জারেন 
থবকমনি িলায় উমদ্বি। 

আেেদ েুসা আবাি থসাজা েময় বসল। বলল, ‘রক বযাপাি বলুন। ঘটনা 
রকন্তু আরে রকেুই বুরঝরন। আোমক এোমব থোৌঁ থেমি রনময় এমলন। রেিঃ জজট 
আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটািমক রক থযন র রঠ পমি েুষমি পিমত 
থদেলাে। রক ঘমটমে?’ আেেদ েুসাি কমন্ঠও উমদ্বি। 

‘জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি রক র রঠ থপময়মেন আরে 
জারন না। তমব তাৌঁিা সােরয়ক বিোস্ত পত্র পাবাি কো।’ বলল থবঞ্জারেন থবকন। 

‘বিোস্ত পত্র?’ আেেদ েুসাি কন্ঠ আতটনামদি েত থ ানাল। থস থযন 
আকা  থেমক পিল। 

‘রজ জনাব, বিোস্ত পত্র। থসই সামে িারিি সােমন দাৌঁিামনা এফ.রব.আই 
অ্রফসামিি কামে রেল আপনামক থগ্রফতামিি আমদ  পত্র।’ 

‘আোমক থগ্রফতামিি আমদ  পমত্রি অ্েট বুঝলাে। রকন্তু ওমদি বিোমস্তি 
কোটা রক রঠক?’ 

‘বললাে থতা র রঠমত রক আমে জারন না। রকন্তু থপ্ররসমডন্ট ওমদি সােরয়ক 
বিোমস্তি রনমদট  রদময়মেন, থসটা জারন।’ 

‘থকন এই রনমদট ? অ্রবশ্বাস্য েমন েমে আোি কামে।’ 
‘অ্রবশ্বাস্য েমব থকন? ইহুদীবাদীমদি অ্সাধয রকেুই থনই। তামদি লম্বা 

োত থপ্ররসমডন্ট পযটন্ত সেমজই থপ ৌঁমেমে এবিং েুেূমতটই বাদী আসােী েময় পমিমে, 
আসােী েময়মে বাদী।’ 

‘আি একটু রবস্তারিত বলুন। এেন অ্সম্ভব রকোমব সম্ভব েমত পামি? 
ইহুদীবাদীমদি জঘন্য ষিযন্ত্র োমত-নামত ধিা পমিমে। যািা এটা ধিল তামদি 
জমন্য পুিস্কামিি বদমল কািািাি বিাে েমলা রক কমি?’ 
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‘রবস্তারিত সব আরেও জারন না। থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল 
আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি রপ,এস িরবন রনক্সন আোমদি ‘রফ্র আমেরিকা’ি 
সদস্য। এক ঘন্টা আমি আোমক থস থটরলমফামন জারনময়মে এই েবি থয, আেেদ 
েুসামক থগ্রফতাি এবিং জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটািমক সােরয়ক 
বিোমস্তি রনমদট  থপ্ররসমডন্ট রদময়মেন। থস আোমক আিও জারনময়মে, সব 
ঘটনাি এেন উমল্টা বযােযা থদয়া েময়মে যামত আেেদ েুসা প্রধান ষিযন্ত্রকািী 
এবিং জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটাি তাি সেমযািী েময় দাৌঁরিময়মেন। 
িরবন রনক্সন বমলমে নামটি গুরু েমলা থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা। রতরন 
থজনামিল োিমনি সামে থযািসাজ  কমিমেন এবিং পমি থপ্ররসমডন্টমক বুরঝময় 
স্বেমত আনমত থপমিমেন। িরবন আোি কামে একটা রেরডও থটপ পারঠময়মেন 
এবিং বমলমেন রেরডও থটপ থদেমলই সব কো পরিষ্কাি েময় যামব।’ 

‘রকন্তু থবঞ্জারেন থবকন, আরে রকেুমতই বুঝমত পািরে না, একটা জলজযান্ত 
সতযমক রকোমব রেেযায় পরিেত কিা সম্ভব?’ আেেদ েুসাি কমন্ঠ তেনও অ্পাি 
রবিয়। 

‘ লুন, রেরডও থটপ থদেমবন।’ 
‘আেিা এেন থকাোয় যারে?’ 
‘সািা থজফািসমনি বারিমত োরজটরনয়ায়। ওোমনই আপরন আপাতত 

লুকামবন।’ 
েুেটা আনরন্দত েময় উঠল আেেদ েুসাি। বলল, ‘সািা থজফািসন রক 

োরজটরনয়ায়?’ 
‘না। উরন লস আলামোমস। তমব রতরন উইকএমন্ড কময়করদমনি েুরট রনময় 

বারি আসমবন।’ 
‘উরন থনই, ওোমন যাব থকন? এটা রক রঠক েমব?’ 
‘আোমক উরন এই রনমদট ই রদময়মেন। আপরন তাি ওোমন োকমবন রতরন 

না আসা পযটন্ত।’ 
‘রনমদট  রদময়মেন? আপনাি থ ময় বয়মস থোট েমবন রতরন, রনমদট  থদমবন 

থকন?’ 
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একটু  েমক উঠল থবঞ্জারেন থবকন। বলল থেমস উমঠ, ‘ও রকেু না, কোি 
কো বমলরে। একই ‘রফ্র আমেরিকা’ি সদস্য থতা আেিা।’ থবঞ্জারেমনি থঠাৌঁমট 
োরস এমলও তাি থ ামে েুমে অ্প্রস্তুত োব। 

আেেদ েুসা েুেূমতটি জমন্য িম্ভীি েময় উমঠরেল। বলল িম্ভীি কমন্ঠই, 
‘তােমল রক সািা থজফািসন ‘রফ্র আমেরিকা’ি থনত্রী?’ 

 েমক উঠল থবঞ্জারেন থবকন। থস্টয়ারিিং হুইমল িাো তাি োত দুরটও থকৌঁমপ 
উমঠরেল। থসই সামে েুেটাও তাি েরলন েময় উমঠরেল। 

আেেদ েুসা থসরদমক তারকময় একটা োত থবঞ্জারেন থবকমনি কাৌঁমধ থিমে 
বলল, ‘আরে জারন রেিঃ থবঞ্জারেন থবকন, এ তেযটা অ্তযন্ত থিাপনীয়। আোি 
কামেও থিাপন োকমব। ওমকও জানমত থদব না থয আরে জারন। আি এমত থকান 
থদাষ ও থনই। কািে আপরন আোমক এ তেয জানান রন।’ 

‘ধন্যবাদ রেিঃ আেেদ েুসা। উরন েয়মতা তাি পরি য় জানামতও পামিন। 
আপনাি েত বযরক্তি কামে রতরন রনমজমক থিাপন িােমবন বমলও েমন েয় না। 
থস যাক, আপরন এত দ্রুত থকান রবষময় রসদ্ধামন্ত থপ ৌঁোমত পামিন, এটা সরতযই 
রবিয়কি।’ 

‘রবিময়ি এমত রকেুই থনই। আোি বতটোন অ্বস্থাি রবষয়টা এত 
তািাতারি উনাি জানা এবিং আপনাি ‘রনমদট ’ লামেি কো থেমকই রবষয়টা 
আোি কামে পরিষ্কাি েময়মে। আি তামক না থদেমল, কো না বলমল রনিয় 
রবষয়টা আোি নজি এরিময় থযত। তামক থদমেই বুমঝরে টোস থজফািসমনি 
থনতৃত্ব ও থে রলকত্ব দুই গুেই থযরন তাি েমধয আমে। আি আোমক তাি 
োরজটরনয়াি বারিমত দাওয়াত থদয়া থেমক তেনই আোি েমন েময়রেল থকান 
র ন্তা-োবনা বা কাযটেমেি থকন্দ্ররবন্দুমত রতরন িময়মেন।’ 

িারি তেন পমটােযাক ব্রীজ পাি েময় োরজটরনয়াি পে ধমি  লরেল। ডান 
রদমক অ্ল্প দূমি থপন্টািন। আি সােমন অ্িরলিংটন রসমেরি। রনিব িাস্তাি দুপাম  
িাে-পালা, থঝাপ-ঝামিি সারি। 

থবঞ্জারেমনি িারি রফ্র ওময় ধমি েুমট  মলমে থজফািসমনি বারি 
েরন্টমসমলাি রদমক। 
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অ্িরলিংটন রসমেরি এলাকায় তেনও থপ ৌঁমেরন িারি। 
েঠাৎ থবঞ্জারেমনি থেয়াল েমলা অ্িরলিংটন না ঘুমি নতুন ডাইোি ন থিাড 

েময় থিমল অ্মনক সেয় বাৌঁ মব। র ন্তা কমিই থবঞ্জারেন ডানরদমক অ্েটাৎ 
থপন্টািমনি রদমক িারিি েুে ঘুরিময় রনল। 

ডাইোি ন থিাডটা থপন্টািমনি প্রায় পা  রদময়ই  মল থিমে। োঝোমন 
শুধু ঘন িাে আোরদত উৌঁ ু ও দীঘট রটলা। 

িারি  লরেল থস রটলাি পা  রদময়ই। আেেদ েুসা থস রটলাি রদমক 
তারকময় বলল, ‘থপন্টািমনি এত কামে জিংিল থকন?’ 

‘েুব পাম  নয় রেিঃ আেেদ েুসা, দূিত্ব থদি োইমলি কে েমব না। এমক 
থপন্টািমনি ফাৌঁদ বলমত পামিন। এ জিংিমলি োরট ও িামেি কান্ড,  াো, পাতা 
থকান রকেুই  ত্রুি জমন্য রনিাপদ নয়। এি বাইমি িময়মে অ্দৃে পাোিাি একটা 
বুযে।’ থবঞ্জারেন বলল। 

‘থসটাই স্বাোরবক।’ বলল আেেদ েুসা। 
কো থ ষ কমিই উৎকেট েময় উঠল আেেদ েুসা। বলল, ‘শুমনমেন গুলীি 

 ব্দ?’ 
‘রঠক, আোিও কামন এমসমে। একারধক  ব্দ।’ বলল থবঞ্জারেন। 
‘একটু আমিও এ ধিমনি  ব্দ কামন এমসমে। থসগুমলাও তােমল গুলীি 

 ব্দ রেল।’ আেেদ েুসা বলল। 
‘সােমন রকেু ঘটমে রনিয়।’ বমল থবঞ্জারেন থবকন তাি িারিি স্পীড 

বারিময় রদল। 
 
 
 
জজট জুরনয়মিি বুমক োো থিমে অ্রস্থিোমব কাৌঁদরেল সাবা থবনগুরিয়ান। 

বলরেল, ‘থকন তুরে ওই র রঠ রলমে রদমল? এ  য়তানমদি োমত ঐ োস্টাি 
করর্ম্উটাি পিমল রক েমব তুরে জান?’ 
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জজট জুরনয়ি সাবাি োোয় োত বুলামত বুলামত বলল, ‘ঐ করর্ম্উটামিি 
থ ময় থতাোি সম্মান আোি কামে অ্মনক বি।’ 

‘ঐ করর্ম্উটাি থতা শুধু করর্ম্উটাি নয়। ওটা থতা থদ ।’ 
‘তুরে থেব না সাবা, ওমদি ষিযন্ত্র সফল েমব না। রকেু থিকডট ধিংস কিমলই 

থদ  থ ষ েময় যামব না।’ 
‘থতাোি আব্বামদি থকান োল েবি না পাওয়া পযটন্ত থিকমডটি েূলয তুরে 

অ্স্বীকাি কিমত পািমব না।’ 
আব্বাি কো েমন েমতই অ্সেনীয় এক থোৌঁ া লািল তাি বুমক। এক যন্ত্রো 

েরিময় পিল থদমেি সকল স্নায়তুন্ত্রীমত। থস রনউ থেরক্সমকা যাবাি জমন্য 
থবরিময়রেল। যাওয়া থতা েমলাই না, উপিন্তু থস রনমজই বন্দী েময় পিল। 
ওরদমকি অ্বস্থা থক জামন! ওরদমকি সব প্রোে থ ষ কমিই রক এিা এরদমকি সব 
প্রোে রনেূটল কিাি জমন্য উমঠ-পমি থলমিমে! বুকটা থকৌঁমপ উঠল তাি আতিংমক। 
বলল, ‘তুরে রঠক বমলে সাবা। রকন্তু থতাোি েরত সহ্ কিাি  রক্ত রক আোি 
আমে!’ 

জজট জুরনয়মিি বুমক েুে গুৌঁমজ সাবা বলল, ‘তা জারন। রকন্তু থয েরত েমলা 
তাি পরিোপ থনই।’ 

‘থেমবা না সাবা। ঈশ্বি আমেন। অ্ন্ধকামি আমলা জ্বলমবই।’ 
‘রকন্তু আরে সবরকেুি উপমি রবশ্বাস োরিময় থফমলরে। আোি স্বজারতি থয 

থবঈোনী আরে থদমেরে, তামত দুরনয়ায় থকান নীরতমবাধ আমে বমল আরে েমন 
কিমত পািরে না।’ বলল সাবা থবনগুরিয়ান। 

‘নীরতমবাধ তামদি থনই বমল কািও থনই, তা োবমত যামব থকন?’ 
রকেু বলমত যারেল সাবা থবনগুরিয়ান। েঠাৎ সােমনি রদমক থ াে পিমতই 

থেমে থিল থস। একজন থলাক এরদক ওরদক তাকামত তাকামত রবিামলি েত 
রনিঃশ্বব্দ পাময় এরিময় আসমে তামদি থসমলি রদমক। 

জজট জুরনয়মিিও থ ামে পমিমে থলাকটা। 
জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান দুজমনই থসাজা েময় বমসমে। তামদি রস্থি 

দৃরি থলাকরটি রদমক। 
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থলাকরট থসমলি দিজাি সােমন এমস থঠাৌঁমট তজটরন থ মপ  ুপ োকাি 
ইিংরিত কিল। 

পমকট থেমক একটা  ারব থবি কমি থলাকরট তালা েুমল থসমলি দিজা েুমল 
থফলল। বলল দ্রুত রফসরফস কমন্ঠ, ‘আসুন, পালাবাি এই সুমযাি। দুজন োিা 
সবাই  মল থিমে করর্ম্উটাি আনমত।’ 

‘আপরন থক?’ বলল জজট জুরনয়ি রবরিত কমন্ঠ। 
‘আোমক র নমবন না। আরে রেস সাবাি আব্বা রেিঃ আইজযাক 

থবনগুরিয়ামনি একজন েক্ত। জীবন বাৌঁ ামনা থেমক শুরু কমি জীবমন প্ররতষ্ঠা লাে 
সব তাৌঁিই দয়ায় েময়মে। সুমযাি থপময়রে তাৌঁি জমন্য রকেু কিাি। আসুন, 
তািাতারি।’ 

জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান দ্রুত উঠল এবিং থলাকরটি থপেমন থপেমন 
থবরিময় এল থসল থেমক।  লমত  লমত রফসরফস কমি থলাকরট বলল, ‘রেিঃ 
আইজযাক থবনগুরিয়ানমকও ওিা থেমি থফলমব।’ 

‘উরন থকাোয়?’ উরদ্বগ্ন কমন্ঠ রজমজ্ঞস কিল জজট জন জরুনয়ি। 
‘ইনরস্টরটউট এনোয়িনমেন্ট স্টারডজ’ অ্রফমসি থিরসমডরন্সয়াল 

ব্লমক তামক িাো েময়মে। তামক বুঝামনা েময়মে এফ.রব.আই-এি জ্বালাতন থেমক 
দূমি িাোি জমন্যই লুরকময় িাো েময়মে তামক। আসমল রতরন এেন নজিবন্দী। 
রেস সাবামক থ ষ কিাি পি তামকও েতযা কিা েমব।’ 

থকৌঁমপ উঠল জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান দুজমনই। বলল সাবা 
থবনগুরিয়ান, ‘এনোয়িনমেন্ট স্টারডজ অ্রফমস থকন? আব্বামক ওিা র নমব না?’ 

‘র নমল রক েমব? অ্রফমসি টপ টু বটে ইহুদীবাদীমত েিা। শুধু এই 
ইনরস্টরটউট নয়, এনোয়িনমেন্ট স্টারডমজি দুরনয়াবযাপী থিাটা থনটওয়াকটই থতা 
এিা রনয়ন্ত্রে কমি।’ বলল থলাকরট। 

েুব সােমনই দ্রুত পাময়ি  ব্দ থ ানা থিল। েেমক দাৌঁিাল থলাকরট। 
তাি থপেমন েেমক দাৌঁিাল জজট জুরনয়ি এবিং সাবা থবনগুরিয়ানও। 
সােমনই একটা দিজা। দিজাি ওপাি থেমক পাময়ি  ব্দ আসরেল। 
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েেমক দাৌঁিামনাি পি েুেূমতটই দিজায় এমস উদয় েমলা দুজন থলাক। 
তামদি োমত থস্টনিান। তামদি থ ামেও আগুন। তামদি নাক বিাবি সােমনই 
ধিা পিা থ ামিি েত দাৌঁরিময়রেল জজটমদিমক উদ্ধািকািী থলাকরট। তামদি 
একজন তাি থস্টনিানটা ডান োত থেমক বাে োমত রনময় ডান োমতি এক প্র ন্ড 
ঘুরষ  ালাল থলাকরটমক। 

উদ্ধািকািী থলাকরট ঘুরষ থেময় দিাে কমি পমি থিল থেমঝি উপি। 
থলাকরট ঘুরষ থেমিই থস্টনিান তাক কিল জজট জুরনয়ি এবিং সাবা 

থবনগুরিয়ামনি রদমক। র ৎকাি কমি বলল, ‘থেমবরেমল পালামব? যািা একবাি 
এই থসমল থোমক তািা আি জীরবত থবি েময় থযমত পামি না।’ 

বমল থপেমনি থলাকরটমক রনমদট  কিল, ‘এমদি থবৌঁমধ থফল, তািপি থসমল 
থোকাও।’ 

জজটমদি উদ্ধািকািী থলাকরট থেমঝয় পমি রিময়ই ওমদি অ্লমেয পমকট 
থেমক রিেলোি থবি কমি রনময়রেল। জজটমদি থবৌঁমধ থফলাি রনমদট  বাতামস 
থেলাবাি আমিই তাি রিেলোি থেমক দুরট গুলী থবি েময় এল। 

থস্টনিানধািী দুজনই গুলীরবদ্ধ েময় পমি থিল থেমঝমত। 
জজটমদিমক উদ্ধািকািী থলাকরট উমঠ দাৌঁরিময়ই জজটমদি লেয কমি বলল, 

‘আসুন।’ 
বমল থস েুটল দিজা থপরিময়। 
জজটিাও তাি রপমে রপমে েুটল। 
রকন্তু বারি থেমক থবরুমত রিময় েেমক দাৌঁিাল থলাকরট। রফস রফস কমন্ঠ 

বমল উঠল, ‘পুমিা থয দলরট রিময়রেল করর্ম্উটাি উদ্ধাি কিমত, তািা রফমি 
এমসমে।’ তাি কন্ঠ তেন কাৌঁপমে। 

প্রায় পািমলি েত থস এরদক ওরদক তারকময় জজট জুরনয়ি ও সাবা 
থবনগুরিয়ানমক থটমন রনময় পাম ই থোট্ট একটা কমে প্রমব  কিল। কেরট 
থজনামিটি রুে। কেরট বারিমত থোকাি প্রমব  পে এবিং রসৌঁরি রদময় দুতলায় 
উঠাি েুমেই। সবই থদো যায় কেরট থেমক। 

জজটিা থদেল প্রায় দ  বাি জন থলাক থেতমি প্রমব  কিল। 
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‘ওিা সবাই উপমি উমঠ থিমে, আসুন এই সুমযাি।’ বমল থলাকরটই দ্রুত 
থবমিাল ঘি থেমক। 

জজট জুরনয়ি এবিং সাবা থবনগুরিয়ানও তাি থপেমন থপেমন েুমট থবরিময় 
এল। 

রকন্তু থবরিময় বাইমিি করিমডািটায় পা রদময়ই তািা েুমোেুরে পমি থিল 
একজমনি। থলাকরট ঐ দমলিই একজন। সম্ভবত থসই িারি ড্রাইে কমিমে। 
িারি পাকট কমি আসামত থপেমন পমি থিমে। 

েুমোেুরে েময় দুপেই প্রেেটায় েক রকময় রিময়রেল। উদ্ধািকািী থলাকরট 
দ্রুত রনমজমক সােমল রনময়রেল। আি ড্রাইোি থলাকরট তাি রনমজমদি থলামকি 
সামে জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ানমক থদমে বযাপািটা বুমঝ উঠমত থদরি কমি 
থফমলরেল। যেন বুমঝ উমঠ রিেলোি থবি কিমত যামব, তেন তাি বুক বিাবি 
তাক েময় উমঠমে জজটমদি উদ্ধািকািী থলাকরটি রিেলবাি। 

উপায়ন্তি না থদমে থলাকরট র ৎকাি কমি উমঠরেল। আি থসই সামেই বুমক 
গুলীরবদ্ধ েময় লুরটময় পিল থলাকরট। 

‘আসুন ঐ িারিি রদমক।’ বমল েুটমত শুরু কমিমে থলাকরট। 
িযামিমজি রদমক পাকট কিা রেল একটা োইমোসে দুরট জীপ। থলাকরট 

েুটরেল একদে সােমনি জীপটাি রদমক। শুধু ওটাই পাকট কিা রেল থিমটি রদমক 
েুে কমি। জীপরট থজনামিল েটিস-এি ৬ রসমটি একটা বি জীপ। 

থলাকরট েুমট রিময় প্রেমেই ড্রাইরেিং রসমটি দিজা েুমল থফলল। 
জজটিাও এমস পমিমে। 
‘িাোি, থতািা পালারব, তা েমব না।’ উপি থেমক একটা র ৎকাি থেমস 

এল। সম্ভবত রনম  গুলীি  ব্দ থপময় থকউ রনম  তারকময় ওমদি থদমে থফমলমে। 
র ৎকামিি সামে সামে থস্টনিামনি গুলী থেমস এল। 
তেন িারিি দিজা রদময় প্রমব  কিমে জজটিা। প্রেমে প্রমব  কমি জজট 

রিময় বমসমে ড্রাইরেিং রসমট। 
সাবা থবনগুরিয়ান উঠমত যামে থসই সেয়ই গুলী বৃরি এবিং থসটা িারিি 

দিজা লমেযই। 
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জজটমদি উদ্ধািকািী থলাকরট রনমজি িা রদময় থেমক সাবা থবনগুরিয়ানমক 
িারিমত উরঠময় রদল। দিজাটাও থস বন্ধ কিল। তাি পমিই উদ্ধািকািী থলাকরট 
তাি ঝাৌঁঝিা েময় যাওয়া থদেটা রনময় িারিি দিজাি রনম ই োরটমত লুরটময় 
পিল। সাবা থবনগুরিয়ান িারিি দিজা েুমল থদেমত যারেল। 

জজট জুরনয়ি ঝুৌঁমক এমস র ৎকাি কমি উঠল, ‘সাবা দিজা েুল না, োো 
রন ু কি। রক থদেমব, থব ািাি থদে ঝাৌঁঝিা েময় থিমে।’ 

বমল জজট িারিমত স্টাটট রদল। গুলী বৃরি োোয় রনময় িারিরট তীব্র িরতমত 
েুটল থিমটি রদমক। 

গ্রীমলি থিট থেমঙ জীপরট থবরিময় এল বাইমিি িাস্তায়। 
জীপরট যেন বারিরটি এরিয়া োিামে, তেন থেমি আসা থিমটি সম্ভবত 

থপেমনই দুরট ইরঞ্জন িজটন কমি উঠাি  ব্দ থপল জজট জুরনয়ি। 
িারিি িরত বারিময় রদল জজট জুরনয়ি। 
একটা িারফক পময়ন্ট এিামত রিময় জমজটি িারি পমটােযাক থিামড রিময় 

পিল। পমটােযাক থিাড থেমক অ্িরলিংটন োইওময়ি রিিং-এ রিময় থপ ৌঁেল। রিিংটা 
জমজটি িারিমক তাি তািাতারিজরনত একটা েুমলি কািমে অ্িরলিংটনেুেী 
োইওময়  যামনমল রনময় থফলল। 

ঘামিি উপি রবপদ রনময় আি রকেু কিাি রেল না। 
জমজটি িারি েুমট  লল অ্িরলিংটন োইওময় ধমি। ওমদি দুরট িারিও 

আঠাি েত থলমি আমে থপেমন। থবপমিায়া িারি  ালামে। দূিত্ব েে ই কমে 
আসমে। 

জজট জুরনয়ি থ ষ পযটন্ত থপন্টািমনি িাস্তায় থযমত থ ময়রেল, থপেমনি তািা 
থেময় থসরদমকও ঘুিমত পািল না। িারি তামত থস্ল্া কিমত েয়। এেরনমতই ওমদি 
গুলীি থিমঞ্জ তাি িারি এমস থিমে। 

আমিা সােমন এরিময় থপন্টািন এলাকায় প্রমবম ি জমন্যই জজট জুরনয়ি 
তাি িারি থপন্টািন এলাকা থঘৌঁমষ  মল যাওয়া ডাইোি ন থিাডরটি রদমক ঘুরিময় 
রনল। 
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িাস্তাি এক জায়িায় এমস জজট জুরনয়ি সাবা থবনগুরিয়ানমক বলল, ‘আরে 
িারি দাৌঁি কিাব। দাৌঁি কিামনাি সামে সামেই তুরে থনমে পিমব, আরেও। 
তািপি জিংিমলি েমধয রদময় থপন্টািমনি রদমক েুটমত েমব। এটাই বাৌঁ াি 
একোত্র পে।’ 

োডট থব্রক কমষ এক জায়িায় িারি দাৌঁি কিাল জজট জুরনয়ি। দুজমনই দুই 
দিজা েুমল পা বািাল নাোি জমন্য। 

