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১
আহমদ মুসার চ াখ পট ামযাক িদীর উপর নিবদ্ধ। নকন্তু তার দৃনি
পট ামযাক িদীর নকছুই চদখটছ িা।
আহমদ মুসার শূন্য দৃনিটত ভাসটছ উটেটের এক অশরীরী ছনব। লায়লা
চেনিফার ও ডাক্তার মােডাটর চকমি আটছ? ওটদর প্রনত দানয়টে হয়টতা চস
অবটহলা কটরনি, নকন্তু যত া তৎপর হওয়া উন ত নছল তা নক চস হটত চপটরটছ?
পাটরনি হয়টতা। নকন্তু আহমদ মুসার করার নকছুই নছল িা। ঘ িা প্রবাহ তাটক
ভানসটয় নিটয় চেটছ। আহমদ মুসা এটক আল্লাহর ইচ্ছা বটলই মটি কটরটছ।
লায়লাটদর নিশ্চয়ই চকাি ক্ষনত হটব িা এবং তাটদর উদ্ধাটর আল্লাহ নিশ্চয়ই
তাটক সাহাযয করটবি।
আহমদ মুসা তার ফ্লাট র সাউথ বযালকনিটত বটস িদীর নদটক তানকটয়
আটছ।
েেড ওয়ানশং ি মনুটমটট র পুটব ও মানকডি পালডাটমট হাউটসর দনক্ষটে
পট ামযাটকর তীটর এই ফ্লযা ন । চযাোড় কটরছ চবঞ্জানমি চবকি েেড
আব্রাহাটমর সাহাটযয। ফ্লযা ন অনফনসয়াল এলাকায়। এই নদক চথটক অটিক
নিরাপদ োয়ো া।
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এক া োনড়র হটিডর শব্দ এল আহমদ মুসার কাটি। শব্দন এল নিট র
োনড় বারান্দা চথটক। হটিডর শব্দ আহমদ মুসাটক ন ন্তার েেত চথটক নফনরটয়
আিটত পারল িা।
হঠাৎ আহমদ মুসার অনুভব করল এক া হাত তার ঘাটড় এটস চথটক
চেল।
প্রথম ায় মটক উটঠনছল আহমদ মুসা। নফটর এসনছল ন ন্তার আচ্ছন্নতা
চথটক। মটক উঠটলও পরক্ষটেই অনুভব করল হাতন চবঞ্জানমি চবকটির।
চপছি নদটক িা তানকটয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘নম. চবঞ্জানমি চবকি, এই অসমটয়
যখি, নিশ্চয় চকাি খবর এটিটছি?’
‘হ্যা, এক া ভাল খবর।’
‘নক চস া?’
‘আমার সাটথ আপিাটক এখনি চবরুটত হটব।’
‘চকাথায়?’ চপছি নফটর চবঞ্জানমি চবকটির নদটক তানকটয় বলল আহমদ
মুসা।
‘চশািার দরকার চিই, উঠুি।’
‘সনতযই উঠব?’
‘সনতয িা হটল এই সাত সকাটল এভাটব আনস?’
আহমদ মুসা উঠল। চবঞ্জানমি চবকটির উপর তার আস্থা আটছ। অকাটে
চস সময় খর কটর িা।
আহমদ মুসা ততরী হটয় চবঞ্জানমি চবকটির সাটথ চবনরটয় এল।
তারা োনড়টত উঠল। োনড় ছু ল উত্তর ওয়ানশং টির নদটক।
োনড় নেটয় থামল সুন্দর এক া বানড়র সামটি।
লাফ নদটয় োনড় চথটক িামল চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আসুি নম.
আহমদ মুসা।’
আহমদ মুসাও িামল।
ত্ত্বর চথটক এক ধাপ চপনরটয় কনরটডাটর উটঠ সামটি দরোর উপর
িের চফলটতই চদখল, দরো নদটয় সাি ওয়াকার ও েেড চবনরটয় এল।
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াকডস েীটপর এই েেড ডা. মােডাটরট র ভাই ও লায়লা চেনিফাটরর
স্বামী।
নবস্মত আহমদ মুসা দাাঁনড়টয় পটড়নছল।
ওরা এটস দুেটিই েনড়টয় ধরল আহমদ মুসাটক।
আহমদ মুসা দুেটির নপঠ াপটড় বলল, ‘সালাম নদটত বুনি এভাটব
ভুটল যায়?’
দুেটি আহমদ মুসাটক চছটড় নদটয় চহটস উঠল। বলল দুেটিই,
‘আসসালামু আলাইকুম।’
আহমদ মুসা সালাম নিল। চস নকছুই বলটত যানচ্ছল।
তার আটেই চবঞ্জানমি কথা বটল উঠল। তার চ াটখ-মুটখ নবস্ময়। বলল,
‘নম. েেড, নম. সািওয়াকার আপিাটদর এই িতুি ধমডীয় পনর টয়র কথা আমাটক
বটলিনি?’
‘পনর য় অটিক পুরাটিা হটয় চেটছ।’ বলল সািওয়াকার।
‘নম. আহমদ মুসা আপনি চদখনছ যাদুকর! মটি কটরনছলাম মাত্র আমরা
এখািকার কেিই আপিার দটল নভটড়নছ। নকন্তু চদখনছ, ওরা অটিক আটেই
আপিার নশকার হটয় চেটছ।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি।
‘নম. চবঞ্জানমি, সটতযর শনক্ত যাদুর চ টয় লক্ষ চকান গুে চবনশ।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘সতয যনদ সতয হয়।’ চবঞ্জানমি বলল।
‘নকন্তু সতয এক া নবমূতড নেনিস। সতয মূতড হটয় ওটঠ সটতযর যারা সাক্ষয
চদি বা সটতযর যারা বাহক তাটদর মাধযটম। সতয মূতড হটয় ওঠা বা সতযটক মূতড
কটর চতালার নবষয় া খুবই গুরুেপূেড। সুতরাং সতয সতয হওয়াই যটথি িয়।’
‘সনতযই তাই নম. আহমদ মুসা। সতয যনদ গুটের িাম হয়, তাহটল সটতযর
বাহক হটবি গুেী। গুেীটক বাদ নদটল গুে দৃশ্যমাি হয়িা।’
‘ধন্যবাদ নম. চবঞ্জানমি। আপিার উদাহরে া খুবই সুন্দর।’
বটল আহমদ মুসা মুহূতডকাল চথটমই চবঞ্জানমটির নদটক চ টয় বলল, ‘নম.
চবঞ্জানমি আপিার ভাল খবর চয েেড ও সািওয়াকারটদর সাটথ সাক্ষাত কনরটয়
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চদয়া, তা কল্পিাটতও আমার আটসনি। সনতযই আমার েটন্য এ া এক া অসম্ভব
ভাল খবর। নকন্তু এটদর সাটথ পনর য় হটলা আপিার চকমি কটর?’
‘ভাল খবর শুধু এই এক াই িয় নম. আহমদ মুসা। আরও আটছ। নকন্তু
তার আটে আপিার চশষ প্রশ্ন ার েবাব নদটয় চিই।’
বটল চবঞ্জানমি চবকি এক ু থামল। পরক্ষটেই শুরু করল আবার। বলল,
‘নি আটমনরকা’র পক্ষ চথটক আমরা আটমনরকার সকল চদশটপ্রনমক সংেঠি ও
সংস্থার সাটথ চযাোটযাে করনছ ইহুদীবাদীটদর ষড়যন্ত্র সম্পটকড তাটদর অবনহত
করার েটন্য। এ কাে করটত নেটয়ই ‘আটমনরকাি নিটসট ’-এর েটেডর সাটথ
আমার পনর য় হয়। পনর য় করটত নেটয় বুিলাম চয আমাটদর সব পটক্ষরই চিতা
আহমদ মুসা। তারপর আপিাটক নিটয় এলাম সারপ্রাইে চদবার েটন্য।’
‘ধন্যবাদ নম. চবঞ্জানমি এই ধরটির সারপ্রাইে চদবার েটন্য।’ সবাইটক
নিটয় ঘটর ঢুকটত ঢুকটত বলল আহমদ মুসা।
দুতলা বানড়র নিট তলার নবশাল ড্রইংরুটম বসল সবাই।
বসার পর মুহূটতডর েটন্য বুটে নেটয়নছল আহমদ মুসার দুই চ াখ। েম্ভীর
হটয় উটঠনছল তার মুখমটডল।
পটর তাকাল আহমদ মুসা েটেডর নদটক। বলল, ‘চতামাটক নেটেস
করটত ভয় করটছ চয চতামরা চকমি আছ। আনম দুুঃনখত েেড।’
েটেডর মুখ মনলি হটয় উঠল। মুখ া তার নি ু হটয় পটড়নছল। চবাধ হয়
ভাবান্তর া চোপি করার েটন্য। সংটে সংটেই আবার মাথা তুলল। বলল, ‘যা
ঘ বার তা ঘট টছ। কাটরাই নকছু করার নছল িা। ওরা বরং আপিার নিটদডশ ভংে
কটরনছল।
েটেডর কথাগুটলা চযি আহমদ মুসার কাটিই চোটলা িা। চযি কতক া
স্বটোতনক্তর মতই বটল উঠল, ‘শ্যারিরা চয িতুি চড লাইি নদটয়টছ, তাটত
আরও কটয়ক া নদি হাটত আটছ। এবার এ নদটক িের চদবার সময় এটসটছ
েেড। দুুঃনখত েেড, অটিক চদরী হটয়টছ। তটব তাটদর চকাি ক্ষনত করটত সাহস
পাটব িা শ্যারিরা।’
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‘বৃথাই আপনি কি পাটচ্ছি ভাইয়া। চকাি চদরী হয়নি। নবস্তানরত আনম
শুটিনছ নম. চবঞ্জানমটির কাটছ। যা আশু করার আল্লাহ আপিাটক নদটয় তাই
কনরটয়টছি। ওটদর মুনক্তর পথ এখি অটিক সহে হটয়টছ ভাইয়া।’
‘চতামার কথা আল্লাহ সতয করুি েেড।’ বলল আহমদ মুসা। কথা চশষ
কটর আহমদ মুসা তাকাল সািওয়াকাটরর নদটক। বলল, ‘প্রটফসর আরাপাটহা
চকমি আটছি?’