থপেমনি িারি দুরট সম্ভবত এটাই আৌঁ  কমিরেল। থপেন থেমক শুরু েমলা 
গুলী বৃরি। 

থবি েমত পািল না ওিা িারি থেমক। 
গুলী েুিমত েুিমত থপেমনি দুরট িারি এরিময় আসমে জজটমদি িারিি 

রদমক। 
জজটমদি িারি ততেমে ঝাৌঁঝিা েময় থিমে। 
জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান িারিি থেমঝমত শুময় আত্মিো কিমে। 
 
 
 
অ্ল্প এরিময় থোট্ট একটা বাৌঁক পাি েমতই আেেদ েুসা ও থবঞ্জারেন 

দুজমনই িারি রতনরট থদেমত থপল। 
‘টামিটট সােমনি ঐ জীপটা। জীপটামক থতা এিা েতটা কমি থফলল।’ বলল 

আেেদ েুসা। 
‘ও জীপটা থেমক রকন্তু উত্তি আসমে না। েুমন েয় যুদ্ধটা এক তিফা। ও 

জীপটা েজলুে আি থপেমনি োইমো ও জীপরট জামলমেি েূরেকায় থদেরে 
অ্বতীেট েময়মে।’ থবঞ্জারেন বলল। 

‘আপাতত তাই েমন েমে।’ 
বমল একটু থেমেই আেেদ েুসা আবাি বলল, ‘থজামি  ালাও, ওমদি 

োোমত েমব।’ 
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কাোকারে থপ ৌঁমে আেেদ েুসাই প্রেমে গুলী কিল। গুলী কমি দুরট িারিি 
থপেমনি োইমোটাি থপেমনি উইন্ড স্ক্রীন থেমঙ রদল। রদ্বতীয় গুলী থপেমনি 
উইন্ড স্ক্রীমনি ফাৌঁক রদময় প্রমব  কমি োইমোি সােমনি উইন্ড স্ক্রীনও থেমঙ 
রদল। 

সােমনি জীপ ও োইমো দুরটই তেন দাৌঁরিময় পমিমে। 
জীপ ও োইমো থেমক গুলী কিমত কিমত কময়কজন থনমে পিল। 
আেেদ েুসা রপস্তল পমকমট থিমে থস্টনিান োমত তুমল রনল। থবঞ্জারেনও। 
েয় থদোমনাি জমন্যই তািা ফাৌঁকা গুলী কিল থলাকগুলীি পা  রদময়, ওপি 

রদময়। 
েয় তািা থপল। দ্রুত তািা িারিি থেতমি েুমক থিল এবিং িারিি জানালা 

রদময় গুলী  ালামত লািল। 
রঠক এই সেয় িাস্তাি ডান পাম ি জিংিমলি থেতি থেমক একটা 

হ্ান্ড লাউড স্পীকামিি  ব্দ থেমস এল, ‘আপনািা সবাই গুলী বন্ধ করুন। 
অ্েগুমলা থিমে সবাই িারিি ডানপাম  এমস দাৌঁিান। থয িারি থদিী কিমব থস 
িারিই উরিময় থদয়া েমব।’ 

আেেদ েুসা ও থবঞ্জারেন েুেূতট থদিী না কমি থস্টনিান িারিি থেতমি 
থিমে থবরিময় এমস িারিি ডান পা  থঘৌঁমষ দাৌঁিাল। 

অ্ন্যরদমক একদে সােমনি জীপ থেমক জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান 
ঝাৌঁঝিা েময় যাওয়া িারিি থেমঝ থেমক িরিময় িারিি ডানপাম ি িাস্তায় থনমে 
এল। 

রকন্তু োমঝি িারি দুরট থেমক তেনও থকউ নামেরন। 
জবাব সিংমি সিংমিই এল। 
জিংিমলি থেতি থেমক একটা থিালা এমস রনৌঁেুত অ্পামি মনি েত 

োইমোি োদরট উরিময় রনময় থিল। 
কাজ েমলা এমত। 
োমঝি জীপ ও োইমো থেমক প্রায় দ  জন থলাক োরল োমত িারিি ডান 

পাম  এমস দাৌঁিাল। 
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আেেদ েুসা ওমদি থদেরেল রকেুটা রবরিত দৃরি রনময়। ওিা দ জন যািা 
থনমেমে তামদি থকউই পুমিা থশ্বতািংি নয়। িাময়ি িিং, থদমেি িিন সবই বমল 
থদয় থসমেরটক বা এর য়ান থকান রেেে ওমদি থদমে আমে। েঠাৎ আেেদ েুসাি 
োোয় ঝমিি েত একটা র ন্তা প্রমব  কিল। ওিা রক ইহুদী? থজনামিল োিমনি 
থলাক েমত পামি? 

আেেদ েুসা েুহুমতটি জন্য োবনায় ডুমব রিময়রেল। রকন্তু বযাপািটা থ ষ 
েুেূমতট আেেদ েুসাি থ ামে পমিমে। 

থদেল ওমদি দ জমনি একজমনি োত  ূমন্য উমঠ থিমে। োমত একটা 
থিালাকাি বস্তু। তাি োমতি টামিটট সােমনি ঝাৌঁঝিা েময় যাওয়া জীপ থেমক 
থবরিময় আসা থসই দুজন থেমল থেময়। 

রক ঘটমত যামে বুঝমত আেেদ েুসাি রবলম্ব েয়রন। 
রবদুযৎ থবমি আেেদ েুসাি একটা োত পমকমটি থেতমি েুমক থবরিময় এল 

এবিং তা উপমি উঠল রবদুযৎ ঝলমকি েত। 
োমতি রজরনসরট থোৌঁিাি জমন্য থলাকরটি োত একবাি থপেমন এমস থজামি 

েুমট যারেল সােমন। থস েুেূমতট আেেদ েুসাি রিেলোমিি গুলী রিময় আঘাত 
কিল রঠক থলাকরটি োমত। 

সােমনি জীপ থেমক থবি েওয়া থেমল ও থেময়রট থ ষ েুেূমতট বুঝমত 
থপমিরেল থয তািা থবাোি র কাি েমত যামে। তািা কুকমি রিময়রেল েময়। 

গুলী থলাকরটি োমত লািাি সামে সামে েয়াবে কান্ড ঘমট থিল। 
োমতি রজরনসটা রেল একটা থগ্রমনড। থগ্রমনডরটি রবমফািন ঘটল রঠক 

ওমদি োঝোমন। েুেূমতটই রবপযটয় ঘমট থিল। 
প্র ন্ড রবমফািমে জনাদম ক োনুমষি থদে েরিময় রেরটময় পিল 

 ািরদমক। 
থধাৌঁয়া একটু োলকা েমল থদো থিমলা ওিা দ জমনি সবাই আেত রনেমতি 

তারলকায়। 
জিংিমলি বুক থফৌঁমি ঝমিি থবমি থবরিময় এল ৫জন তসরনক। 
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পাৌঁ  জমনি েমধয একজন কমেটল ি যািংমকি অ্রফসাি। অ্বর ি ৪ জনও 
রবরেন্ন ি যািংমকি অ্ধিঃস্তন অ্রফসাি। এমসই কমেটল ি যািংমকি অ্রফসািরট অ্ধিঃস্তন 
অ্রফসািমদি রনমদট  রদল, আেত রনেমতি সবাইমক একটা িারিমত তুমল 
আোমদি রেরলটািী োসপাতামল রনময় যাও। আেত প্রমতযকমক পাোিায় িােমব। 

তসরনকিা, আেেদ েুসা ও থবঞ্জারেন সবাই ধিাধরি কমি আেত রনেতমদি 
িারিমত তুলল। 

সাবা থবনগুরিয়ান ও জজটমদি েয় ও আতিংমক কাঠ েময় যাওয়া অ্বস্থা 
তেনও কামটরন। 

দুজন অ্রফসাি আেত রনেতমদি িারি রনময়  মল থিল। আি দুজন িময় 
থিল কমেটমলি সামে। 

িারিটামক রবদায় কমি কমেটল আেেদ েুসামক লেয কমি বলল, ‘ধন্যবাদ 
আপনামক থয ওমদি থ ষ োেলা থেমকও এমদি দুজনমক আপরন বাৌঁর ময়মেন। 
রকন্তু থ ষ িো েমলা না, থকউ থকউ থতা আেত রনেত েমলাই।’ 

বমল একটু থেমে থসই থেমল থেময় দুজমনি রদমক ইিংরিত কমি বলল, ‘ওিা 
ও আপনািা রক এক সামেি?’ 

‘না, থিালাগুলী েমত থদমে আেিা এি সামে জরিময় পমিরে।’ বলল 
আেেদ েুসা। 

জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান এরিময় এল তামদি রদমক। বলল জজট 
জুরনয়ি তসরনক ও আেেদ েুসামক লেয কমি, ‘আপনামদি অ্ম ষ ধন্যবাদ। 
ওমদি বন্দীোনা থেমক আেিা পারলময়রে। ওিা আোমদি থেমি থফলাি জমন্যই 
ধাওয়া কমিরেল। আপনািা বাৌঁর ময়মেন।’ 

‘আপনাি নাে পরি য় রক বলুন থতা?’ থযন র নমত পািমে, জজট জুরনয়মিি 
রদমক এেন দৃরিমত থ ময় কপাল কুরিত কমি বলল কমেটল থলাকরট। 

‘আরে জজট জন আব্রাোে জুরনয়ি। আোি রপতা জজট আব্রাোে জনসন।’ 
বলল জজট জুরনয়ি। 

‘তাি োমন তুরে আোমদি জজট েুি আব্রাোমেি থোট োই?’ বলল কমেটল। 
‘হ্াৌঁ।’ 
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আেেদ েুসা ও থবঞ্জারেন দুজমনিই থ াে রবিময় োনাবিা েময় থিমে। জজট 
জুরনয়ি ইহুদীমদি োমত বন্দী েময়রেল? থকন? জজট জুরনয়িমক ওিা েতযা কিমব 
থকন? এসব প্রশ্ন ঝমিি েত এমস আেেদ েুসাি েমন রেি জোল। 

‘থতাোি আব্বাি েবি জান? তুরে বন্দী েময়রেমল থকন?’ রজমজ্ঞস কিল 
আেেদ েুসা। 

জজট জুরনয়ি  েমক উমঠ আেেদ েুসাি রদমক তাকাল। বলল, ‘আপরন 
জামনন রকেু? থকান েবি আরে জারন না।’ 

‘আেিা এক সামেই রনউ থেরক্সমকা থেমক এমসরে ওয়ার িংটমন, এই 
রকেুেে আমি।’ 

‘রতরন োল আমেন?’ জজট জুরনয়ি রজমজ্ঞস কিল। 
‘োমলা আমেন। রকন্তু রতরন এবিং এযাডরেিাল েযাক আেটাি সাসমপন্ড 

েময়মেন তামদি পদ থেমক।’ আেেদ েুসা বলল। 
‘অ্সম্ভব। থকন?’ 
‘অ্সম্ভব সম্ভব েময়মে। কািে বলমত থিমল অ্মনক কো বলমত েমব।’ 
‘দয়া কমি দুএকটা বলুন। নােমল আরে রবশ্বাস কিমত পািরে না।’ জজট 

জুরনয়ি বলল। 
‘তাৌঁি রবরুমদ্ধ রনমদটাষ ইহুদীমদি রবরুমদ্ধ ষিযমন্ত্র থযাি থদয়াি অ্রেমযাি 

আনা েময়মে। রতরন এবিং অ্যাডরেিাল েযাক আেটাি আেেদ েুসাি পাতা ফাৌঁমদ 
পা রদময়মেন বমল অ্রেমযাি উমঠমে।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘রেেযা এ অ্রেমযাি। আরে তাি জীবন্ত সােী। এজমন্যই ওিা আোমক 
েতযা কিমত থ ময়রেল। আোি আব্বামক ওিা নজিবন্দী কমি থিমেমে।’ বলল 
তীব্র কমন্ঠ থেময়রট। 

‘তুরে থক?’ রজমজ্ঞস কিল আেেদ েুসা। 
কো বমল উঠল জজট জুরনয়ি। বলল, ‘এৌঁি নাে সাবা থবনগুরিয়ান। 

আইজযাক থবনগুরিয়ামনি থেময়।’ 
‘অ্েটাৎ ইহুদী ধনকুমবি আইজযাক থবনগুরিয়ামনি থেময়?’ বলল থবঞ্জারেন 

থবকন। 
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‘তুরে জীবন্ত সােী রক কমি েমল?’ বলল আেেদ েুসা সাবা 
থবনগুরিয়ানমক। 

‘ইহুদী থিাময়ন্দা সিংস্থাি প্রধান থজনামিল োিন আব্বাি বন্ধু। থসই সুমযাি 
রনময় রতরন আোমক জজট আব্রাোমেি োস্টাি করর্ম্উটামিি লস আলামোমসি 
ইহুদী থিাময়ন্দা সিংোন্ত সব থিকডট েুমে থফলাি জমন্য কাজ কিমত বাধয কমিন। 
থসোমন রিময়ও আরে থ ষ পযটন্ত থদম ি রবরুমদ্ধ কাজ কিমত পারিরন। আরে 
আিও রকেু রবষয় জানমত পারি। এ সব কািমেই আোমক ও আব্বামক বন্দী কিা 
েময়মে। আোি কাে থেমক থজনামিল োিমনি রবষময় জজট জুরনয়ি সব রকেু 
থজমনমে বমল তামকও বন্দী কিা েয়।’ 

সাবা থবনগুরিয়ান োেমতই কমেটল বমল উঠল, ‘আপনািা থযসব রবষয় রনময় 
আমলা না কিমেন, সবই থদম ি রনিাপত্তাি সামে জরিত। 
আি এোমন যা ঘটল তািও সর্ম্কট আমে থদম ি রনিাপত্তা সর্ম্রকটত রবষময়ি 
সামে। সুতিািং আপনামদি সবাইমক থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে রসরকউরিরট দফতমি 
থযমত েমব।’ 

কমেটল োেমতই জজট জুরনয়ি বমল উঠল আেেদ েুসামক লেয কমি, 
‘আপনাি পরি য় থতা জানলাে না। আব্বামদি সামে আপরন এমলন থকেন কমি? 
সব রবষয়ই বা আপরন রক কমি জামনন?’ 

‘আরে থগ্রফতাি এরিময় পারলময় এমসরে।  লুন থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে 
রসরকউরিরট দফতমি রিময়ই সব আমলা না কিা যামব।’ 

‘ লুন যাওয়া যাক। অ্েযন্তিীে রনিাপত্তা দফতমিি  ীফ থজনামিল থ িউড 
আজই থপ ৌঁোি কো। রতরন রনিয়ই থপ ৌঁমেমেন।’ বল কমেটলরট। 

সবাই এগুমলা িারিি রদমক। 
 
 
থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে রনিাপত্তা প্রধান থজনামিল থ িউড থটরবমল 

বসমতই তাি থটরলমফান থবমজ উঠল। 
একটু রবিক্ত লািমলও থটরলমফান তুমল রনল থজনামিল থ িউড। 
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থজনামিল থ িউড ক্লান্ত। রতরন রনউ থেরক্সমকা থেমক অ্মনক ধকল আি দীঘট 
পে পারি রদময় তাি দফতমি এমস সমবোত্র বমসমে। বারিমতও যায়রন থস। 

থটরলমফান কমিমে থজনামিল থ িউমডি সেকািী রব্রমিরডয়াি রস্টে 
রস্টমফনসন। 

তাি কাে থেমকই েবি থপল থয, জজট আব্রাোে জনসনমক এফ.রব.আই 
 ীফ-এি পদ থেমক এবিং অ্যাডরেিাল েযাক আেটািমক রস.আই.এ  ীফ-এি পদ 
থেমক সাসমপন্ড কিা েময়মে। অ্ন্যরদমক রবোন বন্দি থেমকই আেেদ েুসা 
পারলময়মে। আিও জানল, জজট আব্রাোমেি থোট থেমল জজট জন জুরনয়ি 
রনমোৌঁজ। িেমস্যি বযাপাি েমলা, তাি র রঠ রনময় এমস জজট আব্রাোমেি 
পামসটানাল করর্ম্উটাি কািা থযন রনময় থিমে। তাি কময়ক ঘন্টা আমি 
এফ.রব.আই থেড থকায়াটটামিি করর্ম্উটাি কে রবমফািমে ধ্বিংস েময়মে। 
েবিগুমলা রদময় রব্রমিরডয়াি রস্টে রস্টমফনসন বলল, ‘পরিরস্থরত েুব জরটল েময় 
উমঠমে স্যাি। আপনাি রিমপামটট যা বলা েময়মে, থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা অ্রফস 
তাি উমল্টা কো বলমে। আরে পুমিাটা আপনাি কামে পাঠারে স্যাি।’ 

‘পাঠাও রস্টে। আরে থয রিমপাটট পারঠময়রে, তাি প্ররতটা বেট সতয। আেিা 
বি থকান ষিযমন্ত্রি েুমে রস্টে।’ 

বমল থটরলমফান থিমে রদল থজনামিল থ িউড। 
থটরলমফান িাোি পি েতেমম্বি েত রকেুেে বমস োকল থজনামিল 

থ িউড। োবরেল থস, জজট আব্রাোে জনসমনি েত প্রবীে ও সুেযাত এবিং 
অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি েত রব্ররলয়ান্ট অ্রফসাি কেনও সাসমপন্ড েমত 
পামি! এতদূি এরিময়মে ইহুদীবাদীিা। আেেদ েুসা থগ্রফতাি এরিময় 
পারলময়মে, োলই েময়মে। তাি বাইমি োকা দিকাি সতয উদঘাটমনি জমন্যই। 
এেন এই েুেূমতট তাি রনমজি রক কিেীয়? 

েঠাৎ তাি েমন েমলা জজট আব্রাোেমক একবাি তাি থটরলমফান কিা 
দিকাি। 

থটরলমফান কিল। রকন্তু থটরলমফান থকউ ধিল না। 
অ্নুসন্ধান কমি জানমত পািল, তাি থটরলমফান লাইন নি থকান কািমে। 
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থোবাইল থটরলমফামন থযািামযামিি থ িা কিল থজনামিল থ িউড। রকন্তু 
জানা থিল এ লাইনটাও তাি োিাপ। 

রবরিত থজনামিল থ িউড। থস থটরলমফান কিল অ্যাডরেিাল েযাক 
আেটািমক। তািও সব থটরলমফামনি এই একই অ্বস্থা। 

উমদ্বি  িমে উঠল থজনামিল থ িউমডি। তামদি থটরলমফান লাইনও নি, 
একো তাি রবশ্বাস েমলা না। তাি েমন েমলা, তামদিমক থযািামযাি রবরেন্ন 
অ্বস্থায় িাো েময়মে। তািা রক নজিবন্দীও? 

লাল থটরলমফান তুমল রনল থজনামিল থ িউড। থটরলমফান কিল স ে 
বারেনীি প্রধান থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটনমক। 

থজনামিল থ িউমডি িলা থপয়াই থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন বমল 
উঠল, ‘কেন তুরে রফিমল থ িউড?’ 

‘পাৌঁ  রেরনট আমি স্যাি।’ 
‘রতনজমনি টীে রিময়রেল লস আলামোমস। দুজন সাসমপন্ড, তুরে একজন 

বারক।’ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন কতকটা িরসকতাি সুমি। 
‘থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি 

োত সম্ভবত আোি পযটন্ত থপ ৌঁেমত পামিরন। স্যাি, সবই আপনাি জানাি কো। 
রকেু একটা করুন স্যাি।’ থজনামিল থ িউমডি কমন্ঠ উমদ্বি। 

‘আেেদ েুসা সর্ম্মকট রিমপামটট যা রলমেে, তা থতাোি ইেমপ্র ন থেমক, না 
রবশ্বাস থেমক?’ 

‘রনোদ রবশ্বাস থেমক রলমেরে স্যাি।’ 
‘আেেদ েুসামক আরেও থকানরদন পেন্দ করিরন। রকন্তু তাি রবষময় একটা 

কো আরে জারন, থস রেেযা কো বমল না।’ 
‘ধন্যবাদ স্যাি। তাি সামে থব  রকেু সেয় থেমক আোি রবশ্বাস েময়মে, 

উমদাি রপরন্ড বুমধাি ঘামি  াপাবাি েত থলাক থস নয়। তাোিা ঘটনাি েমধয 
থেমক আেিা থদমেরে, থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা যা বমলমেন তা সতয 
নয়।’ 

‘রকন্তু থ িউড, আেেদ েুসা রেিাকলগুমলা ঘটামত পািল থকেন কমি?’ 
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‘ওগুমলা রেিাকল নয় স্যাি, আেেদ েুসাি অ্দ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃরি ও রবমেষেী 
 রক্তি ফল। আরে থস সমবি েমধয থকান অ্স্বাোরবকতা থদরেরন স্যাি।’ 

‘থগ্রফতাি এরিময় রবোন বন্দি থেমক তাি পালামনাি বযােযা তুরে রকোমব 
কিমব? বলা েমে, ষিযমন্ত্রি েমধয রেল বমলই এ পালাবাি বযবস্থাও থস কমি 
থিমেরেল।’ 

‘স্যাি, আোি ধািো ‘রফ্র আমেরিকা’ আমন্দালমনি দুিঃসােসী থকউ 
আেেদ েুসামক সাোযয কমিমে। ইহুদীিা আেেদ েুসাি থপেমন লািায় ‘রফ্র 
আমেরিকা’ আেেদ েুসামক সাোযয কিমে।’ বলল থজনামিল থ িউড। 

‘রফ্র আমেরিকা’ আেেদ েুসামক সাোযয কিায় ওিা রকন্তু সুমযাি থপময়মে 
ঘটনাগুমলা আেেদ েুসাি সাজামনা ষিযন্ত্র বলাি।’ 

‘রঠক স্যাি। রকন্তু রক কিেীয়? ইহুদীিা তামদি এ ষিযন্ত্র  াপা রদমত পািমল 
থদম ি অ্পূিেীয় েরত েমব। ইহুদী ষিযন্ত্র সরতযই আোমদি রিমল থফলমব।’ 

‘রকন্তু প্রোে থনই থ িউড। থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা অ্রফস এবিং 
থপ্ররসমডন্টমক ওিা বুঝামত থপমিমে। এেন রকেু কিমত থিমল কািমজ-কলমে 
প্রোে কিমত েমব।’ 

‘এ ধিমনি ষিযন্ত্র েুব কেই োমত-কলমে প্রোে কিা যায়। ইহুদী ঘারট 
সবুজ পাোি থেমক লস আলামোস পযটন্ত থয সুিে আেেদ েুসা আরবষ্কাি 
কমিমেন, তাি থ ময় বি প্রোে রক আি প্রময়াজন আমে স্যাি?’ 

‘থস সুিমেি একটা বযােযা তািা দাৌঁি করিময়মে। থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা 
অ্রফস ও থপ্ররসমডন্ট থস বযােযায় সন্তুি।’ 

‘তােমল ইহুদী থক  মলিই রক জয় েমব স্যাি?’ 
‘আরে থতাোমক একটা কো বরল থ িউড। ইহুদীমদি পামপি োি থবাধ 

েয় পূেট েময়মে। আেেদ েুসাি োরকটন যুক্তিামষ্ট্র আিেন সম্ভবত তািই 
আলােত। এেন দিকাি প্রোমেি। আেেদ েুসাি থগ্রফতাি এিামনাি অ্েট একটা 
অ্বেই আমে।’ 
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‘ধন্যবাদ স্যাি। োফ কিমবন স্যাি, এফ.রব.আই এবিং রস.আই.এ-মক 
রনষ্ক্রীয় কিাি পি আোি েমত থসনাবারেনীই এেন জারতি েিসা। সুতিািং 
আপনাি উপি অ্মনক দারয়ত্ব বমতটমে স্যাি।’ 

‘ধন্যবাদ থ িউড। বাই।’ 
থজনামিল থ িউড থটরলমফান থিমে থসাজা েময় বসমতই আবাি থটরলমফান 

থবমজ উঠল। 
রব্রমিরডয়াি রস্টে রস্টমফনসমনি থটরলমফান। থস বলল, ‘স্যাি আোমদি 

থপন্টািন এলাকাি সীোনায় একটা সািংঘারতক ঘটনা ঘমটমে।’ 
‘রক ঘমটমে?’ উরদ্বগ্ন কন্ঠ থজনামিল থ িউমডি। 
‘দুরট িারি একটা জীপমক তািা কমি আোমদি দরেে প্রামন্তি ডাইোি ন 

থিামড আমস। জীপরটি আমিােী দুই থেমল থেময় জীপ োরেময় থপন্টািন এরিয়ায় 
পালাবাি থ িা কমি। রকন্তু থপেমনি দুরট িারিি গুলী বৃরিি েুমে তািা িারি থেমক 
থবি েমত পামি না। জীমপি দুজন থেমলমেময়মক ওিা থেমিই থফলমতা। রকন্তু 
থপেন থেমক আমিকরট িারি এ সেয় এমস পমি। তািা থসই আেেেকািী িারি 
দুরটি উপি গুলী বষটে কমি ওমদি োরেময় থদয়। 

ঐ এলাকায় আোমদি প্রেিািত কমেটল তাি পাৌঁ জন সােী রনময় এ ঘটনায় 
েস্তমেপ কমি। সবাই থনমে আমস জীপ থেমক, দুই তরুে তরুেী, োমঝি দুই িারি 
থেমক দ জন এবিং থ মষ আসা িারিি দুজন। রবিময়ি বযাপাি িারি থেমক 
আোমদি থলাকমদি থ ামেি সােমন থসই দ জমনি একজন থগ্রমনড েুৌঁমি ঐ দুই 
তরুে তরুেীমক েতযাি থ িা কমি। থপেমনি িারিি দুজমনি একজন রঠক সেময় 
থগ্রমনড রনমেপকািী থলাকরটি োত লমেয গুলী কমি। তরুে তরুেী থবৌঁম  যায়, 
রকন্তু থগ্রমনমডি েয়াবে রবমফািে ঘমট ঐ দ  জমনি োঝোমন। ওমদি ৬ জন 
রনেত, ৪ জন োিাত্মক আেত। সবাইমক থপন্টািমন রনময় আসা েময়মে। সবম ময় 
েজাি বযাপাি েমলা তামদি পরি য়। তরুেরট জজট আব্রাোে জনসমনি থেমল আি 
থেময়রট ইহুদী ধন কুমবি আইজযাক থবনগুরিয়ামনি থেময়। দুজমনই থজনামিল 
োিমনি বন্দীোনা থেমক পারলময়মে। থপেমন ধাওয়া কিা োিনমদি 
থলাকিাই.........’ 
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‘আি থ ানাি দিকাি থনই, এই েুেূমতট ওমদি এোমন রনময় এস। আরেই 
শুনব ওমদি কামে। থকান গুরুতি বযাপাি েমন েমে রব্রমিরডয়াি।’ বলল 
থজনামিল থ িউড। 

‘রঠক আমে স্যাি, আরে আসরে।’ 
থটরলমফান থিমে রদল থজনামিল থ িউড। 
তাি ভ্রু দুরট কুরিত েমলা। থ ামে েুমে একটা উমত্তজনা। এফ.রব.আই 

প্রধামনি রনমোৌঁজ থেমল থজনামিল োিনমদি োমত বন্দী রেল? তােমল তাি োমত 
র রঠ রলরেময় রনময় োিনমদি থলাকিাই জজট আব্রাোমেি োস্টাি করর্ম্উটাি 
রনময় থিমে? এি অ্েট রক দাৌঁিামে, এফ.রব.আই থেড থকায়াটটামিি করর্ম্উটাি 
কেরট থজনামিল োিমনি থলাকিাই ধ্বিংস কমিমে? 