‘ভাটলা আটছি। আনম আসার সময় আমার প্রনত তাাঁর নিটদডশ নছল আনম
চযি প্রথম সাক্ষাটতই আপিাটক তার কাটছ চ নলটফাি করার েটন্য অনুটরাধ
কনর।’ বলল সািওয়াকার।
‘আচ্ছা সািওয়াকার, আনম আেই তার কাটছ চ নলটফাি করব। আনম
দুুঃনখত, নকছুনদি এমি চেল চয, ারপাটশর বতডমাি ছাড়া দূটরর চকাি নকছুর
নদটক মিটযােই নদটত পানরনি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ভাবীর কথা, ভাইয়া?’ বলল েেড।
‘ওটক অটিক বার মটি পটড়টছ, নকন্তু ওর সাটথ চযাোটযাে করটত
পানরনি। প্রথম েত রাটত ওর সাটথ কথা বটলনছ।’
‘যা ঘট টছ, ঘ টছ সব নক তাাঁটক আপনি োিাি?’ আবার নেোসা
েটেডর।
‘সব োিাই িা, তটব আনম নক করনছ তা োিটত খুব আগ্রহী তাই এক া
ব্রীফ তাটক করটত হয়।’
‘মাফ করটবি, এ ব্রীফ-এর মটধয কত ুকু থাটক ভাইয়া?’ আবার
েটেডরই প্রশ্ন।
‘এ ুকু চেটি রাখ, মুল ঘ িাগুটলা ছাড়াও েেড ও লায়লা চেনিফাটরর
কথা, সািওয়াকার ও চমরী চরাটের কথা, সািঘাটিম িাবালুনস ও সান্তা আিা
পাবটলার কথা নতনি োটিি। নঠক এমনি ভাটবই োটিি নতনি প্রটফসর
আরাপাটহা, ওেলালা কারটসি ঘাটিম িাবালুনস পনরবার, পাবটলা পনরবার, ডা.
আহমদ আশরাফ পনরবার, চবঞ্জানমি চবকি, েেড েুনিয়র ও সাবা চবিগুনরয়াি,
েেড আব্রাহাম েিসি, সারা চেফারসি প্রমুখ সবাইটক।’ থামল আহমদ মুসা।
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আহমদ মুসা থামটতই চবঞ্জানমি চবকি বটল উঠ, ‘আমাটদর পরম
সম্মানিতা ভাবী সম্পটকড আনম নকছুই োনি িা। নকন্তু আনম অবাক হনচ্ছ এতনকছু
োিার তধযডয তাাঁর আটছ?’
কথা বলটত যানচ্ছল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুখ চথটক কথা চকটড়
নিটয় বলল েেড, ‘ভাবীও কম িি নম. চবঞ্জানমি চবকি। িাটের লুই রাে
পনরবাটরর একমাত্র উত্তরানধকারী রােকুমারী নতনি।’
‘নক বল েেড তুনম। চস রােয চিই, চস রােপনরবার চিই, রােকুমারীও
নতনি িি।’ আহমদ মুসা লােুক কটে বলল।
‘চদখুি ভাইয়া, হায়কাটলর চলখা মহািবী (সুঃ) এর েীবিী আনম
ইনতমটধয পটড় চফটলনছ। বংশীয় সম্মাি, বংশ পনর য়টক ইসলাম গুরুে নদটয়টছ।
সম্মািও নদটয়টছ। এ পনর য় পনরতযাে করটত নিটষধ কটরটছ।’ বলল েেড
প্রনতবাটদর কটে। েটেডর কথা চশষ হবার সাটথ সাটথ চবঞ্জানমি চবকি বটল
উঠল, ‘আমার এখি মটি হটচ্ছ, চোড়া চমলাটিার চক্ষটত্রও স্রিার সনবটশষ এক া
পনরকল্পিা আটছ। নম. আহমদ মুসার চোড়া শুধু ফরাসী রােকুমারী ধরটিই চকউ
হটত পাটরি। নতনি শুধু স্ত্রী িি, সহটযােী, সহকমডীও। তা িা হটল সব বযাপাটর
এমি আগ্রহ তাাঁর থাকটব চকি!’
‘আপিারা আটলা িা অন্যনদটক নিটয় চেটছি। আসটল নবষয়গুটলা
োিার ওর আগ্রটহর কারে উনি ধারাবানহক চিা রাটখি। ইনতহাটসর েনতধারার
উনি একেি অতযন্ত নসনরয়াস পযডটবক্ষক।’ বলল আহমদ মুসা।
এক ু চথটমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘সািওয়াকার, ওনদটকর অবস্থা
নক? ওেলালা নক করটছ?’
‘ভাইয়া, সপ্তাহ খাটিটকর মটধযই নেভাটরা ও ওেলালা নবশ্বনবদযালটয়
আসটছ। আনম নবশ্বনবদযালটয় যাওয়া শুরু কটরনছ। চমরী চরােও আসটছ।’ বলল
সািওয়াকার।
‘ওেলালা ও নেভাটরা নবশ্বনবদযালটয় আসটছ? তুনম নবশ্বনবদযালটয়
যাওয়া শুরু কটরছ? চমরী চরােও? তারপর? নকছু ঘট নি?’ আহমদ মুসার কটে
নবস্ময়।
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‘িা ভাইয়া যারা মাটি নবশ্বনবদযালটয়র চয চছটলরা আমাটদরটক
নবশ্বনবদযালয় ছাড়া কটরনছল, ধটর নিটয় নেটয়নছল, তারাই আমাটক নবশ্বনবদযালটয়
নিটয় চেটছ। তারা সবাই এখি বন্ধু হটয় চেটছ।’ বলল সািওয়াকার।
‘এ নবস্ময়কর পনরবতডি া নকভাটব ঘ ল? আমার নবশ্বাস হটত াইটছ
িা।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ভাইয়া, এ কীনতড চবঞ্জানমি চবকটির। আনম নকছুই োনি িা। আনম ও
েেড এখাটি চোপটি নছলাম এবং আপিার চখাাঁে করনছলাম। হঠাৎ একনদি
নবশ্বনবদযালটয়র চসই তবরী চছটলরা এল এবং আমাটদরটক নবশ্বনবদযালটয় নিটয়
চেল।’ বলল সািওয়াকার।
‘চবঞ্জানমি ও েটেডর সাটথ চতামার পনর য় হটলা নকভাটব?’ নেটেস
করল আহমদ।
‘কাটহানকয়ায় আমাটদর পুনলশ অনফসার এবং ‘এইম’ (AIMAmerican Red Indian Movement)-এর চসটি ারী চেিাটরল ‘ন িক’এর চরফাটরে নিটয় নম. চবঞ্জানমি চবকি আমার এখাটি আটসি। আর নশলা
সুসাি েটেডর সাটথ আমাটক পনর য় কনরটয় চদি। নশলা সুসািও নবশ্বনবদযালটয়
ক্লাস করটছ।’ বলল সািওয়াকার।
সািওয়াকাটরর কথা চশষ হটল আহমদ মুসা তাকাল চবঞ্জানমি চবকটির
নদটক। বলল, ‘নক বযাপার নম. চবকি। এ নমরাকল নকভাটব ঘ ল?