দুম াে উজ্জ্বল েময় উঠল থজনামিল থ িউমডি। তাি েমন েমলা, সােমন 
এগুবাি একটা দিজা থযন তাি সােমন েুমল থিল। 

রেরনট োমনমকি েমধযই থজনামিল থ িউমডি রপ.এস থটরলকমে বমল 
উঠল, ‘স্যাি রব্রমিরডয়াি সামেবিা এমসমেন।’ 

‘রনময় এস ওমদি।’ থজনামিল থ িউড বলল। 
রব্রমিরডয়াি রস্টে সবাইমক রনময় প্রমব  কিল থজনামিল থ িউমডি অ্রফস 

কমে। 
সবাইমক স্বািত জানামনাি জমন্য থজনামিল থ িউড দাৌঁরিময় রিময়রেল। 
সবাি রদমক নজি বুলামত রিময় আেেদ েুসাি উপি নজি পিমতই আনন্দ, 

রবিয় ও আকরিকতায় রবেূঢ় েময় পিল থজনামিল থ িউড। রকন্তু থসটা কময়ক 
েুেূমতটি জমন্য। 

পিেমেই থস েুটল আেেদ েুসাি রদমক। থস থয একজন থজনামিল তা থযন 
েুমল থিল। েুমল থিল তামদি সােরিক ফেটারলরটি কো। থজনামিল থ িউড েুমট 
রিময় জরিময় ধিল আেেদ েুসামক। বলল, ‘এই েুেূমতট আরে সবম ময় থবর  
আ া কিরেলাে আপনামক। ঈশ্বিমক অ্ম ষ ধন্যবাদ।’ 

তািপি থজনামিল থ িউড আেেদ েুসামক োত ধমি থটমন এমন থ য়ামি 
বসাল। তািপি সবাইমক বসাি অ্নুমিাধ কিল। 
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রব্রমিরডয়াি রস্টে রস্টমফনসমনি দুই থ াে তেন রবিময় োনাবিা। 
থজনামিল থ িউমডি েত কমঠাি, িা োরি ও সাবটেরেক ফিোল থলাক এই 
থলাকরটমক থদমে তাি সব তবর িয েুমল থিমলন রক কমি! থকান োনুমষি থবলায়ই 
থজনামিল যা থকানরদন কমিনরন, এই থলাকরটি থেমত্র তা রতরন কিমলন থকন? 
তাি েত থলাক তাি অ্রফস কমে সবাি থ ামেি সােমন রসট থেমক উমঠ এমস 
একজনমক জরিময় ধিমবন, এটা একটা অ্কল্পনীয় বযাপাি। অ্সীে োিযবান 
এই থলাকরট থক? 

কতকটা এই ধিমনিই প্রশ্ন জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ামনি েমনও। 
থক এই থলাক? থপন্টািমনি একরট  ীষট পমদি একজন ডাকসাইমট থজনামিল রসট 
থেমক উমঠ এমস যামক জরিময় ধমিন এবিং োত ধমি রনময় রিময় সম্মামনি সামে 
থ য়ামি বসান, তাৌঁি পরি য় রক েমত পামি? জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান 
দুজমনিই েমন পিল, এই থলাকরট রঠক সেময় গুলী কমি থগ্রমনড রনমেপ না 
থঠকামল তািা রনরিহ্ন েময় থযত। রক তাৌঁি তীক্ষ্ণ দৃরি, রক অ্দ্ভূত তাৌঁি েীপ্রতা। 
আব্বামদি সামে রনউ থেরক্সমকা থেমক এমস থগ্রফতাি এরিময় পারলময়মেন। 
তােমল থতা উরন আব্বামদি সামেিই থলাক। থক তােমল এই থলাক? যামোক ঈশ্বি 
তাৌঁমক পারঠময়মেন তামদি দুজনমক বাৌঁ ামত। 

সকলমক বসমত বমল থজনামিল থ িউড রিময় তাি থ য়ামি বসল। 
বমসই রব্রমিরডয়াি রস্টেমক বলল আেেদ েুসামক থদরেময়, ‘তুরে রনিয় 

এৌঁমক র নমত পািরন?’ 
‘না স্যাি।’ 
‘তুরে তামক জান, থদেরন। রকন্তু ফমটা থতা থদমেে।’ বলল থজনামিল 

থ িউড। 
ভ্রু কুরিত েমলা রব্রমিরডয়াি রস্টমেি। তীক্ষ্ণ েমলা তাি দৃরি। 
েঠাৎ লারফময় উঠল থ য়াি থেমক। বলল, ‘ইরন আেেদ েুসা! স্যাি, ইরন 

আেেদ েুসা?’ তাি কমন্ঠ একটা উচ্ছ্বাস, থ ামে তাি রবিয়-রবেুগ্ধ দৃরি। 
আেেদ েুসা উমঠ দাৌঁিাল। োত বারিময় হ্ান্ডম ক কিল রব্রমিরডয়াি 

রস্টমেি সামে। বলল, ‘হ্াৌঁ, আরে আেেদ েুসা।’ 
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‘েুর  েলাে, স্যাি।’ বলল রব্রমিরডয়াি রস্টে। 
রবিয় রবেুগ্ধ দৃরি তেন জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ামনিও। সাবা 

থবনগুরিয়ানও অ্মনক শুমনমে আেেদ েুসা সর্ম্মকট রপতাি কামে এবিং থজনামিল 
োিমনি কামে। তাি কামে রেল আেেদ েুসাি একটা েয়িংকি রূপ। রকন্তু 
আেেদ েুসামক এেন েুবই আকষটেীয় ও রনষ্পাপ এক েদ্রমলাক বমল েমন েমে 
তাি কামে। তামদিমক বাৌঁর ময়মেন বমলই রক! রকন্তু থজনামিল থ িউমডি েত 
থলাকমদিও সম্মান ও েদ্ধা রতরন অ্জটন কমিমেন থদো যামে। 

জজট জুরনয়ি তেন উমঠ দাৌঁরিময়মে। থস অ্মনকটা রদ্বধাগ্রস্ত োত বািাল 
আেেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘আব্বা-আম্মাি কামে আপনাি অ্মনক িল্প শুমনরে। 
জজট এডওয়াডট েুি সর্ম্মকট আমলা না উঠমল আপনাি কো ওমঠই।’ 

জজট আব্রাোে জনসমনি নারত এবিং থসনা থিাময়ন্দা অ্রফসাি জজট েুি 
আব্রাোমেি থেমল জজট এডওয়াডট েুিমকই আেেদ েুসা ওোইও নদীমত ডুমব 
যাওয়া থেমক বাৌঁর ময়রেল। 

আেেদ েুসা োরস েুমে তাি সামে হ্ান্ডম ক কিল। বলল, 
‘আলোেদুরলল্লাে, এক অ্তযন্ত গুরুত্বপূেট সেময় থতাোি সামে থদো েমলা।’ 

‘রকন্তু রেিঃ আেেদ েুসা, আপনাি জজট আব্রাোমেি নারতমক বাৌঁ ামনা এেন 
জজট আব্রাোমেি রবরুমদ্ধ আপনাি সামে থযািসাজমসি একটা বি কািে েময় 
দাৌঁরিময়মে।’ 

‘উপযুক্ত কািে বমট।’ থেমস বলল আেেদ েুসা। 
আেেদ েুসাি কো থ ষ েমতই থজনামিল থ িউড জজট জুরনয়মিি রদমক 

থ ময় বলল, ‘জজট, আেিা একটা করঠন সেয় অ্রতেে কিরে। লস আলামোমসি 
তদমন্ত থতাোি আব্বাি সামে আরেও রেলাে। যা আোমদি কামে সতয, তা রেেযায় 
পরিেত েময়মে। থয এফ.রব.আই  ীফ বারদ েময় থকস দাময়ি কিমবন, রতরনই 
এেন আসােী। এই অ্বস্থায় রক সেমযারিতা কিমত পাি থতােিা? আেিা রকোমব 
োমত-কলমে প্রোে কিব থয, থতাোমদি ও অ্ন্যসব ঘটনাি সামে থজনামিল 
োিন জরিত আমেন?’ 
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জজট জুরনয়ি কো বলাি আমিই সাবা থবনগুরিয়ান কো বমল উঠল। বলল, 
‘স্যাি আরে রনমজি কামন শুমনরে, থজনামিল োিন থটরলমফামন ইহুদী থিাময়ন্দা 
থবনইয়ারেনমক বলমেন থয, লস আলামোমস থডে থস্কায়াড পাঠামনা েময়মে এবিং 
থবনইয়ারেনও থযন থসরদমক যায় ঘটনাি রববিে সিংমি সিংমি থদবাি জমন্য। 
তািপি রতরনই আোমক রনময়াি কমিন জজট আব্রাোমেি লস আলামোস সিংোন্ত 
করর্ম্উটাি থিকডট নি কিাি জমন্য।’ 

‘তুরে জজট জুরনয়মিি বন্ধু রেমসমব এই কোগুমলা সারজময়ে। থতাোি বলাি 
রক আমে? বল?’ বল থজনামিল থ িউড। 

সাবা থবনগুরিয়ান কামন কামন জজট জুরনয়মিি সামে কো বলল। জজট 
জুরনয়ি সম্মরতসূ ক োো নািল। দুজমনি েুেই আনমন্দ উজ্জ্বল েময় উঠল। 

সাবা থবনগুরিয়ানই কো বলল, ‘স্যাি একটা ডকুমেন্ট থবাধ েয় আরে 
আনমত থপমিরে। আোমদি বারিি  ািরদকসে থিট, থিমটি পমিি লন ও 
করিমডাি এবিং ড্ররয়িং রুমে সাবটেরেক রেরডও কযামেিা পাতা আমে। আোি সামে 
থজনামিল োিন থযসব কো বমলন এবিং আোমক ও আব্বামক যেন থজনামিল 
োিন অ্ন্যত্র সরিময় থনবাি প্রস্তাব কমিন, তেন আব্বা ও থজনামিল োিমনি 
থয আলাপ েয়, তামত থজনামিল োিন বতটোন রবপদ ও েরবষ্যত রনময় অ্মনক 
কো বমলন। আরে আিাল থেমক শুমনরে। আোমক ও আব্বামক যেন তাি 
থলাকজন রিময় রনময় আমস তাি আমিই আরে রেরডও কযামেিাি িীল থবি কমি 
রনময় থনই এবিং আসাি সেয় থিমটি দামিায়ানমক রদময় আরস জজট জুরনয়িমক 
থদবাি জমন্য। ওটা জমজটি কামে আমে।’ 

থজনামিল থ িউড ও আেেদ েুসা দুজমনি েুেই আনমন্দ উজ্জ্বল েময় 
উঠল। 

‘োিমনি বন্দীোনায় ওিা সা ট কমি ওটা রনময় থনয়রন?’ বলল রব্রমিরডয়াি 
রস্টে অ্মনকটা দ্রুত কমন্ঠ। তাি থ ামে েুমে থযন রকেুটা অ্স্বরস্ত। 

‘েুব সাধািে জায়িায় থিমেরেলাে। শুধু ওোনটায় ওমদি সা ট বারক রেল।’ 
বলল জজট জুরনয়ি। 
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‘ধন্যবাদ জজট ও সাবা। একটা অ্রত োল েবি পাওয়া থিল। রকন্তু 
রেরডওমতা পিীো কিা েয়রন?’ বলল থজনামিল থ িউড। 

‘এেন পিীো কিা যায় স্যাি।’ বলল রব্রমিরডয়াি রস্টে। তাি কমন্ঠ 
উৎকরণ্ঠত আগ্রে। 

‘না োক।’ এ কো বমল থজনামিল থ িউড একটু োেল। তািপি আবাি 
বলল আেেদ েুসাি রদমক তারকময়, ‘রেিঃ আেেদ েুসা, প্রোে সিংগ্রে সর্ম্মকট 
আপরন রকেু োবমেন?’ 

‘রেস সাবাি আব্বামক থযোমন বন্দী কমি িাো েময়মে, থস রঠকানা রেস 
সাবা জামন। তামক থসোন থেমক উদ্ধাি কিা থিমল থসটা একটা প্রোে েমত 
পামি।’ 

‘রঠক। এ রে ন এই েুেূমতটই আেিা োমত রনমত পারি।’ 
এ সেয় থবঞ্জারেন থবকন আেেদ েুসাি কামন কামন রকেু বলল। আেেদ 

েুসাি েুে উজ্জ্বল েময় উঠল। বলল থজনামিল থ িউডমক লেয কমি, ‘রেিঃ 
থজনামিল, আিও একটা ডকুমেন্ট আোমদি োমত আমে।’ 

‘রক থসটা?’ উদগ্রীব কমন্ঠ বলল থজনামিল থ িউড। 
‘থস থটপটা এেনও পিীো কিা েয়রন। থটপটা থজনামিল োিন ও 

থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি গুরুত্বপূেট আমলা নাি একটা থিকডট।’ 
ভ্রু কুরিত েময় উঠল থজনামিল থ িউমডি। ‘সরতয থস থিকডট আপনামদি 

কামে আমে? রকন্তু থকাোয় থপমলন থসটা? আপরন থতা আোমদি সামেই এমলন।’ 
আেেদ েুসা থবঞ্জারেন থবকমনি রদমক ইিংরিত কমি বলল, ‘ইরনই আোমক 

এয়ািমপাটট থেমক থগ্রফতাি বাৌঁর ময় রনময় এমসমেন। থটপটা এিই সিংগ্রে।’ 
‘ও, থো! ওি সামে পরি য় থতা েয়রন।’ 
বমল থবঞ্জারেন থবকমনি রদমক থজনামিল থ িউড োত বারিময় বলল, 

‘হ্ামল্লা।’ 
আেেদ েুসা কো বমল উঠল থবঞ্জারেন থবকমনি আমি। বলল, ‘ওি 

পরি য়টা একটু রবদ্ঘুমট। ওি পরি য়টা পমি েমব রেিঃ থজনামিল।’ 
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োসল থজনামিল থ িউড। বলল, ‘একবাি কোটা উঠাি পি পরি য়টা েময় 
যাওয়াই সব রদক থেমক থ ােন নয় রক আেেদ েুসা?’ 

‘রঠক বমলমেন থজনামিল।’ 
বমল আেেদ েুসা থবঞ্জারেন থবকমনি রদমক তারকময় একটু োসল, তািপি 

বলল, ‘ইরন এফ.রব.এই-এি অ্রফসাি থবঞ্জারেন থবকন। েুরটমত আমেন। তাি 
আমিকটা পরি য় রতরন ‘রফ্র আমেরিকা’ সিংিঠমনি সদস্য।’ 

থজনামিল থ িউড উমঠ দাৌঁরিময় হ্ান্ডম ক কিল থবঞ্জারেন থবকমনি 
সামে। 

রব্রমিরডয়াি রস্টে থবঞ্জারেমনি রদমক তারকময় শুধু োো নািল। উঠল না। 
তাি থ ামে েুমে একটা োবান্তি। 

থজনামিল থ িউড তাি ডান রদমকি লাল থটরলমফামন োত থিমে বলল, 
‘োফ করুন আপনািা, আরে একটু  ীফ থজনামিল স্যামিি সামে কো বমল থনই। 
আোি েমন েয় থকান কামজই এেন আি এক েুেূতট থদিী কিা রঠক নয়। তাৌঁি 
সামে এেরন সাোৎ েওয়া দিকাি।’ 

রব্রমিরডয়াি রস্টে বমল উঠল, ‘স্যাি, আরে রক একটু উঠমত পািী? পাৌঁ  
রেরনট পি আসব।’ 

‘এস।  ীফ স্যাি থতাোমক উপরস্থত  াইমত পামিন।’ 
‘আসরে স্যাি।’ বমল উমঠ দাৌঁিাল রব্রমিরডয়াি রস্টে। 
রব্রমিরডয়াি রস্টে থবরিময় থযমতই আেেদ েুসা দ্রুত থজনামিল থ িউডমক 

বলল, ‘োফ করুন থজনামিল, আপনামদি থটরলমফান েরনটরিিং বযবস্থা রনিয় 
আমে?’ 

‘আমে। থকন?’ উৎসুক কন্ঠ থজনামিল থ িউমডি। 
‘এই েুেূতট থেমক পাৌঁ  রেরনট পযটন্ত আপনাি এ রবোি থেমক যতগুমলা 

থটরলমফান বাইমি যামব, তা েরনটি করুন।’ 
‘থকন?’ 
‘আোি েমন েমে, কতকগুমলা রসমেট কো এ সেয় বাইমি পা াি েমব।’ 
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ভ্রু কুৌঁ মক উঠল থজনামিল থ িউমডি। উমঠ দাৌঁিামত দাৌঁিামত দ্রুত কমন্ঠ 
বলল, ‘আরে আপনাি ইরেত বুঝমত থপমিরে রেিঃ আেেদ েুসা।’ তাি কমন্ঠ 
উমত্তজনা। 

থজনামিল থ িউড দ্রুত উমঠ থপেমনি দিজা রদময় পাম ি কমে প্রমব  
কিল। 

থবঞ্জারেন থবকন, জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান সবাি দৃরি আেেদ 
েুসাি রদমক। তািা সবাই অ্বাক েময়মে। রকন্তু সবাই রনিব। 

আেেদ েুসাই কো বলল, ‘জজট জুরনয়ি, আরে জজট আব্রাোে ও 
অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি বযরক্তিত রনিাপত্তা রনময়ও র রন্তত।’ 

‘আব্বা রনিয় বাসায় রফমিমেন। বাসামতও রনিাপদ নন?’ বলল জজট 
জুরনয়ি। 

‘বাসামত পাোিা এেমনা োকমব রনিয়।’ 
‘তা োকাি কো। সাসমপন্ড থতা  াকিী ুযরত নয়।’ 
তামদি েমধয আমলা না  লরেল। রকেু সেয় পি ঘমি প্রমব  কিল 

থজনামিল থ িউড। তাি েুে িম্ভীি। েীষে এক রনম্ন ামপি লেে। থ য়ামি 
বসমত বসমত বলল, ‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা।’ 

ঘমি প্রমব  কিল রব্রমিরডয়াি রস্টে। 
থজনামিল থ িউমডি েুেটা থযন আিও কমঠাি েময় উঠল। রব্রমিরডয়াি 

রস্টমেি রদমক না তারকময়ই থজনামিল থ িউড বলল, ‘থতাোি থটরলমফান রঠক 
পাৌঁ  রেরনমটই থ ষ কমিে রস্টে।’ রব্রমিরডয়াি রস্টে েূত থদোি েত  েমক 
উঠল। েঠাৎ তাি েুমে থযন এক থপাৌঁ  কারল থকউ থেমল রদল। 

ঘমি প্রমব  কিল দুজন রেরলটািী পুরল । 
সবাই তাকাল দুজন রেরলটািী পুরলম ি রদমক। রব্রমিরডয়াি রস্টেও। তাি 

থ ামে েুমে তেন  ািলয। 
দুজন রেরলটািী পুরল  পা ঠুমক স্যালুট কিল থজনামিল থ িউডমক। 
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‘রব্রমিরডয়াি রস্টেমক থগ্রফতাি কি।’ পুরল  দুজমনি রদমক একবাি োো 
তুমল তারকময়ই রনমদট  রদল থজনামিল থ িউড। বজ্রপামতি েতই তাি কন্ঠ রস্থি, 
তীব্র। 

উমঠ দাৌঁরিময়রেল রব্রমিরডয়াি রস্টে। তাি েুে ফযাৌঁকাম  েময় রিময়রেল। 
কাৌঁপরেল থযন থস। রনমজমক রঠক িাোি থ িা কমি বলল, ‘আরে রকেু বুঝমত 
পািরে না। আোি অ্পিাধ রক স্যাি?’ 

‘যো সেময় রেরলটািী িাইবুন্যালই থতাোমক জানামব রব্রমিরডয়াি রস্টে।’  
কমঠাি কন্ঠ থজনামিল থ িউমডি। 

রেরলটািী পুরল  দুজন রব্রমিরডয়াি রস্টমেি দুোমত োতকিা লারিময় তামক 
রনময় থবি েময় থিল ঘি থেমক। 

ঘমি তেন রপনপতন রনিবতা। একোত্র আেেদ েুসা োিা অ্ন্য সকমলই 
রবিয়-রবেূঢ়। 

রনিবতা োঙল থজনামিল থ িউড। বলল, ‘আবাি আপনামক ধন্যবাদ 
রদরে আেেদ েুসা। এক রবশ্বাসঘাতকমক আপরন ধরিময় রদময়মেন।’ 

বমল একটু োেল। থ য়ািটা একটু থটমন রনময় নমি- মি বসল। বলল, 
‘বলুন থতা রব্রমিরডয়াি রস্টেমক কেন রকোমব সমন্দে েমলা? তামক রক আমি 
থেমক র নমতন?’ 