হাসল চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আটরক া সারপ্রাইে বানক আটছ। তার
আটে নকছু বলা যাটব িা। এখািকার কাে চশষ। এবার লুি চসখাটি।’
‘চকাথায়?’ বলল আহমদ মুসা।
‘চযখাটি সারপ্রাইে া অটপক্ষা করটছ চসখাটি।’ বলল চবঞ্জানমি
চবকি।
‘আপিার সারপ্রাইটের প্রনত আমার চলাভ সৃনি হটয়টছ। সুতরাং লুি।’
আহমদ মুসা বলল।
‘ধন্যবাদ। আসটছ সারপ্রাইে া নকন্তু এই সারপ্রাইটের চ টয় অটিক বড়
হটব।’
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বলটত বলটত উটঠ দাাঁড়াল চবঞ্জানমি চবকি।
সবাই উটঠ দাাঁড়াল। সবাই নেটয় োনড়টত উঠল। এক োনড়টতই ারেি।
আটের মত চবঞ্জানমি চবকিই োনড় ড্রাইভ করল।
পটির নমনি লার োনড় ারতলা এক া নবশাল নবনর্ল্ং-এর সামটি এটস
দাাঁড়াল।
নবনর্ল্ং-এ ইটলকট্রনিক এক া সাইিটবাডড। তাটত বড় সাদা একন
ঈেল। তার নিট চলখা ‘আটমনরকাি কিসাসটিস চসাসাইন ’ (ACS)।
সাইিটবাডড চদটখ ভ্রু কুনিত হটলা আহমদ মুসার। ‘চহায়াই ঈেটল’র
সাইিটক আহমদ মুসা চ টি। আহমদ মুসা এও োটি, ‘চহায়াই ঈেটল’র প্রকৃত
িাম ‘আটমনরকাি কিসাসটিস চসাসাইন ’। নকন্তু এ িাম এটকবাটরই াপা পটড়
চেটছ। সাইি ‘চহায়াই ঈেল’ অনুসাটর তার িাম হটয় চেটছ ‘চহায়াই ঈেল’।
োনড় চথটক চিটম চসই নবনর্ল্ং-এর চেট র নদটক এটোটলা তারা সকটল।
চবঞ্জানমি চবকটির সারপ্রাইনেং সারপ্রাইে তাহটল নক ...। ন ন্তা আর
সামটি এটোল িা আহমদ মুসার। এমি অসম্ভব কখিও সম্ভব হটত পাটর িা।
তাহটল চহায়াই ঈেল অনফটসর চকাথায় যাটচ্ছ তারা?
আহমদ মুসা চদখল, চবঞ্জানমি চবকি এখাটি পনরন ত। তাটক চদটখই
প্রহরীরা স্যালু নদটয় সটর দাাঁনড়টয়টছ। আরও তার মটি হটলা, প্রহরীরা সবাই
চযি তাটদরই অটপক্ষা করনছল।
চো া নবষয় া আহমদ মুসার কাটছ স্বটের মতই অনবশ্বাস্য মটি হটচ্ছ।
দুতলার চমষ প্রাটন্তর এক া দরোর সামটি নেটয় দাাঁড়াল চবঞ্জানমি
চবকি।
দরোর সামটি চেিোি হাটত দাাঁনড়টয়নছল একেি প্রহরী।
চবঞ্জানমি চবকি তার সামটি নেটয় দাাঁড়াটতই প্রহরী দরো খুটল ধটর
বলল, ‘স্যার আটছি। আপিাটদর েটন্য অটপক্ষা করটছি।’
প্রহরীটক ধন্যবাদ নদটয় আহমদ মুসার নদটক তানকটয় বলল, ‘আসুি নম.
আহমদ মুসা, আসুি সকটল।’
বটল চবঞ্জানমি চবকি চভতটর প্রটবশ করল।
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তার সাটথ সাটথ আহমদ মুসা এবং সকটল।
ঘটর প্রটবশ করার পর আহমদ মুসার িের প্রথম নেটয় পড়ল এক া
নবশাল চ নবটলর উপর। চদখটত চপল আহমদ মুসা, চ নবটলর ওপার চথটক
চহায়াই ঈেটলর প্রধাি চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার শশবযটস্ত দরোর নদটক আসটছি।
সনতযই আহমদ মুসা স্তনম্ভত হটয়টছ আকনস্মক এই ঘ িায়।
এনেটয় আসা চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার চবঞ্জানমি চবকিটক পাটশ চঠটল
নদটয় পথ পনরষ্কার কটর হাত বাড়াল স্তনম্ভত আহমদ মুসার নদটক।
স্বোচ্ছটন্যর মতই আহমদ মুসা হাত বাড়াল চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। দুই
হাত নমনলত হটলা। হটলা দুেটির হ্যাটডটশক।
চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার আহমদ মুসার হাত ছাড়ল িা। হাত ধটর চ টি
নিটয় এটস বসাল চ য়াটর এবং নফটর চেল নিটের চ য়াটর।
‘নম. চোর্ল্ ওয়া ার, মটি হটচ্ছ আপনি চযি আমাটক চ টিি িা এবং
আহমদ মুসা ছাড়া আর চকউ চযি এ ঘটর আটসনি। আমরা স্বােত সম্ভাষেও
চপলাম িা, বসটতও বলটলি িা আমাটদর।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি চঠাাঁট র
চকাোয় হানস চ টি।
সংটে সংটেই চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার আবার উটঠ দাাঁড়াল। সলজ্জ চহটস
বলল, ‘সনর, ওটয়লকাম ু অল। নম. চবঞ্জানমি এবং আপিারা দয়া কটর বসুি।’
‘ধন্যবাদ নম. চোর্ল্ ওয়া ার।’ বটল চবঞ্জানমি চবকি েেডটক চদনখটয়
বলল, ‘বলটত পাটরি ইনি নম. আহমদ মুসার চছা ভাই, েেড। আর ....’