‘না, র নতাে না। রকেুেে আমি আজই প্রেে থদো তাি সামে।’ 
বমল োেল আেেদ েুসা। একটু োসল। বলল, ‘ঘটনা েয়মতা বি থতেন 

রকেু নয়। রকন্তু যা ঘমটমে তামতই আোি রনরিত রবশ্বাস েময়মে, রব্রমিরডয়ামিি 
আমিকটা পরি য় আমে।’ 

‘রক থস ঘটনা?’ 
‘প্রেমে তাি োমতি থসানাি আিংরট আোি থ ামে পমি। আিংরটমত একরট 

রেব্রু অ্েি থোদাই কিা। থসটা থজনামিল োিমনি আদযােি। প্রেে সমন্দে 
আোি সৃরি েয় এোন থেমকই। ইহুদী োিা অ্েবা ইহুদীমদি প্ররত বি িকমেি 
োলবাসা োিা কািও েমধয এই রেব্রু প্রীরত োকা সম্ভব নয়। আি .........’ 
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আেেদ েুসাি কোি োঝোমন বাধা রদময় থজনামিল থ িউড বমল উঠল, 
‘রেিঃ আেেদ েুসা, তাি োমতি আিংরট আোিও থ ামে পমিমে।  ািরদমক েীিক 
ের ত তাি আিংরটি প্র িংসা পযটন্ত আরে কমিরে। রকন্তু রেব্রু অ্েি থতা আরে থেয়াল 
করিরন।’ 

‘রেব্রু অ্েি আিবী কযারলওগ্রারফক েিংময় থলো। েুব োমলা কমি থেয়াল 
না কিমল থবাঝা েুব করঠন।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘ধন্যবাদ। তািপি বলুন।’ থজনামিল থ িউড বলল। 
‘রদ্বতীয় সমন্দে েয় তাি একটা থটরলমফান থেমক। আোমদি ঘটনা থ ানাি 

পি রতরন আপনাি কামে থটরলমফান কমিন। রকন্তু তাি আমি আিও এক জায়িায় 
থটরলমফান কমিন রতরন। থস থটরলমফান নাম্বাি আোমক রবরিত কমি। 
সমন্দেটামক দৃঢ় কমি। থটরলমফান নাম্বািটা থপন্টািমনি নয়, রকিংবা নয় থপ্ররসমডন্ট 
েবমনিও। থটরলমফামন রতরন রনমজি নাে বমলনরন। যাি কামে কমিরেমলন তামক 
নাে ধমি সমম্বাধনও কমিনরন। আোমদি ঘটনা এবিং জজট জুরনয়ি ও সাবা 
থবনগুরিয়ামনি রবষময় থয সব তেয থটরলমফামন জানামলন, তা অ্মনকটা 
সািংমকরতক ধিমেি। যা েুবই অ্স্বাোরবক।’ 

‘রেিঃ আেেদ েুসা, থটরলমফান নাম্বািটা রক এই?’ বমল একটা থটরলমফান 
নাম্বাি বলল থজনামিল থ িউড। 

আেেদ েুসা োো থনমি বলল, ‘হ্াৌঁ এটাই থসই নাম্বাি।’ 
‘জামনন, কাি নাম্বাি এটা?’ 
‘না।’ 
‘নাম্বািটা ‘আমেরিকান জুইস রপপললস লীি’ (AJPL)-এি সোপরতি 

নাম্বাি। োমঝ োমঝ থজনামিল োিনও এ থটরলমফামন কো বমলন।’ 
‘আলোেদুরলল্লাে, তােমল থতা আোমদি োমত আমিকটা বি প্রোে 

জুটল।’ আেেদ েুসা বলল। 
‘এি সর্ম্ূেট কৃরতত্ব আপনাি আেেদ েুসা। আপনাি অ্দ্ভূত তীক্ষ্ণ দৃরি। 

একজন রবশ্বাসঘাতকমক ধরিময় রদময়মেন এবিং  ত্রুি োমত অ্তযন্ত েূলযবান তেয 
পা াি বন্ধ কিমতও সাোযয কমিমেন।’ 
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‘থকন, থটরলমফান উরন কিমত পামিনরন?’ 
‘উরন জামনন থটরলমফান রতরন কমিমেন, রকন্তু তাি কোি একটা  ব্দও 

বাইমি যায়রন। আোমদি সুপাি থসনমসরটে গ্রােক যন্ত্র ও ব্লকড রসমস্টে তাি 
থোবাইমলি প্ররতরট বেট থিরডও ওময়ে থেমক শুমষ রনময়মে।’ 

‘ধন্যবাদ রেিঃ থজনামিল। তেযগুমলা ইহুদীমদি োমত পিমল তািা 
আত্মিোি সুমযাি থপত। থস সুমযাি আপরন তামদি থদনরন।’ 

‘আরে রক কিলাে। আপরন যা বলমলন আরে থতা শুধু থসটুকুই কমিরে। 
আো বলুন থতা, পাৌঁ  রেরনমটি জন্য রব্রমিরডয়াি রস্টে বাইমি যামেন থটরলমফান 
কিাি জমন্য এ বযাপামি আপরন রনরিত েমলন রক কমি?’ থজনামিল থ িউড 
বলল। 

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘রবশ্বাসঘাতকমদি সাইমকালজী েমলা, 
রবশ্বাসঘাতকতাি কাজ তািা প্রেে সুমযামিই কমি োমক।’ 

‘ধন্যবাদ রেিঃ আেেদ েুসা।’ 
বমল একটু োেল থজনামিল থ িউড। একটু োবল। বলল, ‘আরে  ীফ 

স্যামিি সামে এেনই এসব রবষয় রনময় কো বলমত  াই। তাি আমি আসুন 
আেিা রেস সাবাি বাসাি রেরডও এবিং থজনামিল হ্ারেল্টন ও থজনামিল 
োিমনি কমোপকেমনি রেরডও থদরে। রব্রমিরডয়াি রস্টমেি থটরলমফান থিকডটও 
আপনািা শুনমবন।’ 
 

কো থ ষ কমিই থজনামিল থ িউড উমঠ দাৌঁিাল এবিং পাম ি কমে  মল 
থিল। একটু পমিই সবাইমক থডমক রনল থজনামিল থ িউড। প্রমব  কিল পাম ি 
ঘমি। 

ঘিরট থব  বি। নানা যন্ত্রপারতমত ঠাসা। রবরেন্ন থটরবমল অ্মনকগুমলা 
থ য়াি। 

থ য়ািগুমলামক ঘমিি োঝোমন সাজামনা েময়মে। সােমন একটা বি 
করর্ম্উটাি স্ক্রীন। সাজামনা-মিাোমনা একটা ড্ররয়িং রুমেি দৃে ফুমট উমঠমে। 

আেেদ েুসািা সবাই বসল। 
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‘প্রেমে সাবা থবনগুরিয়ামনি রেরডও রফল্ম থদোমনা েমে।’ 
শুরু েমলা রেরডও রফমল্মি প্রদ টন। 
 
 
 
োরকটন স েবারেনী প্রধান থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি রব াল 

কনফামিন্স কে। 
একটা থিাল থটরবমলি একপাম  একপাম  বমসমেন োরকটন স ে বারেনীি 

প্রধান থিানাড ওয়ার িংটন। তাি ডান পাম  বমসমে এযালাইড কোন্ড করেরটি 
দুজন সদস্য রবোন ও থন  বারেনী প্রধান। আি তাি বাে পাম  বমসমে প্ররতিো 
থিাময়ন্দা সিংস্থাি প্রধান ও আেযন্তিীে প্ররতিো থিাময়ন্দা সিংস্থাি প্রধানদ্বয়। 

থিাল থটরবমলি অ্ন্যপাম  বমসমে আেেদ েুসা, থবঞ্জারেন থবকন, জজট 
জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান। 

সোি শুরুমতই থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন বমলন, ‘করতপয় ঘটনা 
আেযন্তিীে থেমত্র একটা সিংকমটি সৃরি কমিমে। সবুজ পাোি থেমক লস 
আলামোমসি সুপাি থসনমসরটে করর্ম্উটাি কে পযটন্ত একটা সুিে আরবষ্কৃত 
েময়মে। এটা যরদ ইহুদীমদি থিাময়ন্দা সুিে েয়, তােমল এটা আোমদি িাষ্ট্রীয় 
জীবমনি এক েোদূঘটটনা। আবাি এটা থকান আপতকালীন থিাপন বরেিািেন 
পে রকনা? তািপি আোমদি রনিাপত্তা থিাময়ন্দা করেরটি সদস্যিা থফিাি সেয় 
লস আলামোস থেমক সান্তামফ রবোন বন্দি পযটন্ত োেলা, েতযাকান্ড ও রবোন 
ধিংমসি থয দুরট ঘটনা ঘমটমে, তা কািা থকান উমদযমে ঘরটময়মে? এ সমবি রেন্ন 
রেন্ন বযােযা সিকামিি কামে এমসমে, তাি থকানরট সতয? তাোিা সাবা 
থবনগুরিয়ান ও জজট জুরনয়িমক কািা থকন রকডন্যাপ কমিরেল? সাবা 
থবনগুরিয়ামনি রপতামক কািা রকডন্যাপ কমিমে এবিং থকন? এসব প্রমশ্নি উত্তি 
আোমদি প্রময়াজন। সাবা থবনগুরিয়ান ও তাি রপতাি ঘটনারট োিা অ্ন্য সব 
রবষময়ি রববিে সিকাি ও আোমদি কামে িময়মে। প্রশ্নগুমলাি একটা বযােযা 
সিকামিি কামে িময়মে। যাি ফমল এফ.রব.আই ও রস.আই.এ  ীফ বিোস্ত 
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েওয়াি েত ঘটনা ঘমটমে। সতয রতক্ত েমলও সতয সতযই। রকন্তু রেিঃ আেেদ েুসা 
ও রেিঃ জজটমদি কাে থেমক অ্রত গুরুত্বপূেট রকেু তেয ও দরলল এমসমে। যা 
সিকামিি রসদ্ধান্ত সর্ম্ূেট পামল্ট রদমত পামি। সব থ ময় বি কো এই সতয 
উদ্ঘাটমন আোমদি িাষ্ট্র উপকৃত েমব সবম ময় থবর । এই র ন্তা কমিই আরে 
আপনামদিমক আোি এযালাইড কোন্ড করেরটি সােমন োরজি কমিরে। সতয 
উদ্ঘাটমন আেিা আপনামদি সেমযারিতা  াই। তামত আেিা লােবান েমবা এবিং 
আেেদ েুসা আপরনও লােবান েমবন। অ্রেমযাি থেমক েুরক্ত পামবন।’ 
কোগুমলা বলমলন থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন আেেদ েুসামদি লেয কমি 
 ান্ত ও িম্ভীি কমন্ঠ। 

উত্তমি আেেদ েুসা বলল, ‘ধন্যবাদ থজনামিল ওয়ার িংটন। আরে রনমজমক 
অ্রেমযাি থেমক বাৌঁ ামনাি  াইমত োরকটন জনিমেি থ ামেি উপি থেমক অ্ন্ধমত্বি 
কামলাপদটা রেৌঁমি থফলমত  াই। আোমদিমক এ সুমযাি থদয়াি জমন্য ধন্যবাদ।’ 

থজনামিল ওয়ার িংটন ও তাি রটমেি অ্ন্যান্য সদস্যমদি থ ামে েুমে 
অ্স্বরস্তি একটা োয়া থনমে এল। থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন বমল উঠমলন, 
‘েন্তবয একটু কমঠাি েমলা না রেিঃ আেেদ েুসা? োরকটন জনিে স্বাধীন ও স্বরনেটি, 
তািা অ্ন্ধ নয়। আি তািা তামদি িো কিমত সেেটও।’ থজনামিল ওয়ার িংটমনি 
কমন্ঠ রকেুটা সােরিক রুেতা। 

রকন্তু আেেদ েুসাি থ ামে েুমে থকানই োবান্তি এল না। বলল, ‘আরে 
দুিঃরেত থজনামিল। িেতারন্ত্রক থদম  সিকাি যরদ জনিমেি দ্বািা ও জনিমেি 
জমন্য েয়, তােমল সিকামিি অ্ন্ধত্ব জনিমেি অ্ন্ধত্ব েময় দাৌঁিায়। োরকটন 
যুক্তিামষ্ট্রও তাই েময়মে। বাইমি থকান স্থান থেমক লস আলামোস পযটন্ত সুিে 
আরবষ্কাি েওয়াি েত োিাত্মক ঘটনা ঘটাি পি থসোমন রিময় এফ.রব.আই, 
রস.আই.এ ও সােরিক থিাময়ন্দা সিংস্থাি  ীষট বযরক্তমদি সেিময় িরঠত তদন্ত 
করেরট থয প্রােরেক রিমপাটট পাঠাল তা শুধু উমপো নয়, থসই  ীষট বযরক্তমদি 
দুজনমক বিোস্ত কিা েমলা তািা থফিাি আমি এবিং তামদি থকান কো বলাি 
সুমযাি না রদময়ই। থকান িেতারন্ত্রক সিকাি অ্ন্ধ না েমল, জনিনমক অ্ন্ধ েমন না 
কিমল এই ধিমেি পদমেপ রনমত পামি না।’ 
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‘আরে এ সর্ম্মকট থকান েন্তবয কিমবা না।’ 
বমল একটু োসল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। তািপি বলল, ‘সেয় নি 

না কমি আসুন আেিা কামজি কোয় আরস। এ বযাপামি রকেু বলমবন আপরন?’ 
‘পুমিা ঘটনাি রবস্তারিত রববিে আপনামদি কামে আমে। আপনািা জামনন 

সবরকেু। এেন আপনামদি প্রময়াজন প্রশ্নগুমলাি জবাব। আরে েমন করি 
অ্রধকািং  প্রমশ্নি জবাব আপনািা থপময় যামবন সাবা থবনগুরিয়ামনি বাসাি এবিং 
থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন ও থজনামিল োিমনি কমোপকমোমনি 
থটপ থেমক। যরদ রকেু বারক োমক, আেিা সাোযয কিব।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘ধন্যবাদ রেিঃ আেেদ েুসা।’ 
বমল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন থজনামিল থ িউমডি রদমক তাকাল। 

তািপি বলল, ‘শুরু কি তােমল থ িউড।’ তামদি থিাল থটরবমলি পাম ই একটা 
িরলমত বি একটা করর্ম্উটাি। 

থজনামিল থ িউড রিমোট থেয়াি োমত রনময় তাি কীমত  াপ রদল। রব াল 
করর্ম্উটামিি স্ক্রীমন একটা ড্ররয়িং রুমেি দৃে ফুমট উঠল। 

‘আেিা সাবা থবনগুরিয়ানমদি রেরডও থেমক শুরু কিরে। আেিা থদেরে 
সাবা থবনগুরিয়ানমদি তবঠক োনাি দৃে।’ বলল থজনামিল থ িউড। 

শুরু েল রেরডও থ া। 
থজনামিলমদি দৃরি ধীমি ধীমি আঠাি েত থলমি থিল করর্ম্উটাি স্ক্রীমন। 
তামদি থ ামে কেনও রবিয়, কেনও উমদ্বি। পােমিি েত রনিল বমস 

তািা। দুরট রেরডও থটমপিই প্রদ টন থ ষ েমলা। রকন্তু থজনামিলমদি থ াে 
করর্ম্উটাি স্ক্রীন থেমক সমিরন। িেীি রবিয় ও উমদ্বি তামদি থ ামে েুমে। 

ধীমি ধীমি থজনামিলিা থ য়ামি থেলান রদল। রন ু েমলা তামদি েুে। 
থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন সােমনি গ্লামসি োকনা সরিময় পারন পান 

কিল, নমি  মি বসল থস। 
তািপি তাি দুপাম ি থজনামিলমদি সামে রফস রফমস কমন্ঠ রকেু পিাে ট 

কিল এবিং তাকাল আেেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা। 
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কৃতজ্ঞতা জানারে আপনামক আোমদি থসনাবারেনীি পে থেমক, আোি জারতি 
পে থেমকও।’ আমবিপূেট িম্ভীি কন্ঠ থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি। 

বমল েুেূতটকামলি জমন্য একটু থেমে আবাি বলল, ‘আোি থকান রজজ্ঞাসা 
থনই আেেদ েুসা। ঘটনাি থয রববিে আোমদি কামে আমে, থযসব তেয আেিা 
থপময়রে এবিং থয জীবন্ত ডকুমেন্ট আেিা থদেলাে, তামত আি থকান প্রোমেি 
প্রময়াজন আপাতত থনই। আেিা থপ্ররসমডমন্টি সামে থদো কিরে। আোমদি 
অ্নুমিাধ থপ্ররসমডমন্টি সামে থদো কিা ও এি থিজাল্ট পযটন্ত আপনািা আোমদি 
সামে োকুন। থপন্টািমনি অ্রতরে েবমন আপনািা আোমদি থেেোন।’ 

‘ধন্যবাদ থজনামিল। আরে রতনরট বষময় আপনাি দৃরি আকষটে কিব। লস 
আলামোমস থিাময়ন্দারিিীি তদন্ত থতা েমবই। রকন্তু তাি সামে ‘েন্ড জযারেিং 
থটকমনালরজ’ এবিং ‘রডমটক্টি-রনউিাল জযামকট থোিা থবাো’ তািা রকোমব 
সিংগ্রে কিল বা ততিী কিল তাি তদন্ত েওয়া প্রময়াজন। এবিং অ্রবলমম্ব সাবা 
থবনগুরিয়ামনি আব্বা আইজযাক থবনগুরিয়ান-মক উদ্ধাি কিা দিকাি। রতরন 
একটা বি প্রোে েমত পামিন। আিও একটা বি রবষয় আমে রেিঃ থজনামিল। 
কো উঠমত পামি লস আলামোমসি সবুজ পাোি সুিেরট থিাপন সুিে নয়, ওটা 
লস আলামোমসি থিাপন একটা ইোিমজন্সী এরক্সট সুিে। রকন্তু আেিা প্রোে 
কিব লস আলামোস প্ররতষ্ঠাি অ্মনক পমি ইহুদী তবজ্ঞারনক জন জযাকমবি 
আেমল তাি ততিী থিাময়ন্দা সুিে এটা। এজমন্য সুিমেি পােি ও োরটি কাবটন 
থটমিি একটা দরলল আপনাি োমত োকমত েমব।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা এসব রবষয় িিে করিময় থদয়াি জমন্য। এ রতনরট 
রবষয়ই অ্তযন্ত গুরুত্বপূেট। আেিা অ্রবলমম্ব কাজ শুরু কিরে।’ 

একটু থেমে সবাি রদমক থ ময় বলল, ‘তােমল আেিা এবাি উঠমত পারি।’ 
থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন উমঠ দাৌঁিাল। উমঠ দাৌঁিাল অ্ন্য সবাই। 
‘থজনামিল থ িউড তুরে থেেোনমদি রনময় যাও। তাৌঁমদি সব বযবস্থা কি।’ 
বমল থজনামিল ওয়ার িংটন োত বািাল আেেদ েুসাি রদমক। এমক এমক 

থস হ্ান্ডম ক কিল জজট জুরনয়ি, সাবা থবনগুরিয়ান এবিং থবঞ্জারেন থবকমনি 
সামে। থবঞ্জারেমনি সামে হ্ান্ডম ক কিমত রিময় বলল, ‘ইয়িংেযান থতাোি সামে 
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হ্ান্ডম ক কিরে ‘রফ্র আমেরিকা’ি একজন রেমিা রেমসমব, থতাোমক 
এফ.রব.আই-এি সদস্য এই েুেূমতট েমন কিরে না।’ 

‘ধন্যবাদ স্যাি। ‘রফ্র আমেরিকা’ সবাি সেমযারিতা  ায়। রবম ষ কমি 
আপনামদি।’ 

‘এই থতা সেমযারিতা কিরে।’ 
‘ধন্যবাদ স্যাি।’ 
সবাই ঘি থেমক থবরিময় এল। 
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৬ 
‘রেিঃ থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন, আপনাি রিমপাটট পিলাে। তাি সামে 

সামে এফ.রব.আই ও রস.আই.এ’ি জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি 
পাঠামনা রিমপাটট আবাি থদেলাে। তামদি রিমপাটট থেমক আপনাি রিমপামটট রকেু 
ঘটনা থবর  আমে। এফ.রব.আই থেড অ্রফমস করর্ম্উটাি ধ্বিংমসি ঘটনা, সাবা 
থবনগুরিয়ান ও আইজযাক থবনগুরিয়ামনি কারেনী, জজট আব্রাোমেি বারি থেমক 
করর্ম্উটাি  ুরিি ঘটনা এবিং সবটম মষ থপন্টািমনি পাম ি একটা ঘটনায় জজট 
জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান উদ্ধাি েওয়া ও আেেদ েুসাি সাোৎ পাওয়াি এই 
ঘটনাগুমলা জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি রিমপামটট থনই। রকন্তু 
তামদি রিমপামটটি সামে আপনাি রিমপামটটি অ্ন্য থকান পােটকয থনই। তামদি েত 
আপরনও সব দায়  ারপময়মেন থজনামিল োিন অ্েটাৎ ইহুদীমদি উপমি। এ 
রবষয়টা আোমক রবরিত কমিমে। থসই সামে আোমদি এফ.রব.আই  ীফ, 
রস.আই.এ  ীফ, প্ররতিো থিাময়ন্দা বযবস্থা ও স ে বারেনী প্রধান সকমলই 
আেেদ েুসাি ফাৌঁমদ পমিমেন, এটাও আরে েমন কিমত পািরে না। রবষয়টা 
আোমক েুব োরবত কমিমে বমলই থয সেময় আপরন সাোৎ থ ময়রেমলন, তাি 
আমিই আোমদি এ সাোৎ েমে। আরে উরদ্বগ্ন। আরে সমতয থপ ৌঁোমত  াই 
থজনামিল।’ 

দীঘট কো থ ষ কমি োরকটন থপ্ররসমডন্ট অ্যাডােস হ্ারিসন োেমলন। তাি 
কপাল কুরিত। থ ামে েুমে িেীি রজজ্ঞাসাি োপ। 

‘ধন্যবাদ স্যাি দ্রুত সাোমতি সুমযাি থদয়াি জমন্য। স্যাি আপনামক 
আশ্বস্ত কিমত পারি, সতয দুই িকে েয় না বমলই আরে েমন করি ওমদি রিমপামটটি 
সামে আোমদি রিমপাটট রেমল থিমে।’ রবনীত কন্ঠ থজনামিল থিানাড 
ওয়ার িংটমনি। 
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‘রকন্তু আপনাি থজনামিল থ িউড থতা জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক 
আেটািমদিই সােী রেমলন।’ বলল থপ্ররসমডন্ট অ্যাডােস হ্ারিসন থজনামিল 
ওয়ার িংটমনি েুমেি উপি সন্ধানী দৃরি থফমল। 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট আরে থটরলমফামন আপনামক জারনময়রে, থকউমক 
রডমফন্ড বা রডমফে কিা আোি লেয নয়। েয়াবে থয সতয আোি সােমন 
এমসমে, তা েোোন্য থপ্ররসমডমন্টি অ্বিরতমত আনা আরে প্রময়াজন েমন 
কমিরে।’ 

‘ধন্যবাদ থজনামিল।’ বমল একটু োেল থপ্ররসমডন্ট এযাডােস হ্ারিসন। 
কপাল তাি নতুন কমি আবাি কুরিত েমলা। ফমুট উঠল থ ামে েুমে রজজ্ঞাসা। 
বলল, ‘আেেদ েুসা সর্ম্মকট আপনাি অ্রেেত বলুন থতা?’ 

েুেটা একটু ম্লান েমলা থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি। আেেদ েুসাি 
বযাপামি থপ্ররসমডমন্টি প্রবল রবিরক্তি কো থস জামন। রক জবাব থদমব থস 
থপ্ররসমডমন্টি প্রমশ্নি। থকান পমে েমল পিাি েত কো বলা রক এই সেয় রঠক 
েমব। 

উত্তি রদমত একটু থদিী েময়রেল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি। 
আপনামক েুবই স্পিবাদী বমল জারন থজনামিল। না েমল এ প্রশ্ন আপনামক 

কিতাে না।’ 
‘ধন্যবাদ েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ বমল একটু োেল থজনামিল থিানাড 

ওয়ার িংটন। একটু োবল। েমন েয় গুরেময় রনল কো। তািপি বলল, ‘একজন 
পািমফক্ট থজন্টলেযান েমন েময়মে তামক আোি কামে। রবেবীি থকান কমঠািতা 
তাি থ োিা ও কোি েমধয সাোন্যও থনই। লস আলামোমসি ঘটনা তদন্তসে 
থিাটা রে মন রতরন আোমদিমক আন্তরিকোমব সেমযারিতা কমিমেন বমল েমন 
েময়মে।’ 

‘থসটা থতা রনমজ বাৌঁ াি জমন্য। দায়টা যামত ইহুদীমদি ঘামি  াপামনা 
যায়।’ বলল থপ্ররসমডন্ট এযাডেস হ্ারিসন। 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট রঠকই বমলমেন। আি থদাষ স্খলন, আোমদিমক 
সেমযারিতা এবিং সতয উদ্ধাি পিস্পি পরিপূিক েময়মে।’ 
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‘আপনাি কোয় েমন েমে তামক থগ্রফতাি কিা রঠক নয়। জামনন থতা, থস 
আইমনি োত থেমক পারলময়মে?’ 

‘অ্বেই আইন সবাি উপমি েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। রতরন এেন আোমদি 
োমতই থপন্টািমন আমেন। তমব োননীয় থপ্ররসমডন্ট, থসরদন আইমনি োত থেমক 
পারলময় আসায় আোমদি অ্েূলয লাে েময়মে। বলমত থিমল তাি জমন্যই জজট 
জুরনয়ি, সাবা থবনগুরিয়ানসে ঘটনাি অ্বযেট দুরট প্রোে আোমদি োমত 
এমসমে।’ 

‘তবু থজনামিল, আইন োঙামক আইন োঙা রেমসমবই থদেমত েমব।’ োরস 
েুমে বলল থপ্ররসমডন্ট। 

 ‘োফ কিমবন েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, আরে যা শুমনরে তামত বুমঝরে তাি 
সেমযারিতা রনমত রিময় তামক থগ্রফতাি কিা েয়রন। থসরদন রবোন বন্দমি তামক 
জানামনা েয়রন থয, পুরল  তামক থগ্রফতাি কিমত থিমে। থস  মল যাবাি পি 
পুরল  তামক োলাওোমব থদাষ থদবাি থ িা কমিমে।’ 

থপ্ররসমডন্ট আবাি োসল। বলল, ‘তাৌঁি পমে আপনাি উপস্থাপনা সুন্দি 
েময়মে। রকন্তু থজমন িােুন থজনামিল, থস  িেপেী উৎকট এক থে লবাদী। 
থোবল থদওয়াই তাি কাজ। তামক েদ্রমলাক বলমেন। থকান েদ্রমলাক রক 
অ্ববধোমব থকান থদম  প্রমব  কমি। থস অ্ববধোমব আমেরিকায় প্রমব  
কমিমে।’ 

‘আরে যতদূি জারন েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, থোয়াইট ঈিলিা তামক 
রকডন্যাপ কমি আমেরিকায় এমনমে। তািপি ঘটনা ে তামক থকাোও রস্থিোমব 
দাৌঁিামতই থদয়রন।’ বলল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন েুব নিে কমন্ঠ।  

‘থস ইরতোস আরে এফ.রব.আই ও রস.আই.এ দুই তিফ থেমকই থপময়রে। 
জারন থস কারেনী। রকন্তু থস সুমযাি থপমল থোবল োিমব, এ বযাপামি রদ্বেত থপাষে 
রনিয় কিমবন না।’ 

‘আরে যতদূি জারন, তাি জারতি স্বামেটি বযাপামি থস আমপাষেীন। তমব 
সবগুমলা অ্পামি নই তাি আত্মিোেূলক। েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, যেন োরকটন 
যুক্তিামষ্ট্র থজনামিল োিনিা তামক েতযা বা রকডন্যাপ কিাি জমন্য ঘুমি 
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থবিামে তেন আেেদ েুসা সান ওয়াকাি, কািমসন ঘামনে, ডািঃ োিটামিট ও 
লায়লা থজরনফািমক উদ্ধামিি জমন্য রনমজমক রবপন্ন কমিও কাজ কমি যামে।’ 
বলল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন নিে কমন্ঠ। 

‘তাি োমন আপরন বলমেন, সেমবদনা তাি প্রাপয?’ িম্ভীি কন্ঠ 
থপ্ররসমডমন্টি। 

‘স্যরি েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, তা আরে বলমত পারি না। আরে শুধু ঘটনাি 
কোই বমলরে। তমব আেেদ েুসা থডঞ্জািাস, এ রবষময় থকান সমন্দে থনই। এত 
 াপট? এত সুক্ষ্মদ টী কাউমক আরে  থদরেরন েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। লস আলামোস 
থেমক আসাি পমে তাি সুক্ষ্মদর টতা থযোমব আোমদি দলমক দুবাি সাোত 
েৃতযুি োত থেমক িো কমিমে, থযোমব থপন্টািমন রব্রমিরডয়াি রস্টেমক ধরিময় 
রদময়মে তা অ্রবশ্বাস্য।’ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন। 

‘সরতযই অ্রবশ্বাস্য থজনামিল। এজমন্যই তাি বযাপামি সাবধান েমত েমব। 
থস এক থে লবাদী এবিং কু লী থসরেয়াি থসই সামে রনষ্ঠিু েতযাকািীও।’ 
থপ্ররসমডন্ট বলল। 

‘তমব একটা সুরব াি তাি প্ররত কিমত েমব েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। 
আত্মিো োিা েতযাি দৃিান্ত তাি েুব কেই আমে। আেেেকািী  ত্রুমকও থস 
প্রময়াজমন সাোযয কমি। ন্যাসরেমলি ঘটনা থতা তাি একটা দৃিান্ত। এফ.রব.আই-
এি একরট রটে তামক তািা কমিরেল থগ্রফতামিি জমন্য। তামদি িারি োিাত্মক 
এযাকরসমডন্ট কমি। সিংমি সিংমিই দুজন োিা যায়। অ্বর িিাও রেল েুেূষট। 
আেেদ েুসা ওমদিমক রনমজ িারি থডমক িারিমত তুমল োসপাতামল পারঠময় 
থদয়। আেেদ েুসাি এ োনরবক রূপ অ্স্বীকাি কিমল তাি প্ররত অ্রব াি কিা 
েমব।’ বলল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। 

থপ্ররসমডমন্টি েুমে প্রসন্ন োরস ফমুট উঠল। তািপি িম্ভীি েময় উঠল থস। 
বলল, ‘আসল কো রক জামনন। ওিা সেস্যা নয়, ওমদি থে লবাদটামকই সেস্যা 
বমল েমন কিা েয়। েুসরলে থে লবাদীমদি  রিত্র সর্ম্মকট থকান অ্রেমযাি থনই। 
সকল অ্রেমযামিি লেযই তামদি থে লবাদ।’ 
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‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট আইমনি প্ররত একান্ত অ্নুিত রকিংবা থ কি সন্ধানী 
েওয়ায় সকমলই থতা আেিা থে লবাদী।’ 

‘আপনাি থে লবাদ েময়ি নয়, ওমদিটা েময়ি। দারুে  রক্ত ালী ওমদি 
থে লবাদ। থদেমেন না, আেিা িীজটা রবরে কিাি পযটাময় থিরে, আি ওিা িীজটা 
রকমন রনময় েসরজদ বানামনাি পযটাময় এমসমে।’ 

‘িেতারন্ত্রক বযবস্থায় এটা েময়ি রবষয় থতা নয় েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। 
স্বাোরবক যা , োনুষ যা  ায় আেিা থতা তািই পমে।’ 

‘এটা আোি আপনাি কো েমত পামি, রকন্তু সবাি নয়।’ 
োসল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। বলল, ‘আপনাি সেমযারিতা থপমল 

তাি আি রকেুি দিকাি েয় না।’ 
‘রকন্তু জামনন থতা, িনতারন্ত্রক বযবস্থায় থোটািিা স্বাধীন , আি থপ্ররসমডন্ট 

থোটািমদি অ্ধীন। সুতিািং আোি েেতা েুবই সীোবদ্ধ।’ 
বমলই থপ্ররসমডন্ট তাি এযাপময়ন্টমেন্ট ওয়াম ি রদমক তাকাল। বলল,  

‘সেয় েময় থিমে। প্রসে থেমক আেিা দূমি সমি থিরে। এবাি কামজি কোয় 
আরস। বলুন।’ 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট আপরন বমলমেন, সতয যা, আপরন থসোমন থপ োমত 
 ান। এটাই আোমদি সকমলি কো।’ 

একটু োেল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। পিেমেই আবাি শুরু কিল, 
‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি রনিাপত্তা অ্রফস 
থেমক আোমদি কামে ঘটনাি উপি থয ব্রীফ থপ ৌঁমেমে, তাি সামে থদো সমতযি 
থকান সর্ম্কট থনই। এ পযটন্ত থয ডকুমেন্ট সিংিৃেীত েময়মে, তামত প্রতযে োমব 
প্রোরেত েমে ইহুদী থিাময়ন্দা প্রধান থজনামিল োিন সব ঘটনাি সামে 
প্রতযেোমব জরিত এবিং আোমদি সকল রসমেট িমবষো ও স্থান তামদি 
অ্বযােত থিাময়ন্দারিিীি র কাি।’ 

োেল থজনামিল ওয়ার িংটন। 
থপ্ররসমডন্ট িেীি েমনামযামিি সামে থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি কো 

শুনরেল। তাি থ ামে েুমে রবিয় এবিং রকেুটা অ্স্বরস্তও। 
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থজনামিল ওয়ার িংটন োেমতই থপ্ররসমডন্ট বমল উঠল, ‘আপনাি প্রােরেক 
রিমপামটট থয কো এমসমে, তাি পমে থয ডকুমেন্টগুমলা িময়মে তা সােমন রনময় 
আসুন।’ 

থপ্ররসমডমন্টি বাে পাম  একটা থটরবলটপ করর্ম্উটাি আমিই থিরড কমি 
িাো েময়রেল। 

থজনামিল ওয়ার িংটন তাি হ্ান্ড বযাি থেমক রতনরট করর্ম্উটাি রডস্ক থবি 
কমি থটরবমল িােল। তািপি এ থেমক একরট রডস্ক রনময় থস থটরবলটপ 
করর্ম্উটামি থসট কমিল। 

এমস বসল থজনামিল ওয়ার িংটন তাি থ য়ামি। 
করর্ম্উটাি স্ক্রীমন থেমস উঠল একটা বারি তাি পি একটা তবঠকোনাি 

দৃে। 
‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট করর্ম্উটাি স্ক্রীমন ওটা সাবা থবনগুরিয়ানমদি 

তবঠকোনাি দৃে। এই রেরডও রফমল্মি দৃমে আমে ইহুদী থিাময়ন্দা এমজন্ট 
থবনইয়ারেমনি সামে থজনামিল োিমনি কমোপকেন, সাবা থবনগুরিয়ামনি 
সামে থজনামিল োিমনি কমোপকেন এবিং আইজযাক থবনগুরিয়ামনি সামে 
থজনামিল োিমনি কমোপকেন।’ 

 লমত লািল রেরডও রফল্মরট। 
থপ্ররসমডমন্টি দুই থ াে করর্ম্উটাি স্ক্রীমন রনবদ্ধ। 
এক সেয় েঠাৎ থ য়ামি থসাজা েময় বসল থপ্ররসমডন্ট। বলল,  ‘থজনামিল 

রড.এস.রকউ োমন থডে থস্কায়াড পাঠামেন থজনামিল োিন লস আলামোমস?’ 
‘রঠক বমলমেন েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন। 
‘তারিেটা?’ 
‘স্ক্রীমনি রনম  বামে থকাোয় থদেুন তারিে ও সেয়।’ থজনামিল 

ওয়ার িংটন। 
‘সবটনা  এই তারিমে এই সেময়ি দুঘন্টা পমিই থতা লস আলামোস থেমক 

সান্তামফ পমে আোমদি তদন্ত টীমে আোন্ত েময়রেল এবিং আোমদি রসরকউরিরটি 
আধ ডজন থলাক রনেত েময়রেল।’ থপ্ররসমডমন্টি কোয় রবিয় ও থবদনাি সুি। 
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‘রজ , েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ 
আবাি রনিবতা।  লমে রেরডও রফল্ম। 
থপ্ররসমডমন্টি দুই থ াে আঠাি েত থলমি আমে করর্ম্উটাি স্ক্রীমন। 
থজনামিল োিন যেন ইহুদী জারতি  িে দুিঃসেময়ি কো বমল জােটানীি  

ঘটনাি পুনিাবৃরত্তি আ িংকা কমি জজট আব্রাোমেি পামসটানাল করর্ম্উটামিি লস 
আলামোস রবষয়ক এরন্িগুমলা েুমে থফলাি দারয়ত্ব রনমত সাবা থবনগুরিয়ানমক 
বাধয কিরেল, তেন রবরিত কমন্ঠ থপ্ররসমডন্ট বলল, ‘থজনামিল ওয়ার িংটন 
এরন্িগুমলা তােমল সতয। না েমল থজনামিল োিন এত েরিয়া েময় উমঠমেন থকন 
এগুমলা জজট  আব্রাোমেি করর্ম্উটাি থেমক েুমে থফলাি জমন্য!’ 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট উরন একরদমক থডে থস্কায়াড পারঠময়মেন জজট 
আব্রাোেমদিমক দুরনয়া থেমক সরিময় থদয়াি জমন্য, অ্ন্যরদমক সাবা 
থবনগুরিয়ানমক পাঠামেন করর্ম্উটামিি দরলল েুমে থফলাি লমেয।’ বলল 
থজনামিল ওয়ার িংটন। 

‘রক সািংঘারতক! তােমল থতা থবাঝাই যামে এফ.রব.আই থেড থকায়াটটামিি 
োস্টাি করর্ম্উটািগুমলা োিমনি থলাকিাই ধ্বিংস কমিমে।’ রবিময় দুম াে 
কপামল তুমল বলল থপ্ররসমডন্ট। 

‘অ্বেই েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। জজট আব্রাোে দারয়ত্ব থেমক  মল যাবাি 
পি তদন্ত রঠকেত  লমে না। না েমল জরিত থলাকগুমলাও ধিা পমি থযত।’ বলল 
থজনামিল ওয়ার িংটন। 

রকেু বলল না থপ্ররসমডন্ট। থ য়ামি িা এরলময় রদল। তাি থ ামে েুমে একটা 
েতা া। 

আবাি রনিবতা।  লমে রেরডও রফল্ম। 
থপ্ররসমডমন্টি সেস্ত েমনামযাি থসরদমক। 
রেরডও রফমল্ম তেন  লমে দারয়ত্বপালমন বযেটতাি জমন্য থজনামিল োিন 

কতৃটক সাবা থবনগুরিয়ানমক ধেকামনাি দৃে। তাি পি এল সাবা থবনগুরিয়ান ও 
তাি আব্বা আইজযাক থবনগুরিয়ানমক বারি থেমি থজনামিল োিনমদি 
তত্ত্বাবধামন  মল থযমত বাধয কিা সিংোন্ত কমোকপকেমনি দৃে। যেন 
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থজনামিল োিন বলরেল, ‘সাবা থবনগুরিয়ান জারতি পমে দারয়ত্বপালমন 
অ্স্বীকাি কমিমে, তেন থস জারতি রবশ্বাসঘাতকতাও কিমত পামি, আরে তামক 
যা বমলরেলাে এবিং যা থস জামন সব বমল রদমত পামি পুরল মক, সুতিািং তামক 
আোমদি কাস্টরডমত োকমত েমব, যামত থস কো বলমত না পামি, আপনামকও 
আোমদি সামে থযমত েমব, যামত আপরনও রকেু বলমত না পামিন’, তেন 
থপ্ররসমডন্ট বমল উঠল, ‘তােমল আপনামদি রিমপামটট সাবা থবনগুরিয়ান ঘটনাি থয 
রববিে রদময়মে এবিং জজট জুরনয়ি ঘটনাি থয বেটনা রদময়মে তাি সবই তােমল 
সতয। থদেরে, থজনামিল োিনিা উন্মাদ েময় রিময়রেল থসরদন।’ 

‘সতয যা উদ্ঘারটত েময়মে তা ওমদিমক উন্মাদ কিাি েতই েোোন্য 
থপ্ররসমডন্ট।’ বলল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। 

থপ্ররসমডন্ট থকান কো বলল না। থ য়ামি িা এরলময় রদময়মে আবাি। 
আবাি থসই রনিবতা। 
এবাি করর্ম্উটামি নতুন রডস্ক েমিমে থজনামিল ওয়ার িংটন। এ রেরডও 

রফমল্ম িময়মে থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল আমলকজান্ডাি 
হ্ারেল্টন ও থজনামিল োিমনি েধযকাি কমোপকেমনি দৃে। 

 লমে রেরডও রফল্ম। 
থজনামিল োিন যেন থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টনমক বলরেল, 

‘থপ্ররসমডমন্টি সামে জজট আব্রাোে ও এযাডরেিাল েযাক আেটামিি সাোমতি পে 
বন্ধ কিমত েমব, ওিা আসমে থেমন ওয়ার িংটমন..’, তেন থপ্ররসমডন্ট থসাজা েময় 
বসল থ য়ামি। তাি থ াে োনাবিা। তািপি থপ্ররসমডমন্টি সামে সাোত কিমত 
রিময় থপ্ররসমডন্টমক রক বুঝামত েমব, ঘটনাি রক বযােযা তামক রদমত েমব, থস 
রবষময় থজনামিল োিন থয রব্ররফিং রদরেল থজনামিল আমলকজান্ডাি 
হ্ারেল্টনমক, তা থিাগ্রামস রিলরেল থপ্ররসমডন্ট। তাি থ াে দুরট রবিয় 
রবমফারিত। থ মষ বলল থপ্ররসমডন্ট, ‘থজনামিল ওয়ার িংটন ধন্যবাদ রদমত েয় 
থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টনমক। থযোমব থজনামিল োিন তামক রব্রফ 
কিমত বমলরেল, রঠক থসোমবই থয আোমক রব্রফ কিমত থপমিমে। রেেযামক 
সমতযি েত এত সুন্দি কমি বলা যায় তােমল!’ 
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‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট কারেনী ততিীমত ইহুদীমদি থ ময় দে আি থকউ থনই 
দুরনয়ায়। জােটানীি ঘটনা রনময় থয োজামিা কারেনী তািা সৃরি কমিমে, তা 
অ্রেেূত কমিমে পরিমেি থলাকমদি। যাি সুফল তািা থোি কিমে অ্ধট  তাব্দী 
ধমি।’ বলল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। 

‘লস আলামোমসি সবুজ পাোমিি সুিে সর্ম্মকট থয বযােযা রদল থস 
সর্ম্মকট আপনাি েত রক?’ থপ্ররসমডন্ট রজজ্ঞাসা কিল থজনামিল ওয়ার িংটনমক। 

 
‘ওটা একটা িাৌঁজােুরি কো েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। আপরন জামনন েোোন্য 

থপ্ররসমডন্ট, আপনাি কামে একটা ‘থসফ েল্ট’ আমে। ওটা থোলা যায় না, োঙা 
যায়। রবমদ ী আগ্রাসমনি সেয় জরুিী েুেূমতট ওটা আপনামক োঙমত েমব এবিং 
থ ষ েুেূমতটি রনধটারিত কিেীয় ওমত পামবন। অ্নুরূপোমব লস আলামোমসি েত 
জাতীয় গুরুত্বপূেট প্ররতষ্ঠামনি প্রধানমদি কামেও ঐ ধিমনি একরট কমি ‘থসফ 
েল্ট’ আমে। রবমদ ী আগ্রাসমনি জাতীয় জরুিী েুেূমতট প্ররতষ্ঠামনি প্রধানমক রক 
কিমত েমব থসজমন্য থতা ঐ ‘থসফ েল্ট’ িময়মে। থে রেকোমব োকাি রবষয়টা 
এমকবামিই িাৌঁজােুরি।’ থজনামিল ওয়ার িংটন বলল। 

‘যাই থোক, থসফ েমল্ট যরদ ঐ সুিমেি কো থেমক োমক থজনামিল?’ প্রশ্ন 
তুলল থপ্ররসমডন্ট। 

‘সুিেটাই প্রোে থয ওটা অ্রফরসয়াল সুিে নয়।’ বলল থজনামিল 
ওয়ার িংটন। 

‘থকেন কমি?’ বলল থপ্ররসমডন্ট। 
‘অ্রফরসয়াল েমল সুিে েমল সুিে েুে আিও থিাপন , রনিাপদ ও আিও 

স্থায়ী ধিমনি জায়িায় েত। করর্ম্উটাি সিামলই , কামপটট তুলমলই ধিা পমি 
যামব, এেন জায়িায় অ্রফরসয়াল সুিে েুে অ্বেই েবাি নয়। আি সুিমেি 
থ ষপ্রান্ত স্বাধীন জায়িায় না েময় ইহুদী অ্রধকািেুক্ত একটা জায়িায় েমত পামি 
না। তৃতীয়ত, ইহুদী রবজ্ঞানী জন জযাকব লস আলামোস ও সিকামিি থকউ না 
েময়ও অ্রফরসয়াল সুিমেি রবষয়টা জানমবন থকান সূমত্র? তামক রবশ্বাসই বা কিা 
েমব থকন? আপনাি োমলাোমবই জানাি কো েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, ইহুদীিা 
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আোমদি কাে থেমক সুমযাি-সুরবধা থপময়মে ,রকন্তু আোমদি দারয়ত্ব ীল 
অ্গ্রজমদি অ্েন্ড রবশ্বাস তািা থকান সেয়ই পায়রন।’ বলল থজনামিল 
ওয়ার িংটন। 

‘ধন্যবাদ থজনামিল। আরে বুমঝরে।’ 
রনিবতা নােল আবাি। 
রেরডও রফল্ম এরিময়  লমে এমকি পি এক দৃে। যেন থজনামিল োিন 

বলরেল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টনমক থয ‘এইবাি থস োইস 
থপ্ররসমডন্ট এবিং আিােীবামিই থপ্ররসমডন্ট’, তেন থপ্ররসমডন্ট থ য়ামি থেলান 
থদয়া অ্বস্থামতই থো থো কমি থেমস উঠল। বলল, ‘থজনামিল এতেমন েুলল 
িেমস্যি জট। আোি রনিাপত্তা উপমদিা ইহুদীমদি সামে িাজবনরতক বযবসায় 
থনমেমেন। ওি এত আগ্রমেি কািে এোমনই।’ 

‘ইহুদীিা তামদি এই িাজবনরতক অ্ে সব িাজনীরতমকি উপিই প্রময়াি 
কমিন, েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ 

‘রকন্তু সবাই তামদি র কাি েন না।’ 
থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন রকেু বলমত যারেল, রকন্তু েঠাৎ থপ্ররসমডন্ট 

করর্ম্উটাি স্ক্রীমনি রদমক েনমযািী েওয়ায় থস থেমে থিল। 
রেরডও রফমল্ম তেন থজনামিল োিন ইহুদীমদি রবশ্বায়ন পরিকল্পনাি 

কো বলরেল। 
োিমনি কো থ ষ েমল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন যেন তাি 

ইহুদী োময়ি োত থেমক ইহুদীমদি রবশ্বায়ন পরিকল্পনা পাওয়া ও তাি আব্বা 
সর্ম্মকট োময়ি কো বলরেল, তেন থপ্ররসমডন্ট তাি থ য়ামি থসাজা েময় বমস 
বলল, ‘থজনামিল হ্ারেল্টনমদি আব্বা রসমনটি বব হ্ারেল্টন রেমলন একজন 
োৌঁরট আমেরিকান। থসই কািমেই তাি েত স্বােীমক রবশ্বাস কমিনরন, আি 
থেমলমক জারনময়মেন রনমজি েত তদ্বত আনুিমতযি কো।’ 

‘রঠক বমলমেন েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন। 
 ‘ওমদি ঐ রবশ্বায়নটা রক জামনন থজনামিল?’ বলল থপ্ররসমডন্ট। 
‘ওই দরলল থদরেরন স্যাি। জানা উর ত আোমদি।’ 
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কো থ ষ কমিই উমঠ দাৌঁিাল থজনামিল ওয়ার িংটন করর্ম্উটাি রডক্স 
পরিবতটমনি জমন্য। 

‘এেন করর্ম্উটামি রক তুলমবন?’ রজমজ্ঞস কিল থপ্ররসমডন্ট। 
‘আোমদি রব্রমিরডয়াি থয তেয পা াি কমিরেল থজনামিল োিমনি কামে, 

তািই রেরডও রফল্ম।’ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন। 
‘ওটা আপনাি রিমপাটট আরে পমিরে আি থদোি দিকাি থনই।’ 
‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, ঐ রেরডও রফমল্ম পরিষ্কাি থদো যায় আোমদি 

রব্রমিরডয়াি পমদি দারয়ত্ব ীল অ্রফসািিাও থজনামিল োিমনি েত বাইমিি 
থলাকমদি স্বামেটি কামে কতোরন নতজানু।’ 

‘বািামন আিাো রকেু জেমতই পামি।’ থপ্ররসমডন্ট বলল। 
‘রকন্তু েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, ওিা ওমদি কামলাোত আোমদি জাতীয় জীবন 

ও জাতীয় স্বামেটি অ্মনক িেীমি প্রমব  কিামত সেেট েময়মে।’ 
‘রঠক বমলমেন, এটা স্বীকাি কিমতই েমব, ওমদি কো থপ্ররসমডমন্টি কান 

পযটন্ত থপ ৌঁোমত ওিা সাফমলযি সামে সেেট েময়মে। এ রবষয়টাি রদমক অ্বেই 
আোমদি নজি রদমত েমব। রকন্তু থসটা থক  মলি সামে থজনামিল।’ থপ্ররসমডন্ট 
এযাডােস হ্ারিসন বলল। 

‘অ্বেই েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।‘ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন। 
থপ্ররসমডন্ট নমি  মি বসল। বলল, ‘থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন 

আপনামক অ্মনক ধন্যবাদ, আোমদি প্ররতিো বারেনীমক ধন্যবাদ, আপনামদি 
সিংিৃরেত অ্েূলয ডকুমেন্ট জারতি অ্ম ষ উপকামি আসমব।’ 

‘ওময়লকাে েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। এ কৃরতমত্বি অ্রধকািং  ‘রফ্র আমেরিকা’, 
আেেদ েুসা ও সাবা থবনগুরিয়ানমদি প্রাপয।’ 

‘থস কৃতজ্ঞতা আপনািা ওমদি জানামবন।’ 
বমল একটু থেমেই থপ্ররসমডন্ট আবাি বলল, ‘আো, রফ্র আমেরিকা 

আমন্দালন সর্ম্মকট আপনািা রক োমবন?’ 
‘রফ্র আমেরিকা থদ মপ্ররেক সিংিঠন। আেিা েমন করি, এ ধিমনি থপ্রসাি 

গ্রুপ থদম  োকা প্রময়াজন।’ 
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‘থকন?’ 
‘রফ্র আমেরিকা বা সকল অ্পপ্রোবেুক্ত আমেরিকা’ি থোিান থদ মক 

জাতীয় স্বােট পরিপেী ও েরতকি বাইমিি ঘটনাি সামে জরিময় পিাি োত থেমক 
িো কিমত পামি।’ 

‘এেন প্রোব রক আোমদি জাতীয় জীবমন আমে?’ 
‘অ্মনমকই েমন কমিন, আোমদি জাতীয় জীবমন ইহুদীমদি প্রোব থকান 

থকান থেমত্র অ্পপ্রোমবি পযটাময় থপ ৌঁমেমে। তািা েমন কমিন, জারতি ফাউন্ডাি 
ফাদািসিা ইহুদীমদি সর্ম্মকট যা োবমতন থসোন থেমক আেিা সমি থিরে।’ 

‘হ্াৌঁ, এিকে কো আমে।’ 
োেল এবিং একটু োবল থপ্ররসমডন্ট। তািপি বলল, ‘আো, রফ্র আমেরিকা 

আমন্দালমনি থস্ট্রনে থকেন? ওমদি প্রধান থক?’ 
‘ওমদি  রক্তি রবষয়টা বলা েুরস্কল। রবম ষ কমি তরুে ও যুবকমদি েমধয 

েুব পপুলাি। সিকািী ও থবসিকািী সব থেমত্রই ওমদি সেেটক েরিময় আমে। 
ওমদি প্রধান থক আরে জারন না।’ 

‘জনেমতি থেমত্র ওিা একটা বি ফযাক্টি েময় দাৌঁিামে, রক বমলন?’ 
থপ্ররসমডমন্টি কমন্ঠ উতসুকয। 

‘ওমদি প্রোব রবমব না কিমল তাই েমন েয়।’ 
‘আরে রিমপাটট থপময়রে, আোমদি দমলও ওমদি সিংেযা বািমে। প্ররতপে 

দমলও রনিয় ওিা রকেু আমে। োবরে, ওিা থোট থদয় কামক?’ 
‘শুমনরে ওমদি থোট বযরক্তমকরন্দ্রক। প্রােটীি দৃরিেিংিী ও েতােতমকই তািা 

থবর  গুরুত্ব থদয়।’ 
‘রবষয়টা েুবই গুরুত্বপূেট। এমক আোমদি রবমব নায় িােমত েমব।’ বমল 

থপ্ররসমডন্ট তাি সােমন থফমল িাো একটা র মটি রদমক একবাি তারকময় বলল, 
‘থজনামিল ওয়ার িংটন,আপরন রক জামনন জজট আব্রাোমেি নারতমক ওোইও 
নদীমত ডুমব যাওয়া থেমক িো কিায় আেেদ েুসাি প্ররত জজট আব্রাোে দুবটল?’ 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, এই অ্রেমযাি আি যামদি থেমত্রই সতয থোক, জজট 
আব্রাোমেি থেমত্র নয়। তাি কামে বযরক্ত ও পারিবারিক জীবন এবিং প্রমফ ন 
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সর্ম্ূেট আলাদা। তাি থিাটা সারেটস লাইমফ আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনমদি 
সাোন্য প্রেয় থদয়ািও থকান নজীি থনই।’ োেল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। 

থপ্ররসমডন্ট কো বলল না। োবরেল। 
একটু পি বলল, ‘আমিা একটা রবষয় থজনামিল, আেেদ েুসাি েত বযরক্ত 

এধিমনি একরট কামজি রবরনেময়ি েুমোেুরে েমব, এটাও স্বাোরবক নয়। আি 
জজট আব্রাোেিা থয আেেদ েুসামক সামে কমি লস আলামোমস রনময় 
থিমলন,এটা আেেদ েুসাি স্বামেট নয়, আোমদি স্বামেট। বিিং আেেদ েুসাই 
আোমদি উপকামি এমসমেন। সুতিািং জজট আব্রাোে তামক থকাোয় থকান অ্ন্যায় 
সুরবধা রদমলন?’ 