‘বলটত হটব িা নম. চবঞ্জানমি চবকি। ওটক আনম োনি ‘আটমনরকাি
নিটসট ’-এর ও সভাপনত। ওর ফাদার নছল আমার পরম উপকারী একেি।
চবঞ্জানমি চবকি সািওয়াকাটরর পনর য় নদটত যানচ্ছল। চবঞ্জানমিটক
থানমটয় নদটয় চোর্ল্ ওয়া ার বটল উঠল, ‘সারওয়াকারটক পনর য় কনরটয় নদটয়
আমাটক লজ্জা চদটবি িা। অতযন্ত এক খারাপ অবস্থায় আমরা এটক অপরটক
চেটিনছ।’
চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার কথা চশষ করার পর মুহূতড কটয়টকর েটন্য এক া
নিরবতা চিটম এল। চস নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা একবার
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চবঞ্জানমি চবকি, একবার চডনভড চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক তানকটয় বলল, ‘আনম
বুিটত পারনছ িা নক ঘ টছ!’
‘নকছুই বুিটত পারটছি িা নম. আহমদ মুসা?’ বলল চডনভড চোর্ল্
ওয়া ার। তার চঠাাঁট র চকাোয় হানস।
‘এ ুকু বুিটত পারনছ, ‘নি আটমনরকা’র (FAME) সাটথ ‘চহায়াই
ঈেল’-এর নিশ্চয় চকাি ডায়ালে হটয়টছ। যার ফটল সািওয়াকার ও েেডরা
কিটসসি চপটয়টছ এবং আমাটদরও এখাটি আসার মত পনরটবশ সৃনি হটয়টছ।
নকন্তু বুিটত পারনছ িা নমরাকল া নক, যা এ া ঘ াল।’ বলল আহমদ মুসা।
‘নমরাকল আপনিই ঘন টয়টছি আহমদ।’ বলল েম্ভীর কটে চডনভড
চোর্ল্ ওয়া ার।
‘আনম ঘন টয়নছ? বুিলাম িা।’ বলল নবনস্মত কটে।
‘আপনি ঘ ািনি? ঘ িা আপনি উদঘা ি কটরটছি। লস আলাটমাটসর
সুড়ঙ্গ আনবষ্কার এবং তার পরবতডী ঘ িাগুটলা আমাটদর চ াখ খুটল নদটয়টছ।’
বলল চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার।
‘নকন্তু আপনি চতা চেিাটরল শ্যারটির সাটথই নছটলি। তারপর নক
ঘ ল?’
‘এই নমরাকটলর কৃনতে অবশ্য চবঞ্জানমি চবকটির। আনম চেিাটরলর
শ্যারটির সাটথ ওয়ানশং ি চফরার সময় পযডন্ত নবষয়গুটলা আমার কাটছ স্বচ্ছ নছল
িা। বরং বলটত পাটরি নবভ্রানন্তর মটধয নছলাম। লস আলাটমাস চথটক সান্তা চফ
আসার পটথ চয হতযাকাটড- এবং সান্তাটফ নবমাি বন্দটর এফ নব আই’র নবমাটি
চয নবটফারে ঘট , তার বযাখযায় চেিাটরল শ্যারি যা বটলনছটলি তাটত আনম
সন্তুি নছলাম। সবডটশষ তার কাছ চথটক আনম লস আলাটমাস সুড়টঙ্গর কানহিী
শুনি।
প্রথমবাটরর মত আমার মটধয আশংকার সৃনি হয় চয, আমাটদর সবট টয়
স্পশডকাতর েটবষোোটরর চকাি সুড়ঙ্গ সংটযাে একন ইহুদী প্রনতষ্ঠাি বা
সবডসাধারটের প্রটবশটযােয এক া চবসরকারী প্রনতষ্ঠাটির সাটথ থাকটব চকি!