‘আরেও এ ধিমনিই থেমবরে েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ 
‘থজনামিল আমলা নাি আিও থকান রবষয় আমে?’ বলল থপ্ররসমডন্ট। 
থজনামিল ওয়ার িংটন থসাজা েময় বসল। বলল, ‘অ্ম ষ ধন্যবাদ েোোন্য 

থপ্ররসমডন্ট আোমক সেয় থদয়াি জমন্য। আোি আি থকান রবষয় থনই 
আমলা নাি।’ 

‘ধন্যবাদ থতা আরে আপনামক থদব। বলা যায় সাজামনা তমেযি রেরত্তমত 
োিাত্মক একটা রসদ্ধান্ত রনময়রেলাে, অ্কাটয প্রোে এমন আপরন সতযমক 
প্ররতরষ্ঠত কমি িাষ্ট্রমক সাোযয কিমলন সরঠক রসদ্ধান্ত থনবাি। আরে আপনামদি 
জমন্য িরবটত।’ বলল থপ্ররসমডন্ট। 

‘আোমদি প্ররত আপনাি এটা রবম ষ োমলাবাসা েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। 
আেিা কৃতজ্ঞ।’ 

বমল একটু থেমে রবনীত কমন্ঠ আবাি বলল, ‘আোমক উঠাি অ্নুেরত রদন 
েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ 

থপ্ররসমডন্ট উমঠ দাৌঁিাল। থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটনও উমঠ দাৌঁিাল। 
থপ্ররসমডন্ট োত বারিময় থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি সামে হ্ান্ডম ক 

কিমত কিমত বলল, ‘আরে রনরিত জারতি পমে আপনামদি এ প্র িংসনীয় 
তৎপিতা আপনািা আিও থজািদাি কিমবন। আশ্বাস রদরে, আোি কামে জারত 
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যা  ায়, আপনািা যা  ান, আইন যা  ায়, তা আরে কিব। তা কিমত রিময় থকান 
রসদ্ধান্তমকই বি বমল েমন কিব না।’ 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, এই কামজ আেিা আপনাি সােী।’ 
বমল থজনামিল ওয়ার িংটন  মল যাবাি জমন্য পা বািারেল। থপ্ররসমডন্ট 

বলল, ‘থজনামিল, আেেদ েুসামক আোি পে থেমক ধন্যবাদ জানামবন। 
অ্মেতুক তাৌঁি উপি অ্মনক ধকল থিমে। আেিা দুিঃরেত।’ 

‘ধন্যবাদ েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ বমল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন ঘি 
থেমক থবরিময় এল। 

 
 
 

এফ.রব.আই-এি দুরট িারি তীি থবমি এরিময় যামে ওয়ার িংটমনি একদে 
পূবটপ্রামন্তি থব থিাড ধমি। দুই িারিমত রেমল এফ.রব.আই-এি রনিাপত্তা কেটী 
থোট থষালজন। এফ.রব.আই-এি থ  ক  অ্পামি ন কোন্ডাি, জজট আব্রাোমেি 
একরট রবশ্বস্ত োত কোন্ডাি বব কাটটাি বমস আমেন সােমনি িারিি সােমনি 
রসমট। বাজপারেি েত তাি থেন দৃরি সােমন রনবদ্ধ। 

থোি েবাি েুব থব ী থনই। রনজটন পে। কোন্ডাি বব কাটটামিি থ াে 
সােমন প্রসারিত। রকন্তু থ ামেি থপেমন োোটায় অ্মনক র ন্তা ঘুিপাক োমে। 
এফ.রব.আই েবি থপময়মে িাত ১২টায় থজনামিল োিনমক থব-রেউ 
থিরসমডরন্সয়াল ব্লমকি একটা বারিমত প্রমব  কিমত থদো থিমে, থস বারিটা 
পাোিা রদমে এফ.রব.আই-এি একজন থলাক। েবি পাওয়াি পিই জজট 
আব্রাোে সিাসরি রনমদট  রদময়মে থজনামিল োিনমক থগ্রফতামিি জমন্য। 

রবিাট দারয়ত্ব থপময়মে থস তাি  ীফ বমসি কাে থেমক। তাি স্বল্পোষী  ীফ 
বস দারয়ত্ব থদবাি সেয় বমলমে, ‘এই সেময়ি সবম ময় গুরুত্বপূেট র কাি লমেয 
তুরে জার্ম্ রদে, েূলযবান সুমযািটা েুব কমি রকন্তু আেিা থপময়রে।’  ীমফি এই 
কোি অ্েট, বি এই র কাি োতোিা কিা যামব না। কািনটা থসও জামন। 
োঝোমন থজনামিল োিন এফ.রব.আই-এি থ ামেি বাইমি রেল। জজট আব্রাোে 
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দারয়মত্ব রফমি আসাি পি থজনামিল োিনমক পুনিায় দৃরিসীোয় আনাি অ্মনক 
থ িাি পি আজ তামক নজিবন্দী কিা থিমে। নজি থেমক এেন তামক োমত 
থপমত েমব। 

কোন্ডাি বব কাটটামিি বারেনী থব-রেউ থিরসমডরন্সয়াল ব্লমকি রকেুটা 
সােমন থ  োোয় রিময় থপ েল। এ থ  োো থেমক পুবেুেী িাস্তা রদময় থব-রেউ 
থিরসমডরন্সয়াল ব্লমক যাওয়া যায়। থ  োো থেমক থবি েওয়া আিও দুরট িাস্তাি 
একরট উত্তমি, আমিকরট পরিমে  মল থিমে। বব কাটটামিি বারেনী আসরেল 
দরেে রদমক থেমক আসা িাস্তা রদময়। থ  োোি োঝোমন একটা রবিাট সামকটল। 
পুবরদক থেমক আসা িারি সামকটলরটি দরেে পা  ঘুমি থযমকান রদমক থযমত 
পামি। অ্নুরূপ দরেে থেমক আসা িারি দরেে েময় পরিমে ঘুমি থযমকান রদমক 
থযমত পামি। 

বব কাটটািমদি িারি সামকটলরটি দরেে েময় পরিে উত্তি ঘুমি পুবেুেী 
িাস্তায় যাওয়াি জমন্য বাৌঁক রনমত যামব, এেন সেয় পুবটরদমক একটা িারিমক 
পািমলি েত েুমট আসমত থদো থদেল। িারিরট বব কাটটািমদি িারিি প্রায় পা  
থঘৌঁমষ সামকটলরটি দরেে রদক ঘুমি পরিেেুেী িাস্তায় তীি থবমি েুমক থিল। 

বব কাটটািমদি েেমক যাওয়া িারি সমব টানট রনময় পরিে রদমক বাৌঁক রনমত 
যামে। এেন সেয় আমিকরট িারিমক আমিি েতই উন্মত্ত রস্পমড েুমট আসমত 
থদেল। বব কাটটািমদি িারি এটা থদমে আবািও থডড থস্ল্া েময় থিল। 

রকন্তু উন্মত্ত রস্পমডি িারিরট বব কাটটািমদি িারি থপরিময় কময়কিজ যাবাি 
পি েঠাৎ থডড স্টপ েময় থিল। 

সিংমি সিংমিই িারি থেমক নােল একজন থলাক লাফ রদময়। থলাকরট িারি 
থেমক থনমেই বব কাটটািমদি িারিি রদমক েুে কমি ডাকমত লািল।  

বব কাটটাি তাি রদমক থ াে থফমলই র ৎকাি কমি উঠল, ‘এমতা আোমদি 
এফ.রব.আই-এি করলন্স। িারি ওরদমক আিাও, কুইক।’ 

িারি করলমন্সি কাোকারে েমতই থস র ৎকাি কমি বলল, ‘থজনামিল 
োিন পালামে। থতােিা এস আোি সামে।’ 
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বমলই লাফ রদময় করলন্স তাি িারিমত উঠল। সিংমি সিংমিই েুটমত শুরু 
কিল তাি িারি। 

বব কাটটামিি বুঝমত বারক িইল না আমিি  পািমলি েত েুমট  মল যাওয়া 
িারিটাই তােমল রেল থজনামিল োিমনি। 

বুমঝ উঠাি সামে সামেই বুকটা েযাৌঁত কমি উঠল বব কাটটামিি। নজিবন্দী 
র কাি তােমল পালাল? 

বমসি কো ও করঠন েুেটা থেমস উঠল বব কাটটামিি থ ামেি সােমন, িারি 
আমিই স্টাটট রনময়রেল বব কাটটামিি। বব কাটটাি বলল ড্রাইোমিি রদমক থ ময়, 
‘করলমন্সি িারিি আমি েুটরেল থয িারিটা, থসটা আোমদি ধিমত েমব।’ 

ঝমিি থবমি েুটমত লািল বব কাটটািমদি িারিও। তেন সকাল েময় 
থিমে। িাস্তা-ঘাট তেনও প্রায় িারি শুন্য। রতনরট িারিই  লমে ঝমিি িরতমত। 
করলমন্সি িারি এবিং বব কাটটামিি দুরট িারি পি পি  লমে। থজনামিল োিমনি 
িারি রকেুেমেি জমন্য দৃরিি বাইমি  মল রিময়রেল, এেন োিমনি িারি শুধু 
থদো যাওয়া নয়, তাি সামে বযবধানও অ্মনক কমেমে। 

েঠাৎ একটা অ্ঘটন ঘমট থিল, একটা থ  োো েস কিমত যারেল 
করলমন্সি িারি। োিমনি িারি থ  োো েস কমি  মল থিমে। 

রঠক থসই সেয় থিাড কনস্ট্রাক ন থকার্ম্ানীি একটা োরি থিালাি িারি 
িাস্তাি েরসিং-এ এমস থপ ৌঁেল, এমকবামি েুমেি উপি। 

দুঘটটনা এিামত োডট থব্রক কষমত রিময় করলমন্সি িারি উলমট থিল। 
কতকটা একই দ া েমলা থপেমন বব কাটটািমদি দুরট িারিিও। 

বব কাটটামিি িারি একটা  াপট বাৌঁক রনময় থব্রক কষমত রিময় িাস্তাি পাম ি 
িাডটামিি সামে ধাক্কা থেল। আি কোন্ডাি বব কাটটামিি থপেমনি িারি োরি 
থিালািটাি উপি হুেরি থেময় পিমত রিময় থকান েমত রনমজমক িো কিল, রকন্তু 
কাত েময় পমি থিল। 

ধাক্কা থেময় িারি োেমতই লাফ রদময় থনমেমে বব কাটটাি িারি থেমক। 



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  161 

 

তাি থ ামেি সােমন রদময়ই কনস্ট্রাক ন থকার্ম্ানীি থিালাি িারিরট  মল 
থিল। তািা কিবািও থকান সুমযাি থপল না। কািে িাস্তাি ঐ লাইমন তেনও 
জ্বলরেল গ্রীন রসিন্যাল, বব কাটটািমদি জমন্য থিড রসিন্যাল। 

বব কাটটাি েতা  েময় তাকাল থজনামিল োিমনি িারিি রদমক। ওটা দৃরি 
সীোি বাইমি  মল থিল। 

বব কাটটাি এবাি নজি রদল দুঘটটনায় পিা সেকেটীমদি রদমক। 
এ সেয় থিালাি িারিরটি  যামনল অ্েটাৎ দরেে রদক থেমক আমিকটা িারি 

থিাড েরসিং এ এমস থপ েল। 
রতনরট িারিি লন্ড-েন্ড দ া থদমেই সম্ভবত িারিটা  িাস্তাি এক প্রামন্ত 

দাৌঁিাল। 
িারি থেমক নােল রতনজন োনুষ। থনমেই তািা প্রেমে েুমট থিল উমল্ট 

যাওয়া করলমন্সি িারিি রদমক। 
করলন্স তেন তাি উমল্ট যাওয়া িারি থেমক থবি েরেল। েুমট আসা 

রতনজন থলাক  তামক ধিাধরি কমি থবি কিল। 
করলন্স উমঠ দাৌঁরিময় থয তামক তুমল দাৌঁি কিাল তাি রদমক তারকময় রবিময় 

রবেূঢ় েময় থিল েুেূমতটি জমন্য। পিেমেই আনরন্দত কমন্ঠ বমল উঠল, ‘স্যাি 
আপরন?’ 

তাি পি পাম ি দাৌঁিামনা থলাকরটি রদমক নজি পিমতই করলন্স র ৎকাি 
কমি উঠল, ‘থবঞ্জারেন থবকন তুরে?’ 

বমল করলন্স জরিময় ধিল থবঞ্জারেন থবকনমক। 
এরদমক বব কাটটামিি দুরট িারি থেমক সবাই থবরিময় এমসমে। কাত েময় 

যাওয়া িারিও দাৌঁি কিামনা েময়মে। 
বব কাটটাি ও অ্ন্যান্যিা এমস দাৌঁিাল করলন্স ও থবঞ্জারেন থবকনমদি 

কামে। 
বব কাটটাি থবঞ্জারেন থবকনমক র নমত পািমে, রকন্তু অ্ন্য দুজনমক র নমত 

পামিরন। 
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বব কাটটাি এমস দাৌঁিামতই করলন্স থসাৎসামে থয থলাকমক থস স্যাি 
বমলরেল তামক থদরেময় বমল উঠল, ‘বব ইরনই আেেদ েুসা।’ 

নােটা শুমন বব কাটটাি  েমক উঠল। অ্োরবত একটা রবিয় 
আকরিকোমব সােমন এমস দাৌঁিামল থযেন  োনুষ রবেূঢ় েয়, কতকটা থতেরন 
দ া েমলা বব কাটটামিি। অ্জ্ঞাতসামিই থযন বব কাটটাি স্যালুট রদময় বসল 
আেেদ েুসামক। তাি সামে সামে দুই িারি থেমক থনমে আসা অ্ন্যান্য 
এফ.রব.আই কেটীিাও স্যালুট কিল আেেদ েুসামক। 

আেেদ েুসা হ্ান্ডম মকি জমন্য োত বািাল বব কাটটামিি রদমক।  
‘ইরন, এই অ্পামি মনি কোন্ডাি বব কাটটাি।’ বব কাটটািমক থদরেময় 

আেেদ েুসামক লেয কমি বলল করলন্স। 
করলন্স োেমতই থবঞ্জারেন থবকন তামদি তৃতীয় সােীমক থদরেময় বব 

কাটটািমদি লেয কমি বলল, ‘ইরন থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিাি পামসটানাল 
থসমেটারি িরবন রনক্সন।’ 

বব কাটটাি আেেদ েুসাি সামে হ্ান্ডম ক কিাি পি িরবন রনক্সমনি 
সামেও হ্ান্ডম ক কিল। করলন্সও হ্ান্ডম ক কিল িরবন রনক্সনমদি সামে।  

করলন্স িরবন রনক্সমনি সামে হ্ান্ডম ক থ ষ কিমল আেেদ েুসা বব 
কাটটািমক লেয কমি বলল, ‘রেিঃ বব কাটটাি  রেিঃ করলন্স থয অ্পামি মনি কো 
বলল থসটা রক? আপনামদি এ অ্বস্থা থকন?’ 

বব কাটটাি থব-রেউ থিরসমডরন্সয়াল ব্লমকি একটা বারি থেমক থজনামিল 
োিনমক ধিমত আসাি রববিে রদময় বলল,  ‘রকন্তু স্যাি, আেিা আসাি আমিই 
থজনামিল োিন পালায়। তামক পাোিায় োকা রেিঃ করলন্স তাি রপেু থনয়। পমে 
থদো েমল আেিাও রপেু রনই। এ পযটন্ত থপ োি পি কনস্ট্রাক ন থকার্ম্ানীি 
একটা থিালাি িারি আোমদি সব রকেু েন্ডুল কমি থদয়।’ রকোমব রক ঘটল 
তািও রববিে রদময় োেল বব কাটটাি। 

‘সািািাত পালাল না, থোমি পালাল থকন থজনামিল োিন? এেন থোমি 
থতা থজনামিল োিন থজমি োমক না। আি আপনামক থদেমত পাওয়াি েত 
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জায়িায় অ্বেই আপরন রেমলন না?’ বলল আেেদ েুসা করলন্সমক লেয কমি। 
আেেদ েুসাি ভ্রু কুরিত েমলা। 

‘তাি রকেুমতই আোমক থদেমত পাওয়াি কো নয়।’ 
‘থজনামিল োিন যেন পালায় তেন আপনাি েমন েময়রেল রক থয আপরন 

পাোিায় আমেন থজনামিল োিন থসটা জামন?’ 
‘রজ, আোি তাই েমন েময়মে। থস থপেন দিজা রদময় থবরিময় িারিমত 

উমঠরেল। িারিমত উমঠই পািমলি েত েুটমত শুরু কমি।’ বলল করলন্স। 
‘আোি েমন েমে একটা থটরলমফান থপময় থজনামিল োিন ঘুে থেমক 

জামি। থটরলমফামন তামক বমল েয়  রেিঃ করলন্স তাি বারিি বাইমি পাোিা রদমে 
। আি বব কাটটামিি বারেনী তামক ধিমত আসমে। রনিয় থকউ রবশ্বাসঘাতকতা 
কমিমে।’ 

কো থ ষ কমিই আেেদ েুসা বব কাটটামিি রদমক থ ময় বলল, ‘আপনাি 
এ অ্পামি মনি রবষয় রনিয় থিাপন িাো েময়রেল?’ 

‘রজ স্যাি, তাি সামি রতনটায় আোমদি  ীফ জজট আব্রাোে রনমজ তাৌঁি 
থোবাইল থটরলমফামন আোমক অ্পামি মনি রনমদট  রদময়রেমলন। তাি আমি 
আরেও রকেু জানতাে না।’ 

‘আপরন অ্পামি মন থবরুমনাি আমি বা পমি কাউমক রকেু বমলরেমলন?’ 
বলল আেেদ েুসা। 

‘আোি সামে আসা থলাকজনমদিও বরলরন। তমব থিাপন অ্পামি ন 
থিরজস্টামি আরে রলমে এমসরে।’ বলল বব কাটটাি। 

‘আোি রবশ্বাস জজট আব্রাোমেি থটরলমফান এবিং আপনামদি থিাপন 
থিরজস্টাি দুমটাই  ত্রু পে েরনটি কমিমে।’ 

ভ্রু কুরিত েমলা কোন্ডাি বব কাটটাি ও করলন্স দুজমনিই। 
ওিা রকেু বলাি আমি আেেদ েুসাই কো বমল উঠল, ‘এেন রক কিমবন 

বমল োবমেন আপনািা?’ 
বব কাটটাি ও করলন্সিা রকেু বলাি আমিই কো বমল উঠল িরবন রনক্সন। 

বলল, ‘ওমদি েুব নতুন একটা থিাপন ঘারটি েবি আরে জারন। থপ্ররসমডমন্টি 
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সামবক রনিাপত্তা প্রধান থজনামিল হ্ারেল্টমনি রনমদটম  আোমদি িারিমত কমি 
থজনামিল োিনমক ঐ ঘারটমত আরে নারেময় রদময়রেলাে।’ 

আেেদ েুসা তাকাল বব কাটটামিি রদমক। 
বব কাটটাি বুঝল আেেদ েুসাি এ তাকামনাি অ্েট। সিংমি সমেই থস বলল, 

‘আেিা থযমত  াই থসোমন।’ 
‘থস ঘারটটা থকাোয়?’ আেেদ েুসা বলল িরবন রনক্সমনি রদমক তারকময়। 
িরবন রনক্সন রঠকানা বলমল আেেদ েুসা বব কাটটািমক লেয কমি বমল 

উঠল, ‘রেিঃ বব কাটটাি, থজনামিল োিমনি িারি যরদ পরিে রদমকই রিময় োমক, 
তােমল থস ঐ ঘারটি রদমকই থিমে বমল েমন েমে।’ 

‘আোিও তাই েমন েমে স্যাি।’ বলল বব কাটটাি। 
‘তােমল আেিা যাত্রা কিমত পারি।’ বলল আেেদ েুসা। 
‘আপরন যামবন স্যাি?’ বলল বব কাটটাি। আনমন্দ তাি থ াে-েুে উজ্জ্বল 

েময় উমঠমে। 
‘অ্বেই।’ বলল আেেদ েুসা। 
 ািরট িারি আবাি যাত্রা শুরু কিল। 
আেেদ েুসা ও বব কাটটািমদি িারি যেন থজনামিল োিনমদি নতুন 

ঘারটি থিমট রিময় থপ েল, তেন সকামলি রনজটনতা থকমট থিমে। 
িাস্তায় তেন স ল িারিি রেরেল সিব েময় উমঠমে। 
ঘারটি থিমট প্রেে রিময় োেল আেেদ েুসা ও থবঞ্জারেন থবকমনি িারি। 

পিেমেই তাি পাম  রিময় দাৌঁিাল বব কাটটামিি িারি এবিং তাি সামেই করলমন্সি 
িারি। 

আেেদ েুসা িারিি জানালা রদময় েুে বারিময় বব কাটটািমক বলল , ‘রেিঃ 
বব কাটটাি, আপনাি র রিয়া উমি থিমে।’ 

‘রক কমি বুঝমলন স্যাি?’ 
‘থদেুন প্রধান থিমটি দিজা থোলা। এি প্রেে অ্েট েমলা থজনামিল োিন 

আোমদি  যামলঞ্জ কিমে। বলমে দিজা থোলা থিমেরে, প্রমব  কি সােস 
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োকমল। রদ্বতীয় অ্েট েমলা, থজনামিল োিন আোমদি কাৌঁ কলা থদোমে। 
বলমে, সব ফাৌঁকা কমি থিরে, এস োওয়া থেময় যাও।’ 

‘তােমল রক রদ্বতীয়টাই রঠক?’ বলল বব কাটটাি। 
‘অ্বেই। কািে, িাস্তাি ধামি রদমনি থবলায় থস এফ.রব.আই-এি সামে 

বন্দুক যুমদ্ধ আসমব না।’ 
‘এেন রক কিব স্যাি?’ বলল বব কাটটাি েতা  কন্ঠ। 
‘ লুন নারে। তাি ঘারটটা থদমে যাই।’ 
বমল আেেদ েুসা িারি থেমক নােল। সকমলই থনমে পিল িারি থেমক। 

িরবন রনক্সনও। আেেদ েুসা িরবন রনক্সনমক লেয কমি দ্রুত কন্ঠ বলল, ‘না রেিঃ 
িরবন রনক্সন আপরন নােমবন না। আপরন রনিাপত্তা উপমদিাি রপএস। থজনামিল 
োিমনি জানা রঠক েমব না থয, আপরন অ্পামি মন থনমেমেন। আপনাি 
রনিমপে পরি য় োকা োল।’ 

‘বুমঝরে, অ্মনক ধন্যবাদ স্যাি।’ বমল আবাি থস িারিমত প্রমব  কিল। 
বব কাটটাি রবরিত দৃরিমত তাকাল আেেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘ধন্যবাদ 

স্যাি, এতদূি আপরন থদমেন। রকন্তু একটা কো স্যাি, োিনিা থতা থকউ থনই। 
উরন নােমলও থতা ওিা থদেমতা না।’ 

‘রেিঃ বব কাটটাি, আপনািা সরতযই ঘারটমত এমলন রকনা, থপমলন রকনা, 
থসটা থদোি জমন্য থজনামিল োিন অ্বেই কাউমক থকাোও িােমব বা 
পাঠামব।’ 

‘বুঝলাে স্যাি।’ োরস েুমে বলল বব কাটটাি। 
সবাই েুকল থেতমি। আেেদ েুসাি কোই সতয েমলা। একদে  ূন্য ঘারট। 

সব দিজা-জানালা থোলা। থ য়াি, থটরবল, োট,  ূন্য ফাইল থকরবমনট োিা ঘমি 
আি রকেুই থনই। 

ভ্রু কুরিত েমলা আেেদ েুসাি।  
থজনামিল পারলময় ঘারটমত থপ োি পি থযটুকু সেয় থপময়মে তামত 

ফাইলপত্র, করর্ম্উটাি, নানা বযবোযট দ্রবয ইতযারদ থনয়া, থিাোমনা, সিামনা এবিং 
রনময় যাওয়া রক সম্ভব? সবম ময় বি কো েমলা, এত সব রজরনস থিট রদময় থবি 



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  166 

 

কমি রনময় থিমল থয আবজটনা পমি োকাি কো। তাি থকান র হ্ন থিট এলাকায় 
থনই। এ সব োবমত রিময় েেমক দাৌঁরিময়রেল আেেদ েুসা। 

েঠাৎ আেেদ েুসামক এোমব োবনায় পিমত থদমে থবঞ্জারেন থবকন, বব 
কাটটাি ও করলন্স এমস তাি পাম  দাৌঁিাল। বলল বব কাটটাি, ‘রকেু োবমেন 
স্যাি?’ 

‘োবরে বব কাটটাি। োবরে, থযসব রজরনস ওিা এ বারি থেমক সরিময়মে, 
তা অ্রধকািং ই বাইমি রনময় যায়রন। থসগুমলা তােমল িােল থকাোয়?’ 