এই প্রটশ্নর মুটখামুনখ হবার সাটথ সাটথ আনম আমার চলাকটদর অনুন্ধাটির নিটদডশ
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নদলাম। এফ নব আই প্রধাি েেড আব্রাহাম ও নস আই এ ীফ এযাডনমরাল মযাক
আথডাটরর বরখাটস্তর সংবাদ আমাটক আহত কটর। কারে, তখি আটমনরকার
স্বাটথডর বযাপাটর তাটদর চ টয় একনিষ্ঠ চলাক আমার চ াটখ পটড়নি। কথা বনল
চপ্রনসটডটট র নিরাপত্তা উপটদিা চেিাটরল হ্যানমল টির সাটথ তার যুনক্ত ও
চেিাটরল শ্যারটির কথার মটধয আনম চকাি পাথডকয চদনখনি। োতীয় স্বাটথডর
পটক্ষর চক আর চক নবপটক্ষ এ নিটয় সংকট পটড় যাই। নসদ্ধান্ত গ্রহে কনর সব
নবষয় োিাির আটে চকাি কাটে আর হাত চদব িা। এই সময় চেিাটরল শ্যারি
তার সাটথ কাে করার েটন্য পটরাক্ষভাটব আমাটক নবরা অটথডর চলাভ চদখাি।
আমার মটি বড় এক া ধাক্কা লাটে, একেি ইহুদী স্বাটথডর প্রনতভূ এত াকা
আমাটক অফার করটছ চকি? আনম তাটক স্পি বটল চদই, আমার াকার দরকার
তটব তা আটমনরকার স্বাটথড কাে করার েটন্য। াকা চিয়ার আটে আমাটক
োিটত হটব এই াকা আটমনরকার স্বাটথডর পটক্ষ যাটব নক িা।
এ রকম অবস্থায় চবঞ্জানমি চবকি আমার সাটথ চদখা কটরি। তাাঁর
কাটছই আনম সব শুনি। চশািার সাটথ সাটথই আমার সব কথা নবশ্বাস হয়। এরপর
আনম প্রথটম প্রনতরক্ষা চোটয়ন্দা নবভাটের প্রধাি চেিাটরল চশরউটডর সাটথ
চযাোটযাে কনর। নতনি চবঞ্জানমি চবকটির সব কথাই কিফামড কটরি। পটর কথা
বনল নস এই-এর প্রধাি এযাডনমরাল মযাক আথডার এবং এফ নব আই-এর প্রধাি
েেড আব্রাহাটমর সাটথ। তাাঁটদর কাটছও সব শুনি। তারপটরই আনম নিুঃসটন্দহ
হটয় যাই চয, চেিাটরল শ্যারিরা আমাটদর মাথায় কাাঁঠাল চভটঙ খাটচ্ছি,
আমাটদর ঘাটড় বটস আমাটদরই মাথা ভাঙার চ িা করটছি। নবক্ষুব্ধ হটয় ওঠা মি
আরও নিনশ্চত হটলা, ইহুদীবাদীটদর আমরা বুটক চ টি নিটয় যতই আদর কনর,
তাটদর প্রটয়ােটি তারা আমাটদর বুটক ছুনর মারটবই। এসব মটি আসার সাটথ
সাটথ আরও অটিক কথা মটি পটড় চেল। আটমনরকাি এক ইনতহাসনবটদর সাটথ
আমার পনর য় নছল। নতনি বলটতি, োমডািীটত ইহুদী হতযার চয চপ্রক্ষাপ বলা
হয়, তার চো া াই সাোটিা। তাাঁর কথা শুটি আনম নবশ্বাস করতাম িা। ভাবতাম,
বলতাম, আপিার মটধয এযানট চসনমন ক মটিাভাব প্রবল। আেটকর যুটে এমি
সাম্প্রদানয়ক মটিাভাব টল িা। পরবতডীটক ঐ ইনতহাসনবদ তার কটয়কেি
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সমমিা বন্ধুটদর নিটয় একন ‘নহটোনরকযাল ফাউটটডশি’ েঠি কটরনছটলি। এই
ফাউটটডশটির মাধযটম োমডািীর েেহতযা নবষটয় প্রকৃত দনলল দস্তাটবে চযাোড়
কটরনছটলি এবং এই নবষটয় তারা েটবষো করনছটলি। কাে অটিকখানি এগুবার
পর তারা চঘাষো চদি চয, োমডািীটত ষা লক্ষ বা অনুরূপ অংটকর ইহুদী হতযার
উপযুক্ত প্রমাে চয হানের করটত পারটব, তাটক পিাশ হাোর ডলার পুরষ্কার
চদয়া হটব। শুটিনছলাম পুরষ্কার চিবার েটন্য চকউ তাটদর কাটছ প্রমাে নিটয়
হানের হয়নি। তার বদটল তাটদর েবষো ফাউটটডশটির চো া কমটেক্স াই
নবটফারটে নিনশ্চহ্ন হটয় যায়। ইহুদীবাদীটদর দাবীটক বাটিায়া প্রমাে করার
েটন্য চযাোড় করা অমূলয সব তথয ও দনলল-দস্তাটবে। এই ঘ িার পর ঐ
ইনতহাসনবদটক আনম কাাঁদটত চদটখনছ ও বলটত শুটিনছ, ইহুদীবাদীরা নবটফারে
ঘন টয় আমাটদর ‘নহটোনরকযাল ফাইটটডশি’ ধ্বংস কটরটছ তাই িয়, ধ্বংস
কটরটছ আটমনরকাি সট তি ও স্বাধীি নবটবকটক। চসনদি ঐ ঐনতহানসটকর প্রনত
নকছু করুো সৃনি হওয়া ছাড়া তার কথার এক বেডও আনম নবশ্বাস কনর।। চবঞ্জানমি
চবকি ও অন্যান্যটদর কথা চশািার পর ঐ ঐনতহানসটকর কথাই খুব চবনশ কটর
মটি পটড়নছল। বুটকর চভতটর খুব চবদিার সিার চহয়নছল। বুিটত চপটরনছলাম,
কত দুুঃটখ ঐ অনভে ইনতহাসনবদ চকাঁটদনছটলি। এই নবষয়গুটলা নিটয় আনম যতই
ভাবটত লােলাম, আপিার প্রনত, মুসলমািটদর প্রনত আমার মি ততই প্রসন্ন হটয়
উঠটত লােল। চশটষ আমার অোটন্তই আপনি েেড আব্রাহাম, এযাডনমরাল মযাক
আথডার, চেিাটরল চশরউড প্রমুখ শীষড আটমনরকািটদর মত আমার বন্ধু হটয়
চেটলি। এই পনরবতডি নিুঃসটন্দটহ এক া নমরাকল এবং এই নমরাকটলর ি
হটলি চবঞ্জানমি চবকি।’
চডনভড চোর্ল্ ওয়া াটরর দীঘড বক্তবয চশষ হবার সাটথ সাটথ চবঞ্জানমি
চবকি চোর্ল্ ওয়া ারটক লক্ষয কটর বলল, নঠকই বটলটছি আনম ি বা
অনভটিতা। নকন্তু অনভিয়কারী চতা আসল চলাক িয়, যারা ভূনমকায় অনভিয় করা
হয়, চসই আসল। আসল চলাক আহমদ মুসা, যা আপনিও বটলটছি।’
চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার নকছু বলটত যানচ্ছল। তার আটেই আহমদ মুসা
বটল উঠল, ‘আনম নম. চডনভড চোর্ল্ ওয়া ারটক চমাবারকবাদ োিানচ্ছ এবং চসই
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সাটথ আমার োিার খুব আগ্রহ চয, কযানরবয়াি েীটপ যা ঘট টছ, চস বযাপাটর নকছু
চভটবটছি নক িা?’
চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার সংটে সংটে উত্তর নদল িা। চ য়াটর ো এনলটয়
নদল। বুটে চেল তার চ াখ দুন । ভাবটছ চস। অল্পক্ষে পটর বলল, ‘নম. আহমদ
মুসা আপিার এই প্রটশ্নর উত্তর আনম এখি নদটত পারটবা িা। নবষয় া নিটয় আনম
অনুসন্ধাি শুরু কটরনছ। এখি পযডন্ত যা োিটত চপটরনছ, আমার আটে চহায়াই
ঈেটলর চ য়ারমযাি নছটলি চোর্ল্মযাি। তাাঁর সমটয় কযানরনবয়াি েীপপুটঞ্জ
েিসংখযা িীনত অথডাৎ মুসনলম েিসংখযা হ্রাসকরে চপ্রাগ্রাম চহায়াই ঈেল গ্রহে
কটর। এই চপ্রাগ্রাম যার মাথা চথটক আটস নতনি হটলি চহিরী হ্যািটসি। একেি
েিনপ্রয় কযাথনলক খৃিাি চস্যাশ্যাল ওয়াকডার নছটলি নতনি। চোর্ল্মযাি এবং
‘চহায়াই ঈেল’- এর অন্যান্যরা লুটফ চিয়, চহিরী হ্যািটসটির পনরকল্পিা। শুরু
হটয় যায় তার বাস্তবায়ি কযানরনবয়াি েীপপুটঞ্জ। পরবতডীকাটল এক ঘ িায় হঠাৎ
প্রকাশ হটয় পটড় চহিরী হ্যািটসি ইহুদী এবং তাাঁর প্রকৃত িাম সাবাত সাটলম।
চস সময় যখি তার এই ইহুদী পনর য় পাই, তখি আমার নকছুই মটি হয়নি। নকন্তু
আে এটক আমার কাটছ খুব বড় নবষয় বটল মটি হটয়টছ। ইহুদীরা কাাঁকা নদটয়
কাাঁ া তুটল সব কাাঁ াটকই পথ চথটক সরাটত ায়। কযানরনবয়াি েীপপুটঞ্জ তাই
হটয়টছ। ওখাটি মুসলমাি ও খৃোিরা সাপ ও চিউটলর লড়াইটয়র মত এটক
অপরটক ধ্বংস করটত এক পাটয় খাাঁড়া। ইশ্বরটক ধন্যবাদ, নম. আহমদ মুসা শুধু
কযানরনবয়াি েীপপুটঞ্জর মুসলমািটদর রক্ষা কটরিনি, আে আমাটদর চ াখও খুটল
চদয়ার বযবস্থা কটরটছি। আনম ইনতমটধযই ফানডডন্যাটডটক বটলনছ কযানরনবয়াি
েীপপুটঞ্জ মুসলমািটদর সাটথ সকল তবনরতার অবসাি ঘ াটত।’ থামল চোর্ল্
ওয়া ার।
‘ধন্যবাদ নম. চোর্ল্ ওয়া ার। নকন্তু ফানডডন্যাটটডর েটন্য নবষয় া চমটি
চিয়া চবাধহয় কনঠি হটব। চস দারুে মুসনলম নবটেষী।’
হাসল চোর্ল্ ওয়া ার। বলল, ‘আপনি চতা ফানডডন্যাটটডর ঘরটকই দখল
কটর বটস আটছি।’
‘চকমি?’
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‘চকি? নশলা সুসাি। নশলা সুসাি চতা ফানডডন্যাটটডর সব। আপনি োটিি
িা নশলা সুসাি ইনতমটধযই তার বাপটক ততরী কটর চফটলটছ। আনম যখি
ফানডডন্যাটডটক বললিাম আমার কথা, তখি মটি হটলা চস চযি বড় নবপদ চথটক
চবাঁট চেল। বলল, ‘আপিাটক অসংখয ধন্যবাদ স্যার, আনম ও কথা া আপিাটক
বলব বটল ভাবনছলাম। নকন্তু সাহস পানচ্ছলাম িা।’ থামল চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার।
আহমদ মুসা তাকাল সািওয়াকাটরর নদটক। বলল, ‘নশলা সুসাি চকাথায়
চমরী চরাে োটি?’
‘ও নবশ্বনবদযালটয়। কনদি আটে চস সািসালভাদর চথটক এটসটছ।’
বলল সািওয়াকার।
‘ওটক আমার ধন্যবাদ নদও।’ আহমদ মুসা বলল।
হাসল সািওয়াকার। বলল, ‘ধন্যবাদ চিটব বটল মটি হয় িা। ওরা সবাই
চক্ষটপ আটছ।’
‘চকি?’