‘একো থকন  বলমেন স্যাি?’ বলল করলন্স। 
‘প্রেে েমলা, থজনামিল োিন থয সেয়টুকু থপময়রেল, থস সেময়ি েমধয 

রজরনসগুমলা বাইমি রনময় যাওয়া সম্ভব রেল না। রদ্বতীয়, এতসব রজরনস বারি 
থেমক থবি কিমল বারি থেমক থবি েবাি পমে থযসব র হ্ন োকাি কো তা থনই।’ 
বলল আেেদ েুসা। 

‘রঠক।’ থবঞ্জারেন থবকন ও করলন্স এক সামে বমল উঠল। 
‘তােমল আসুন সকমল েুৌঁরজ এত রজরনস লুরকময় িাো যায়, থসই জায়িাটা 

থকাোয়।’ বলল আেেদ েুসা। 
থিাটা বারি থোৌঁজাি পি রবরেন্ন রদক থেমক সকমল রিময় োরজি েমলা রনম ি 

ড্রইিং রুমে। এ ড্রইিং রুে থেমকই রসৌঁরি উমঠমে উপমি। 
সবাই বলল, বারিি এক ইরি জায়িাও বারক িাো েয়রন। সব থোৌঁজা 

েময়মে। থদয়ালগুমলা বারজময় থদো েময়মে, রকন্তু থকাোও রকেু থনই। 
আেেদ েুসা রসৌঁরিি রদমক েেু কমি একটা থসাফায় বমস রেল। োবরেল 

থস। োবরেল থস সােমনি রদমক তাি অ্লস দৃরি থেমল। তাি থ ামে োসরেল 
রসৌঁরিটাি কারুকাজ। 

রসৌঁরিটা বাইমি থেমক ড্রইিং রুমে প্রমব  কিাি পি োমতি ডান পাম  পমি। 
রসৌঁরি ও বাইমি থবরুবাি দিজাি োঝোমন আমিকরট দিজা। দিজাটা 

রসৌঁরিি থ ষ ধামপি সোন্তিামল। রসৌঁরিি ধাপ ও দিজারটি োঝোমন দ  ইরিি 
েত বযবধান। সবম ময় েজাি বযাপাি েমলা, রসৌঁরিি প্রস্থ ও দিজাি প্রস্থ সোন। 
থকন? আি রসৌঁরি আি পাম ি দিজাি বযবধান োত্র দ  ইরি থকন? প্রশ্ন জািল 
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আেেদ েুসাি েমন। বযবধান দ  ইরি এই কািমে রক থয রসৌঁরিি প্রান্ত থঘৌঁমষ থয 
থদয়াল উমঠ থিমে তা দ  ইরি পুরু? যরদ তাই েয় তােমল এি অ্েট দাৌঁিায় 
দিজারট দাৌঁরিময় আমে রসৌঁরিি প্রান্ত থঘৌঁমষ ততিী েওয়া প্রমটক ন থদয়ামলি 
পমিই। আি থযমেতু রসৌঁরিি প্রস্থ ও দিজাি প্রস্থ সোন , তাই ধমি থনয়া যায়, থয 
লযারন্ডিং-এ রসৌঁরিরট থ ষ েময়মে, থস লযারন্ডিং-এিই আমিকটা অ্িংম  দিজাটা 
দাৌঁরিময় আমে। 

র ন্তাটা এ পযটন্ত আসমতই  েমক উঠল আেেদ েুসা। লযারন্ডিং-এি এ 
অ্িং টা থকন ততিী েমলা? তােমল দিজা লযারন্ডিং-এি থয অ্িংম ি উপি দাৌঁরিময় 
আমে, তাি সামে থকান রসৌঁরিি থযাি আমে? থকান রসৌঁরি রনম  থনমেমে থসোন 
থেমক? 

আেেদ েুসাি েনটা আনমন্দ উৎফুল্ল েময় উঠল। তাি েমন পিল 
ওয়ার িংটমনি প্রায় সব োল বারিিই থবসমেমন্ট ঘি োমক। থস ঘি অ্মনক 
থেমত্রই দুতলা রতন তলা পযটন্ত রনম  রিময় োমক। 

আেেদ েুসা থসাফায় থসাজা েময় বসল। বলল বব কাটটািি রদমক তারকময়, 
‘রসৌঁরিি পাম  ঐ দিজা েুমল থদমেমেন?’ 

‘রজ স্যাি। ওটা সুই  রুে।’ বলল বব কাটটাি। 
‘দিজা থোলাি পি থেইন সুই গুমলা দু’পাম ি থদয়ামল, না থ ষ প্রামন্তি 

থদয়ামল?’ রজমজ্ঞস কিল আেেদ েুসা উৎসুক কমন্ঠ। 
‘দু’পাম ি থদয়ামল, থ ষ প্রামন্তি থদয়ামল থকান সুই  থনই।’ বব কাটটাি 

বলল। 
‘দু’পাম ি থদয়ামল সুই গুমলা সােমনি রদমক, না থেতমিি প্রামন্তি রদমক?’ 
‘সবগুমলা থেইন সুই ই দুপাম ি থদয়ামল সােমনি রদমক িাদািারদ কমি 

বসামনা। থেতিরদমক দুপাম ি থদয়ালই এক দে ফাৌঁকা’ বলল বব কাটটাি। তাি 
থ ামে েুমে তেন রবিয়।  

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘আরে রনরিত এ দিজাটা একটা রসৌঁরিি টপ 
লযারন্ডিং-এি উপি দাৌঁরিময় আমে।’ 
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কোটা থ ষ কমি আেেদ েুসা থসাফায় থেলান রদময় বলল, ‘রেিঃ থবঞ্জারেন 
থবকন, রেিঃ করলন্স, রেিঃ বব কাটটাি আপনািা একটু েুৌঁমজ থদেুন থতা।’ 

সকমলিই থ ামে েুমে রবিয় , থসই সামে আনন্দও। 
রতনজনই েুটল থস দিজাি রদমক। অ্মন্যিাও রিময় দাৌঁিাল দিজাি 

সােমন।  
রেরনট পমনি পি থবঞ্জারেন থবকন, করলন্স এবিং বব কাটটাি রতনজমনই 

দিজাি বাইমি থবরিময় এল। বলল থবঞ্জারেন থবকন, ‘রেিঃ আেেদ েুসা থকান ক্লু-
ই েুৌঁমজ পাওয়া থিল না। থেমঝি কামপটট উরঠময় পিীো কিা েময়মে। থদয়ামলি 
প্ররত ইরি জায়িা পিে কিা েময়মে। দিজাি থ  কামঠি সবটা িা রতল রতল কমি 
থদো েময়মে, থকাোও রকেু েুৌঁমজ পাওয়া যায়রন। আোমদি েমন েয়, রসৌঁরি এোমন 
োকমলও তাি কমন্িাল বাইমি থকাোও।’ 

আেেদ েুসা থকান কো না বমল থ াে বুজল। েুেূতট কয় পমি থ াে েুমল বব 
কাটটামিি রদমক তারকময় বলল, ‘থদমে আসুন থতা রেিঃ বব কাটটাি সবগুমলা থেইন 
সুই  অ্ন রক না।’ 

‘ইময়স স্যাি।’ বমল েুটল বব কাটটাি দিজাি রদমক। দিজা রদময় েুকল 
ঘমি।  

েুেূতট কময়ক পি রফমি এমস বলল,  ‘স্যাি সবগুমলা থেইন সুই  অ্ন, োত্র 
একটা থেইন সুই  অ্ফ কিা।’ 

‘রেিঃ বব কাটটাি কাউমক বলুন ঐ থেইন সুই  অ্ন কিমত। থদেমবন রসৌঁরিি 
েুে েুমল থিমে।’ 

সকমলই আেেদ েুসাি  কো শুনরেল। সকমলিই রবিয় রবেুগ্ধ দৃরি তাি 
প্ররত রনবদ্ধ। 

কময়কজন এফ.রব.আই কেটী দাৌঁরিময়রেল দিজাি সােমনই। তামদি রদমক 
তারকময় বব কাটটাি একজনমক রনমদট  রদল, ‘টোস অ্ফ কিা সুই টা অ্ন কমি 
দাও থতা।’ 

টোস নামেি থলাকরট েুটল। েুকমলা ঘমি। 
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পিেমেই সুই  অ্ন কিাি েট কমি একটা  ব্দ েমলা। বাইমি থেমকও 
সবাই শুনল। 

েট কমি  ব্দ উঠাি পমিই র ৎকাি থ ানা থিল টোস নামেি থলাকরটি, 
‘পাওয়া থিমে স্যা......’ 

তাি র ৎকাি থ ষ েমলা না। থস্টনিামনি আওয়াজ তাি কন্ঠ ডুরবময় রদল। 
োরিময় থিল তাি কন্ঠ। 

দিজাি সােমনই এফ.রব.আই-এি যািা দাৌঁরিময়রেল, তািা শুময় পমি 
তামদি থস্টনিান বারিময় ধিল থসই দিজাি রদমক। 

ঝট কমি উমঠ দাৌঁরিময়মে আেেদ েুসা। বব কাটটাি, থবঞ্জারেন থবকন ও 
করলন্সও ঘুমি দাৌঁরিময়মে। বব কাটটামিি োমত থস্টনিান। থবঞ্জারেন থবকন ও 
করলমন্সি োমত উমঠ এমসমে রিেলবাি। 

আেেদ েুসা এগুমে দিজাি রদমক। তাি োত োরল। 
‘স্যাি, রনম   ত্রু আমে। রসৌঁরি পমে ওিা গুলী  ারলময়মে।’ উরদ্বগ্ন কমন্ঠ 

বলল বব কাটটাি আেেদ েুসামক লেয কমি। 
‘ওিা উমঠ আসাি সােস পামব না এত তািাতারি। র ৎকাি কিায় েীত 

 ত্রুি রনরবট াি গুলীি র কাি েমলা থব ািা টোস।’ 
বলমত বলমত এগুমলা আেেদ েুসা দিজাি রদমক। 
আেেদ েুসাি থপেমন থবঞ্জারেন থবকন, বব কাটটাি ও করলন্স। 
দিজাি থ  কামঠি আিামল দাৌঁরিময় থেতমি উৌঁরক রদল আেেদ েুসা। 

থদেল, টোমসি ঝাৌঁঝিা েময় যাওয়া থদেটা পমি আমে লযারন্ডিং-এি উপি। থসই 
সামে আেেদ েুসা থদেল কনরেমটি একটা রসৌঁরি থনমে থিমে রনম । রসৌঁরিমত 
থকান থিরলিং থনই। রসৌঁরিি রনম  আমলা। এক ঝলক দৃরিমত কাউমকই থদেমত 
পায়রন আেেদ েুসা। 

তাি োমন, োবল আেেদ েুসা,  ত্রুিা প্রেে দৃরিমত থ ামে পিাি েত 
জায়িায় থনই। 

আেেদ েুসা রফমি দাৌঁিাল থবঞ্জারেনমদি রদমক। বলল, ‘টোস োিা 
থিমে।’ 
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েুেূমতটি জমন্য োেল আেেদ েুসা। তাি পমিই বমল উঠল, ‘এ বারিি 
োস্টাি সুই  থকাোয়?’ 

‘থকন এোমনই সব সুই  নয়?’ বলল বব কাটটাি। 
‘এটা সুই  ঘি নয়। থেইন সুই গুমলা এোমন িাো েময়মে থিাপন রসৌঁরিি 

কনমিালমক কযামোমলজ কিাি জমন্য। রনিয় রিরডিং রেটাি সে বারিি োস্টাি 
সুই  অ্ন্য থকাোও আমে।’ বলল আেেদ েুসা। 

এফ.রব.আই কেটীমদি একজন বমল উঠল, ‘স্যাি বারিি েূল প্রমব  
দিজায় পাম ই একটা ঘি আমে। ওোমনই একটা বি োস্টাি  সুই  ও 
রেটািগুমলা থদমেরে।’ 

থস কো থ ষ কিমতই আেেদ েুসা তামক বলল, ‘থদমে আসুন থসটা অ্ন 
না অ্ফ আমে।’ 

থদ মি  মল থিল থলাকরট, রফমি এমলা রেরনট োমনমকি েমধযই। বলল, 
‘স্যাি অ্ন আমে সুই রট।’ 

আেেদ েুসা থলাকরটমক ধন্যবাদ রদময় সবাইমক কামে ডাকল এবিং তাি 
পরিকল্পনা সবাইমক বুরঝময় বলল। এই পরিকল্পনায় কাি রক দারয়ত্ব তা বুরঝময় 
রদল। 

থ মষ করলমন্সি রদমক থ ময় বলল, ‘রেিঃ করলন্স, আপরন যান োস্টাি 
সুইম ি কামে। বব কাটটাি সিংমকতরট বাজাবাি পি সুই  অ্ফ কিমবন এবিং 
রদ্বতীয় সিংমকতরট বাজাবাি পি সুই রট আবাি অ্ন কিমবন।’ 

‘রেিঃ আেেদ েুসা আপরন একা নােমেন রনম , এটা রঠক নয়। আরেও 
নােমত  াই।’ বলল থবঞ্জারেন থবকন। 

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘এটা যুমদ্ধি প্রেে পযটায়, এ পযটাময় যরদ আরে 
বযেট েই। তােমল রদ্বতীয় পযটাময় আপরন নােমবন।’ 

থবঞ্জারেন থবকন েুে োি কিল। রকেু বলল না। 
রনমদট  পাওয়াি সিংমি সিংমিই করলন্স বাইমি োস্টাি সুই  থবামডটি রদমক 

েুটল। 
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থবঞ্জারেন থবকন এফ.রব.আই-এি একজন তসরনক কেটীমক সামে কমি 
থস্টনিান রনময় বসল দিজাি রঠক োঝোমন। তামদি থস্টনিামনি বযামিল িাো 
েমলা দিজাি দুই প্রামন্তি দুই থকাোয়। বযামিমলি োো রসৌঁরি এরিময় রনম ি রদমক 
থকাোকুরে তাক কিা েমলা। যামত গুলী বৃরি শুরু কিমল রসৌঁরি থসাজা থেমঝ 
এলাকায় আঘাত না কমি।  

আেেদ েুসা োোয় পািরিি েত কমি একটা লম্বা কামলা কাপি থপৌঁর ময় 
রনময়মে। রসৌঁরি থেমক িরিময় রনম  পিাি সেয় োোয় আঘাত না লামি তাি 
জমন্যই এই বযবস্থা। কাপিটা থযািাি েময়মে বারিরটিই এক আলোরি থেমক। 
সম্ভবত রকেু ততিীি জমন্য থকনা েময়রেল, রকন্তু তা আি ততিী েয়রন। 

আেেদ েুসাি থ াডাি থোলস্টামি রেল সািা থজফািসমনি থদয়া থের ন 
রিেলবাি। থসটা থবি কমি োমত রনল। তািপি আেেদ েুসা দিজাি োঝ বিাবি 
বসা থস্টনিানধািী দুজমনি োমঝ োোটা রন ু কমি দিজাি থ  কামঠি বিাবমি 
রনময় এল। 

রকেুটা থপেমন দাৌঁরিময়রেল বব কাটটাি। 
আেেদ েুসা তাি োো রন ু কমি থ  কাঠ বিাবি থনয়াি সামে সামেই বব 

কাটটাি একটা তীক্ষ্ণ  ীষ রদময় উঠল। 
সিংমি সমেই রনমে থিল সব আমলা, রনম  থনমে যাওয়া রসৌঁরি এবিং রসৌঁরিি 

রনম ি ঘমিিও। 
আমলা রনমে যাওয়াি সামে সামেই আেেদ েুসা োো থ  কামঠ থঠরকময় 

থদমেি থপেনটা  ূমন্য েুৌঁমি রদল লযারন্ডিং-এি উপি রদময় রনম ি রসৌঁরিি রদমক। 
আেেদ েুসাি থদে রসৌঁরিমত পিাি  ব্দ পাওয়াি পৌঁর   থসমকন্ড, থয 

সেময়ি েমধয আেেদ েুসাি থদে রসৌঁরি রদময় রনম  িিামনা শুরু কমিমে, তেন 
িমজট উঠল থবঞ্জারেন থবকন ও এফ.রব.আই-এি তসরনক কেটীরটি থস্টনিান। 
থবঞ্জারেন থবকমনি থস্টনিান কোি কিল রসৌঁরিি বাে পাম ি এবিং এফ.রব.আই-
এি কেটীি থস্টনিান কোি কিল রসৌঁরিি ডান পাম ি এলাকা। লেয েমলা রনম  
থবজমেমন্টি ঘমি থয  ত্রুিা আমে তািা থযন রসৌঁরিি রদমক েুমট আসমত না পামি 
এবিং আেেদ েুসা যামত রনিাপমদ রসৌঁরি রদময় িরিময় রনম  থেমঝমত রিময় রসৌঁরি 
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বিাবি সােমন এরিময় থকাোও আেয় রনমত পামি। আেেদ েুসাি পরিকল্পনাি 
বক্তবয েমলা,  ত্রুিা যেন থদেমব আমলা রনমে যাওয়াি সিংমি সিংমি গুলী শুরু 
েময়মে দিজা থেমক, তেন তামদিও প্রােরেক লেয েমব দিজা।  ত্রুি 
থস্টনিানমক দিজাি রদমক আটমক থিমে থসই সুমযাি আেেদ েুসা রসৌঁরি বিাবি 
সােমন এরিময় থকাোও আেয় থনমব। এিপমিি লেয েমলা থপেন থেমক  ত্রুি 
উপি আকরিক আেেমেি সুমযাি থনয়া। 

আমলা রনমে যাবাি পর   থসমকন্ড পি জ্বমল উঠল আবাি আমলা। 
তেনও দিজাি উপি  লমে েুষলধামি গুলী বষটে। 
আমলা জ্বলাি সিংমি সিংমি আেেদ েুসাি পরিকল্পনা অ্নুসামিই গুলী বন্ধ 

কমি রদময়রেল থবঞ্জারেন থবকন ও এফ.রব.আই-এি তসরনক কেটী। 
ওরদমক আেেদ েুসা অ্ন্ধকামিি থসই পর   থসমকমন্ড রসৌঁরি রদময় িরিময় 

পমি িরিময়ই দ্রুত এমিামলা থেমঝি উপি রদময় রসৌঁরি বিাবি সােমনি রদমক। 
তাি োোি উপি রদময় তেন  লমে গুলী বৃরি। আেেদ েুসা বুঝল, থস িরিময় 
থযরদমক যামে থসরদক থেমকও গুলী রসৌঁরিি রদমক যামে। তাি অ্েট এ রদমকও 
 ত্রুপমেি থলাক আমে। 

আেেদ েুসা একটা থদয়ামল রিময় ধাক্কা থেল। 
আেেদ েুসা থদয়াল ধমি উমঠ বমস ডামন-বামে োতিামত রিময় থদেল বাে 

রদমক োত দুময়ক পমিই থদয়াল থ ষ েময় থিমে। তমব থসটা দিজা নয়। দিজা 
েমল থ  কাঠ বা থ  কাঠ ধিমনি রকেু োকত। রকন্তু তা থনই। তােমল এটা 
করিমডাি? তাই েমব োবল, আেেদ েুসা। অ্নুোমন আিও বুঝল এ করিমডািরট 
রসৌঁরিি রঠক বিাবি। আেেদ েুসা িিাবাি সেয় একটু ডান রদমক সমি রিময়রেল 
রসৌঁরি বিাবি আসা গুলী এিাবাি জমন্য। 

তেনও দু’পমেি েমধয  লমে তুেুল গুলী বৃরি। 
আেেদ েুসা বাে পাম  েুৌঁমজ পাওয়া করিমডামি েুে বািামত রিময় বুঝল, 

এ করিমডাি থেমকও থস্টনিামনি  ব্দ আসমে। অ্েন্ড  মব্দি োমঝ এই  ব্দমক 
এতেে আেেদ েুসা আলাদা কিমত পামিরন। সাবধান েমলা আেেদ েুসা। 
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থের ন রিোলবামিি েুে করিমডামি তাক কমি করিমডাি থেমক উরিত 
থস্টনিামনি  মব্দি উৎসমক র রহ্নত কিাি থ িা কিল আেেদ েুসা। বুঝল 
থস্টনিামনি  ব্দ করিমডামিি োঝ বিাবি একই উৎস থেমক আসমে।  ব্দ 
একারধক থস্টনিামনি। 

আেেদ েুসা তাি থের ন রিেলবামিি নল থস  ব্দ লমেয তাক কমি রিিাি 
থ মপ ধিল তজটরন রদময়। 

রিিামি তজটরন থ মপই আেেদ েুসা থের ন রিোলবামিি নল বৃত্তাকামি 
ঘুরিময় রনল করিমডামিি প্রস্থ আনুোরনকোমব আন্দাজ কমি রনময়। আি থসই 
েুেূমতটই আমলা জ্বমল উমঠরেল।  

আমলাি বন্যায় থেমস থিল  ািরদক। 
আেেদ েুসা তাি সােমনি করিমডামিি রদমক একবাি থ ময়ই থদেটামক 

বাৌঁরকময় রনময় েুমি রদল করিমডামিি থেতি। 
করিমডািি পমিই আেেদ েুসা উমঠ দাৌঁিাল। 
আমিই থ ামে পমিরেল করিমডামিি োঝ বিাবি রতনরট লা  পমি আমে। 

আি একবাি োমলা কমি থদেল, তাি থের ন রিেলবামিি প্রেে রতন র কািমক। 
আেেদ েুসা তাি থের ন রিেলবাি পমকমট থিমে লাম ি কামে পমি োকা 

রতনরট থস্টনিামনি দুরট তুমল রনল। একটা ঘামি থফমল অ্ন্যরট োমত িােল। 
গুলী বৃরিি তীব্রতা তেন কমে থিমে। উপি থেমক গুলী পরিকল্পনা 

অ্নুসামিই োরেময় থদয়া েময়মে অ্ল্পেমেি জমন্য, যামত আমলা জ্বমল উঠাি পি 
আেেদ েুসা প্রময়াজমন থয থকান রদমক েুে কিাি সুরবধা পায়। রকন্তু এরদক থেমক 
গুলী বৃরি বন্ধ েয়রন। 

রসৌঁরিি উপি রদময় গুলী গুমলা েমে ঘমিি ডান ও বাে দুই প্রান্ত থেমক। 
োঝ বিাবাি এলাকা থেমক থকান গুলী  েমে না। আেেদ েুসা রনরিত েমলা, 
ঘমিি োঝ এলাকায় ঘাপরট থেমি রনিয় থকউ বমস থনই। 

ঘমিি ডান ও বাে এলাকা থেমক যািা গুলী কিমে রসৌঁরি লমেয, তািা রক 
থদেমত থপময়মে আেেদ েুসামক? প্রশ্ন জািল আেেদ েুসাি েমন। 
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এক ঝলক থদমে আেেদ েুসা যতটুকু বুমঝমে, রসৌঁরিি রনম  ফাৌঁকা একটা 
প্র স্থ  ত্তি।  ত্তিরটি সােমনি রদমক  ত্তি থেমক একরট করিমডাি থবরিময় এরিময় 
থিমে। থসই করিমডািরটমতই আেেদ েুসা দাৌঁরিময়। অ্নুরূপোমব  ত্বিরট ডান ও 
বাে রদমক থব  রকেুটা এগুবাি পি  ত্বি থেমক দুরদমকই করিমডাি থবরিময় 
থিমে। আেেদ েুসাি রবশ্বাস, ঐ দুই করিমডামিি েুে থেমক থদয়ামলি আিাল 
রনময় রসৌঁরিি রদমক গুলী কিা েমে। 

ওিা আেেদ েুসামক থদেমত পায়রন বমল েমন েমে আেেদ েুসাি। আমলা 
জ্বলাি সেয় স্বাোরবকোমবই ওমদি  েরকত দৃরি রসৌঁরি েুমেি রদমক রনবদ্ধ েবাি 
কো। তাোিা এক ঝলক থদেমত থপমলও তামক এ করিমডাি থেমক থবরিময় 
যাওয়া রনমজমদি থলাক েমন কিাটাই স্বাোরবক।  ত্রু েমন কিমল অ্বেই 
তামদি থস্টনিামনি গুলী এরদমকও েুমট আসত।  ািরদমক থস্টনিামনি 
আওয়ামজি েমধয আেেদ েুসাি থের ন রিেলবামিি অ্মপোকৃত রেঠা আওয়াজ 
রনিয় তািা শুনমত পায়রন। 

আেেদ েুসা েুর  েময়মে, তমব করিমডািরটি থপেন রদমক থবর  এমিায়রন। 
থপেমনি রদমক রনিাপত্তা সর্ম্মকট রনরিত েময় আেেদ েুসা ধীমি ধীমি 

এমিামলা করিমডামিি েুমেি রদমক। 
উপি থেমক আবাি একরট দুরট কমি গুলী বষটে শুরু েময় থিমে ঘমিি ডান 

ও বাে প্রামন্তি রদমক পরিকল্পনা অ্নুসামিই। এ গুলী বষটমেি লেয  ত্রুমদিমক 
গুলী বষটমে বযস্ত িাো যামত তািা অ্ন্যরদমক েমনামযাি রদমত না পামি এবিং 
তামদি অ্বস্থান র রহ্নত কিাও সেজ েয়। 

আেেদ েুসা রবিামলি েত অ্রতসন্তপটমে এরিময় থদয়ামলি আিাল থেমক 
প্রেে উৌঁরক রদল বাে রদমক। থদেল  ত্বমিি প্রামন্ত করিমডামিি েুমে ওিা  ািজন 
বমস। ওিা থদয়ামলি আিামল, রকন্তু তামদি থস্টনিামনি বযামিল অ্মধটক থদয়ামলি 
বাইমি। 

এিপি আেেদ েুসা একটু সেয় রনময় উরক রদল ডান  ত্ত্বমিি রদমক। 
ওোমন থদেল দুজনমক। ওিাও ঐ  একই পরজ মন থস্টনিান বারিময় গুলী 
কিমে। আেেদ েুসা সমি এল। োমতি থস্টনিামনি গুলীি থ ম্বাি পিীো কিল। 
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তািপি আেেদ েুসা থস্টনিামনি রিিাি োত থিমে এমিামলা প্রেমে 
বাৌঁরদমক। 

থদয়ামলি িা থঘৌঁমষ োৌঁটু থিমি বমস থস্টনিামনি বযামিল থ ামেি পলমক 
বাইমি রনময় রিিাি  াপল আেেদ েুসা বাৌঁরদমকি  ািজনমক লেয কমি। এক 
প লা গুলী কমিই আেেদ েুসা রবদুযৎমবমি ঘুমি দাৌঁরিময় থস্টনিান তাক কিল 
ডান করিমডামিি দুজমনি রদমক। 

ওিা দুজন গুলীি  মব্দ  েমক উমঠ তারকময় আেেদ েুসামক থদেমত থপময়ই 
থস্টনিান ঘুরিময় রনরেল। 

আেেদ েুসাি োত থস্টনিামনি রিিামিই রেল। সূতিািং থস্টনিামনি নল 
তামদি দুজমনি রদমক ঘুিাি সামে সামেই এক ঝাৌঁক গুলী রিময় রঘমি ধিল 
তামদিমক। 

রব  থসমকন্ডও থিল না। থেলা সাে েময় থিল। েয়জনই েুেূমতট লা  েময় 
িমক্ত োসমত লািল। 

রসৌঁরিি োোয় থদো থিল থবঞ্জারেন থবকন, বব কাটটাি ও করলন্সমক। 
আেেদ েুসামক থস্টনিান োমত  ত্বমি দাৌঁরিময় োকমত থদমে ওিা েুমট 

থনমে এল রনম  রসৌঁরি রদময়। তামদি থপেমন এফ.রব.আই-এি অ্ন্যান্য 
তসরনকিাও। 

তািা পমি োকমত থদেল নয়রট লা মক। 
থবঞ্জারেন থবকন জরিময় ধিল আেেদ েুসামক। বব কাটটাি, করলন্স আেেদ 

েুসামক স্যালুট রদময় তামদি হৃদময়ি আমবি প্রকা  কিল। 
আি তসরনকমদি থ ামে রবিয় ও আনন্দ। 
‘থজনামিল োিন থতা তােমল এোমন থনই।’ বলল বব কাটটাি। 
‘অ্বেই। রতরন এোমন োকাি কো নয় রেিঃ বব কাটটাি। রতরন এেন থোমপ 

আেয় থনবাি েত থলাক নন।’ 
‘রঠক স্যাি।’ বলল বব কাটটাি। কোটা থ ষ কমিই বব কাটটাি আবাি বমল 

উঠল , ‘স্যাি আেিা এেন সা ট কিমত পারি?’ 
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‘অ্বেই সা ট কমি আপনািা উপমি আসুন। লা গুমলা থনয়াি বযবস্থা 
করুন। আরে ওরদমক থদরে িরবন রনক্সন রক কিমে।’ 

বমল আেেদ েুসা উপমি উমঠ এল। উপমি উমঠ থবরিময় থিল বারি থেমক। 
আেেদ েুসামক থিমট থদমেই িরবন রনক্সন িারিি জানালা নারেময় োত 

থনমি ডাকল আেেদ েুসামক। আেেদ েুসা রিময় উঠল িরবন রনক্সমনি িারিমত। 
‘স্যাি অ্মনকেে ধমি গুলীি  ব্দ শুনলাে। োিাপ রকেু ঘমটরন থতা? ওিা 

সবাই থকাোয়?’  বলল উরদ্বগ্ন িরবন রনক্সন। 
‘বি ধিমনি োিাপ রকেু ঘমটরন, আোমদি একজন তসরনক োিা থিমে। 

ওমদি কময়কজন োিা থিমে। সা ট থ ষ কমি আসমে সবাই।’ বলল আেেদ 
েুসা। 

‘স্যাি এরদমক আমিক ঘটনা। যামক েুৌঁজমত থিমেন রতরনই থতা বাইমি।’ 
‘থকেন?’ 
‘স্যাি, এি েমধয থজনামিল োিন এ িাস্তা রদময় দু’বাি পাস কমিমে।’ 
‘থজনামিল োিন?’ 
‘রজ স্যাি।’ 
‘দুবাি?’ 
‘রজ স্যাি।’ 
‘তােমল থতা এ ঘারটমত েূলযবান রকেু আমে, যাি জমন্য থস েুবই উরদ্বগ্ন।’ 
‘তাই েমব স্যাি।’ 
‘তাি িারিি নাম্বাি রনময়ে?’ 
‘রজ স্যাি।’ বমল িারিি নাম্বািটা আেেদ েুসাি োমত তুমল রদল িরবন। 
‘আমিা একবাি থজনামিল োিন আসমব নারক?’ 
‘আসমতও পামি স্যাি।’ 
‘রকিংবা নাও আসমত পামি। থকাোও দাৌঁরিময় থ ষ পযটন্ত রক ঘমট তা থদেমত 

পামি।’ 
‘রজ স্যাি, থসটাও স্বাোরবক।’ 
এসব রবষয় রনময় কো  লরেল আেেদ েুসা ও িরবন রনক্সমনি েমধয। 
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অ্বম মষ বব কাটটািিা এল। বব কাটটাি িারিি জানালা রদময় আেেদ 
েুসামক বলল, ‘স্যাি, করর্ম্উটাি োিা থনবাি েত ডকুমেন্ট রকেু থপলাে না।’ 

‘আোি রবশ্বাস করর্ম্উটািগুমলাি েমধয েূলযবান দরলল োকমত পামি রেিঃ 
বব কাটটাি। আপনাি র কাি থজনামিল োিন রকন্তু এ িাস্তায় ঘুি ঘুি কিমে।’ 

‘তাই স্যাি? তােমল থতা.........’ 
‘এেন থনই। দুবাি এ িাস্তা রদময় থিমে। অ্বে যরদ তৃতীয়বাি আমস 

,তােমল আপনাি একটা সুমযাি েমত পামি।’ 
‘ঈশ্বমিি করুো থোক স্যাি।’ 
‘আরে স্যািমক থটরলমফান কমিরেলাে। সব জারনময়রে। রতরন পুরল মক 

েবি রদমত বমলমেন। আরে পুরল মক েবি রদময়রে। ওিা আসমে। স্যাি 
আপনামক ধন্যবাদ রদময়মেন।’ 

‘থকান স্যাি? জজট আব্রাোে?’ 
‘রজ স্যাি।’ 
‘আপরন সব কো তামক বমলমেন?’ 
‘উরনই েুৌঁমট েুৌঁমট রজমজ্ঞস কমি থজমনমেন। আপনাি েত উরন বমলমেন, 

করর্ম্উটািগুমলা েুব েূলযবান েমব।’ 
‘েুলযবান না েমল সিামতা না এবিং এোমব পাোিায় থলাকও বসামতা না।’ 

আেেদ েুসা বলল। 
‘ডকুমেন্টগুমলা থডস্ট্রয়ও থতা কিমত পামি।’ বলল থবঞ্জারেন থবকন। 
‘কিমত পািত , রকন্তু কমিরন। কািে থজনামিল োিনিা েমন কমিরেল থয, 

তামদি থিাপন আেময় থপ ৌঁোি পে এফ.রব.আই েুৌঁমজ পামব না।’ আেেদ েুসা 
বলল। 

‘থজনামিল োিমনি েমন কিা রঠক েময়রেল। পেটা থতা এফ.রব.আই েুৌঁমজ 
পায়রন। থপময়মে আেেদ েুসা।’ বলল করলন্স। 

‘এোমব কো বলা রঠক নয়। আেেদ েুসা োরজি না োকমল আপনািা 
রঠকই েুৌঁমজ থপমতন। থস রেল বমল আপনািা যোযে দারয়ত্ব রনময় র ন্তা-োবনা 
কমিনরন।’ আেেদ েুসা বলল। 
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‘ধন্যবাদ স্যাি। অ্ন্যমক েযটাদা থদবাি, অ্ন্যমক বি কমি থদেবাি 
আপনাি এই দুলটে গুমনি কািমে  ত্রুিাও আপনামক েযটাদা থদয় স্যাি। আরে 
থজনামিল োিন ও থিাড ওয়াটামিি সামে থব  কময়করদন থেমক থদেলাে, 
তািা আপনামক যতটা ঘৃনা কমি, তাি থ ময় অ্মনক থবর  েযটাদা তািা আপনামক 
থদয়। আপনামক তািা যমেি েত েয় কমি, রকন্তু থসই সামে তািা েমন কমি 
আপনাি দ্বািা থকান অ্ন্যায়  তামদি েমত পামি না। আজমকি দুরনয়ায় এেন  ত্রু 
দুলটে।’ বলল করলন্স। 

‘না করলন্স। োনুষ যরদ আল্লােমক োমলাবামস, আল্লােি হুকুে থেমন  মল, 
তােমল োনুষ প্রকৃত ‘োনুষ’ েময় যায়। আি োনুষ ‘োনুষ’ েমল থস োনুষমক 
রনমজি েত কমিই োমলাবাসমব।’ 

‘স্যাি, আপরন েুব ঈশ্বি রবশ্বাসী, না?’ বলল কোন্ডাি বব কাটটাি।  
‘অ্বেই। কািে আরে  াই এই জীবমন আরে থযেন আরে, তাি থ ময় 

অ্মনক োল োরক পিকামল।’ আেেদ েুসা বলল। 
‘রেিঃ আেেদ েুসা, আোি েৃস্টান ধেট যরদ আপনাি ধমেটি েত কামজি ধেট 

েমতা, সরেয় ধেট েমতা, তােমল আরেও ঈশ্বমি রবশ্বাসী বা ধেট পালনকািী েমত 
পািতাে। েৃস্টান ধমেট আরে কিাি রকেু পাই না।’ বলল থবঞ্জারেন থবকন। 

‘স্যামিি ধেটই তােমল গ্রেে কমি থফল।’ বলল বব কাটটাি। 
‘বলমত েমব না, আরে অ্মধটক েুসলোন েময় থিরে। থদমে থদমে আরে 

নাোজ প্রায় র মে থফমলরে। রেিঃ আেেদ েুসাি েত রদমন পাৌঁ বাি নাোজ পমি 
থদমেরে  িীি ও েন দুমটাই োল লািমে।’ বলল থবঞ্জারেন থবকন। 

থেমস উঠল করলন্স। বলল, ‘শুমনরে নাোমজ অ্মনক রকেু পিমত েয়। 
র মেমেন থসগুমলা?’ 

‘র েব থকামিমক, রেিঃ আেেদ েুসা োসমবন বমল আরে রকেু বরলরন।’ 
োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘োসব থকন? োমলা কামজ অ্বেই 

সেমযারিতা কিব।’ 
‘েুসলোন েওয়াি থকান রনয়ে আমে েৃস্টানমদি বযাপটাইমজি েত?’ 

বলল বব কাটটাি আেেদ েুসামক লেয কমি। 
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‘ও িকে থকান রনয়ে থনই। শুধু একটা থঘাষনা রদমত েয়, তািপি আল্লােি 
আমদ -রনমষধ জীবমনি সবমেমত্র থেমন  লমত েয়।’ 

‘থঘাষনাটা রক?’ আগ্রমেি সামে বলল থবঞ্জারেন থবকন। 
‘থঘাষনাটা েমলািঃ থকানই উপাস্য থনই আল্লাে োিা। েুোম্মদ (সা) তাৌঁি 

বাতটাবােক।’ আেেদ েুসা বলল। 
‘এ থঘাষনা থদয়াি অ্েট রক?’ বলল করলন্স। 
‘থঘাষনাি অ্েট েমলা, আল্লাে োিা দুরনয়াি আি কাউমকই,  াসক বা 

সোজপরত থযই থোন, উপাস্য, েুরনব, োরলক, রবধান দাতা, রিরজক দাতা ইতযারদ 
রেসামব োনা যামব না। আি আল্লাে জিমতি থ ষ নবী েুোম্মদ (সা) এি োধযমে 
থয জীবন-রবধান পারঠময়মেন তা থেমন  লমত েমব।’ আেেদ েুসা বলল। 

‘এ থঘাষনা যরদ আরে এেনই থদই?’ বলল থবঞ্জারেন থবকন, করলন্স, বব 
কাটটাি প্রায় একই সামে। 

আেেদ েুসা োরস েুমে রকেু বলমত যারেল, থসই সেয় পুরলম ি দুরট িারি 
এমস দাৌঁিাল তামদি িারিি পাম । 

আেেদ েুসা থেমে থিল এবিং প্রসিংি পামল্ট দ্রুত কমন্ঠ বব কাটটািমক বলল, 
‘তািাতারি বারি ও লা  ওমদি বুরঝময় রদন।’ 

‘রজ স্যাি, রদরে। করর্ম্উটাি ও অ্ন্যান্য ডকুমেন্ট সবই িারিমত থতালা 
েময়মে। ওমদিমক বারিি দারয়ত্বটা বুরঝময় রদময়ই আেিা  মল যাব।’ বলল বব 
কাটটাি। 

‘আেিা থতা এেন  মল থযমত পারি রেিঃ বব কাটটাি।’ 
বব কাটটাি আেেদ েুসাি রদমক আবাি পরিপূেটোমব ঘুমি দাৌঁরিময়   বযমস্ত 

বমল উঠল, ‘না স্যাি। আরে বলমত েুমল থিরে। স্যাি আপনামক অ্নুমিাধ 
কমিমেন আোমদি সামে থেড থকায়াটটামি থযমত। জজট এডওয়াডট েুিমক রনময় 
তাি েী বারি এমসমেন। স্যাি বমলমেন এডওয়াডট েুমিি সামেও থদো কিাি 
কো।’ 

োসল আেেদ েুসা। েমন েমন বলল, থলাে থদরেময়মেন এডওয়াডট েুমিি 
সামে সাোমতি। আসল েতলব, রনিয় থকান আমলা নাি রবষয় আমে। প্রকামে 
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বলল আেেদ েুসা, ‘রঠক আমে বব কাটটাি। আপনাি স্যামিি হুকুে থতা আি 
আরে থফলমত পারি না। যাব।’ 

‘হুকুে নয় স্যাি। অ্নুমিাধ কমিমেন আপনামক।’ 
‘রঠক আমে। আপরন কাজ থসমি রনন।’ আেেদ েুসা বলল। 
বব কাটটাি  লল িারি থেমক থনমে আসা এক পুরল  অ্রফসামিি রদমক। 
আেেদ েুসা েুে রফরিময় রনল িারিি থেতমি। 
িরবন রনক্সমনি সামে আবাি িল্প শুরু েমলা তাি। 
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৭ 
‘প্ররসমডন্ট বলমত থিমল আোমদি রবরুমদ্ধ যুদ্ধ থঘাষনা কমিমেন।’ বলল 

থজনামিল োিন। কান্নাি েত থেজা কন্ঠস্বি তাি। থোমে-দুিঃমে রবধ্বস্ত তাি েুে 
েন্ডল। 

থজনামিল োিন যামদি লেয কমি কোগুমলা বলল, তামদি সবাি েুে 
রন ু। োবনাি দুবটে োমি ঝুমল পমিমে থযন সবাি োো। 

ওয়ার িংটমনি বাইমি রনজটন এলাকাি একটা রব াল বারিি সাউন্ড প্রুফ 
ঘমি কাউরন্সল অ্ব আমেরিকান জুইস এযামসারসময় নস এবিং আমেরিকান জুইস 
রপপলস লীমিি রনবটােী করেরটি থয ে অ্রধমব ন বমসমে। আমেরিকান ইহুদীমদি 
সব োোই এোমন োরজি। যামদি েমধয িাজনীরতক, র ল্পপরত, সািংবারদক, 
কূটনীরতক, আেলা, আইনজীবী সব ধিমনি থলাক িময়মে। 

থজনামিল োিন োেমতই একজন বমল উঠল, ‘যুদ্ধটা রক, দয়া কমি 
সবাইমক বলুন।’ 

‘পূবট তেয সবই আপনািা জামনন। নতুন োিাত্মক থয পরিরস্থরতি সৃরি 
েময়মে, তা েমলা আোমদি থ িায় আোমদি  িে তবিী েময় ওঠা এফ.রব.আই 
 ীফ ও রস.আই.এ  ীফমক  বিোস্ত কমিরেমলন থপ্ররসমডন্ট, রকন্তু এই দুজনমক 
আবাি পুনিবোল কিা েময়মে। থসই সামে থপ্ররসমডমন্টি কামে থপ োি আোমদি 
প্রধান অ্বলম্বন প্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল হ্ারেল্টনমক পদ ুযত 
কিা েময়মে। এিপিই এফ.রব.আই ঝাৌঁরপময় পমিমে আোমদি উপি। আোমদি 
একটা অ্রফস তািা ধ্বিংস কমিমে। আোমদি নয়জন থলাকমক তািা েতযা 
কমিমে, রজরনসপত্র রনময় থিমে। থগ্রফতামিি জমন্য আোমক তািা কমি রফিমে। 
সবম ময় েয়াবে েমলা, আমেরিকান ইহুদী কেুযরনরটি রবরুমদ্ধ একটা রবিাট 
ষিযন্ত্র োেলা দাৌঁি কিামে। থয োেলাি আসােী েমবন রবজ্ঞানী জন জযাকব 
থেমক শুরু কমি উমল্লেমযািয ইহুদী থনতৃবৃন্দ। এই ষিযন্ত্র োেলাি কারেনী প্র াি 
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েওয়াি সামে সামে আমেরিকানমদি থোে, থোধ রিময় আেমি পিমব ইহুদীমদি 
উপি।’ োেল থজনামিল োিন। 

সিংমি সিংমিই একজন যুবক উমঠ দাৌঁিাল। বলল, ‘এেন ষিযন্ত্র োেলায় 
সুমযাি আেিা থকন রদলাে। এই  থিাময়ন্দাবৃরত্ত রক অ্পরিোযট রেল?’ 

তাি কো থ ষ েমতই প্রধান থিামেি কময়কজন উমঠ দাৌঁিাল। সেস্বমি বমল 
উঠল, ‘আোমদি এই যুবক বন্ধু জারতি ইরতোস জামনন না। যামক থিাময়ন্দাবৃরত্ত 
বলমেন, তািও ইরতোস জামনন না।’ 

কাউরন্সল অ্ব জুইস এযামসারসময় নমসি সোপরত এবিং অ্নুষ্ঠামনি 
সোপরত থডরেড উইরলয়াে থজানস বমল উঠল, ‘আপনািা একজন কো বলুন।’ 

সবাই বসল। কো বলাি জমন্য দাৌঁরিময় োকল তামদি েমধয প্রবীেতে 
একজন। রনউইয়কট অ্িমলি সোপরত থস। বলল, ‘আোমদি যুবক বন্ধু যামক 
ষিযন্ত্র বমলমেন, তা ষিযন্ত্র নয় আোমদি বাৌঁ াি েূলেন্ত্র। এই েূলেন্ত্রই 
আোমদিমক দুরনয়াি থেষ্ঠ  রক্ত োরকটন-জীবমনি থকন্দ্র রবন্দুমত রনময় এমসমে। 
এমক ষিযন্ত্র বলমল রবজ্ঞানী জন জযাকবমক ষিযন্ত্রকািী বলমত েয়। রকন্তু জন 
জযাকব থতা আোমদি জাতীয় বীি। রতরন তাৌঁি থিাটা জীবনমক রতল রতল কমি 
জারতি জমন্য রবরলময় থিমেন।’ োেল বৃদ্ধ। 

যুবকরট উমঠ দাৌঁিাল। বলল, ‘আরে দুিঃরেত।’ িম্ভীি কমন্ঠ কোরট বমলই 
থস বমস পিল।  

আবাি কো শুরু েমলা। এবাি কো বলমলা সো  সোপরত থডরেড 
উইরলয়াে থজানস। বলল, ‘অ্প্রময়াজনীয় কো বলাি সুমযাি এেন থনই। আজ 
থয পরিরস্থরতি আেিা েুমোেুরে সবাি কামে তা পরিষ্কাি। অ্ন্য থকান কো নয়, 
সবাই বলুন এেন রক কিেীয়। এটাই আজমকি একোত্র এমজন্ডা।’ 

থডরেড উইরলয়াে থজানস োরকটন যুক্তিামষ্ট্রি েুবই সম্মারনত ও প্রোব ালী 
বযরক্ত। রতরন বযািংকাি, র ল্পপরত এবিং রেরডয়া জায়ান্ট। 

তাি কো থ ষ েমতই আমেরিকান জুইস রপপলস লীমিি সোপরত কো 
বমল উঠল। বলল, ‘কিেীয় রনময়ও বি আমলা নাি দিকাি থনই। কিনীয় 
আোমদি একটাই। থসটা েমলা, োরকটন রসমনট ও প্ররতরনরধ পরিষমদ আোমদি 
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যািা আমেন এবিং যািা আোমদি েমত পামিন, তামদি সকলমকই সরেয় ও 
থসাচ্চাি কমি তুলমত েমব। থডমোেযাট ও রিপাবরলকান দমলি থনতা যািা 
আোমদি প্ররত সোনুেূরত ীল থসইসব থনতামদি পূেটোমব কামজ লািামত েমব। 
 ািরদক থেমক থোিান তুলমত েমব, থপ্ররসমডন্ট থে লবাদীমদি থপমিাডলামি 
রবরে েময় থিমেন। থপ্ররসমডমন্টি থয থিাপন ফাইল আেিা সিংিেে ও সেৃদ্ধ 
কিরে, তাি রেরত্তমত রতরন অ্বনরতক কামজি সামেও জরিত তা প্রোে কিমত 
আোমদি এরিময় থযমত েমব। এইোমব এেন একটা পরিমব  সৃরি কিমত েমব 
যামত তামক ‘ইেপীস’ কিা যায়। আি এই সব কামজ আোমদি অ্েট-রবত্ত, প্রোব-
প্ররতপরত্ত এবিং োনষমক বর েূত কিাি যত অ্ে আমে সব কামজ লািামত েমব। 
আি আোমদি এই কামজি একটা প্রধান ও প্রেে কাজ েমব থযমকান েূমলয 
আেেদ েুসামক থ ষ কমি থদয়া। থসই আজ আোমদি সকল দুিটরতি েূল। তামক 
থ ষ কিা থিমল আমেরিকায় আোমদি অ্ন্য কাজগুমলা আিও সেজ েময় যামব।’ 

আমেরিকান জুইস রপপলস লীমিি সোপরত োেমতই সোি সোপরত 
থডরেড থজানস তামক ধন্যবাদ রদল এবিং সবাইমক লেয কমি বলল, ‘আপনািা 
সকমল তাৌঁি কোি সামে একেত?’ 

সিংমি সিংমি সবাই দুই োত তুমল তামদি সেেটন  ও  পমেি কো জানাল।  
োরস ফুমট উঠল থডরেড থজানমসি েুমে এবিং থজনামিল োিমনি েুমেও। 
‘তােমল রসদ্ধান্ত আোমদি েময় থিল। আেিা এেনকাি েত উঠরে।’ বলল 

থডরেড থজানস। 
কোটা থ ষ কমিই থডরেড থজানস থজনামিল োিমনি রদমক রফমি বলল, 

‘রেিঃ থজনামিল, রবরেন্ন োরকটন গ্রুমপি এ সেয় আোমদি সেেটন দিকাি। 
থোয়াইট ঈিমলি প্রধান থিাড ওয়াটাি থতা আপনাি বন্ধু। তাি োধযমে থোয়াইট 
ঈিলমক কামজ লািাবাি বযবস্থা করুন।’ 

েুেটা ম্লান েময় থিল থজনামিল োিমনি। বলল, ‘রতরন আোি বন্ধু রেমলন, 
রকন্তু এেন েমন েয় আি থনই। লস আলামোমসি ঘটনা জানাি পি রতরন থবৌঁমক 
বমসমেন। আরে তাি সাোযয থ ময়রেলাে। রতরন বমলমেন, থদেুন আরে 
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আমেরিকান বমলই থোয়াইট ঈিল করি। আমেরিকান রেসামব দারয়ত্বই আোি 
কামে এক নম্বি।’ োেল থজনামিল োিন। 

‘থকন থস থতা টাকাি পািল। তামক রদন না কময়ক রেরলয়ন ডলাি। 
থদেমবন কাত েময় থিমে।’ 

‘পমিাে োমব তামক আরে পিে কমিরে। রতরন বমলমেন, টাকা তাি 
দিকাি থোয়াইট ঈিমলি জমন্য। আি থোয়াইট ঈিল আমেরিকাি জমন্য। 
অ্তএব তাি টাকা দিকাি আমেরিকাি জমন্য। আমেরিকাি েরত কমি থকান 
টাকা তাি  াই না।’ 

একটা দীঘটশ্বাস থফলল থডরেড থজানস। বলল, ‘এই নীরতবারি তা 
আোমদি জমন্য একটা বি রবপদ। বস্তুবাদমক এত উপমি থতালাি পমিও এই 
নীরতমবাধ অ্রধকািং  আমেরিকানমদি েমধয থেমক দূি কিা যায়রন।’ োেল 
থডরেড থজানস। 

থজনামিল োিনও থকান কো বলল না। োবরেল থসও। দুজমনি থ ামেই 
তেন একটা েরব োসমে। েরবষ্যমতি একটা েরব। আমেরিকান এই নীরতমবাধ 
ও পযারিওরটজমেি রবরুমদ্ধ তামদি বাৌঁ াি এই থয লিাই তাি েরবষ্যত রক? 

প্রশ্নরট েীরতকি আকামি জ্বল জ্বল কমি উঠল তামদি থ ামেি সােমন। রকন্তু 
তাি থকান উত্তি স্পি েময় উঠমলা না। 

একটা োবনা তামদি সােমন এেন প্রকট , কলম্বাসিা একরদন যামক ‘রনউ 
ওয়াডট’ বমলরেল, থসটা রক ‘রনউ ওয়াডট’ই েময় দাৌঁিামব, না এমক তািা তামদি 
আমিক ‘প্ররেজড লযান্ড’-এ পরিেত কিমত পািমব? 
 
 

পিবতটী বই 

এক রনউ ওয়াডট 
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