‘সবাইটক আপনি উটেে-আতংটকর মটধয চরটখটছি। চকাি খবরও
কাউটক চদিনি, কাউটক খবর চিবার সুটযােও চদিনি।’
‘ওটদর অনভটযাে সতয। ওটদর বলটব, আমার নদি কা টছ পবডত প্রমাে
এক উটেে মাথায় নিটয়। কাটহানকয়া চথটক চয উটেটশ্য দ্রুত চবর হটয়নছলাম,
তার এখিও নকছুই করটত পানরনি। ডাক্তার মােডাটর ও লায়লা চেনিফারটক
এখিও মুক্ত করা যায়নি।’ বলল আহমদ মুসা। তার কে ভারী।
আহমদ মুসা থামটতই চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার বলল, ‘নম. আহমদ মুসা,
আনম ডা. মােডাটর ও লায়লা চেনিফাটরর নবষয় নিটয়ই আপিাটক আশা
করনছলাম চবনশ।’ েম্ভীর কে চোর্ল্ ওয়া াটরর।
মটক উটঠ নফটর তাকাল আহমদ মুসা চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। বলল,
‘ওটদর চকাি খবর আটছ? আনম যতদূর োনি ওরা এখি শ্যারিটদর হাটত।’
‘হ্যাাঁ তাই। তাটদর আগ্রটহ আমরা ওটদরটক তাটদর হাটত তুটল
নদটয়নছলাম। তটব ওটদর খবর আমরা চরটখনছ। নবটশষ কটর মােডাটরট র প্রনত
আমার এক া দুবডলতা আটছ। চস আমার এক উপকারী বন্ধুর কন্যা। আমার মি
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ায়নি তার চকাি সবডিাশ চহাক। তাই ওটদর খবর রাখার এক া বযবস্থা
চরটখনছলাম। নকন্তু ......’। বলটত বলটত চথটম চেল চোর্ল্ ওয়া ার।
‘নকন্তু নকছুক্ষে আটে খবর চপলাম,’ আবার বলটত শুরু করল চোর্ল্
ওয়া ার। ‘আমার চসই চলাকন টক খুি করা হটয়টছ। এর অথড চস ধরা পটড় চেটছ
এবং ওখািকার খবর বাইটর যাবার পথ বন্ধ করার েটন্যই তাটক খুি করা
হটয়টছ।’ থামল চোর্ল্ ওয়া ার।
মটক উঠল আহমদ মুসা। প্রবল এক া আশংকা এটস মি াটক তার
নঘটর ধরল। শ্যারিরা খযাপা কুকুটরর চ টয়ও ভয়ংকর হটয় উটঠটছ। প্রনতশ্রুনতর
চতায়াক্কা িা কটর লায়লা চেনিফার ও ডা. মােডাটরট র চকাি ক্ষনত তারা কটর
চফলটত পাটর। আহমদ মুসা তাটদর হাটত ধরা চদটব এ া নিশ্চয় তারা এখি মটি
করটছ িা। সুতরাং ভাবটত নেটয বুক া চকাঁটপ উঠল আহমদ মুসার। তাকাল চস
একবার েটেডর নদটক নিটেটক বড় অপরাধী মটি হটচ্ছ তার নিটের কাটছই চশটষ
আহমদ মুসা তাকাল চডনভড চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। বলল, ‘আপনি নক
ভাবটছি?’
চোর্ল্ ওয়া ার উত্তর িা নদটয় পাল্টা প্রশ্ন করল আহমদ মুসাটক, ‘আপনি
এখি নক মটি করটছি? আনম আপিাটক নিটয় আসার েন্য চবঞ্জানমি চবকিটক
অনুটরাধ কটরনছলাম, একথা বলার েটন্যই।’
‘আপনি তাটদর নঠকািা দয়া কটর নদি। আনম এখনি চসখাটি যাব।’
আহমদ মুসা বলল। আটবটে ভারী আহমদ মুসার কে।
‘ধন্যবাদ নম. আহমদ মুসা। নকন্তু আপনি একা িি, আমরাও যাব।
পাপ া আমার, তাটদর েটন্য নকছু করটত পারটল নকছু া প্রায়নশ্চতয হটত পাটর।’
বলল চোর্ল্ ওয়া ার।
‘আপিারা নক প্রস্তুত?’ নেটেস করল আহমদ মুসা।
‘নকন্তু আপনি চতা প্রস্তুত িি।’ বলল চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার।
‘আনম এ া োনি ইয়ংমযাি। চসেটন্য আমরা প্রস্তুত হটয়ই আনছ। চেি
চরনড। আপিার নসদ্ধাটন্তর েটন্য আমরা সবাই অটপক্ষা করনছ।’ ‘আনম আসব নক
কটর আপনি নিনশ্চত নছটলি?’ নেটেস করল আহমদ মুসা।
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‘আপনি আসটবি িা এ ন ন্তা আমার মাথা আটসইনি। আর আনম নিনশ্চত
নছলাম লায়লা চেনিফারটদর খবর োিার পর আপনি এক মুহূডতও চদরী
করটবিিা।’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।
‘ধন্যবাদ নম. চোর্ল্ ওয়া ার।’
বটল আহমদ মুসা তাকাল চবঞ্জানমি চবকটির নদটক। বলল, ‘আপনি
যাটচ্ছি আমাটদর সাটথ?
‘আপনি নক মটি করটছি?’ বলল চবঞ্জানমি চবকি।
আহমদ হাসল। বলল, ‘প্রশ্ন আনম আটে কটরনছ। অতএব আপনক
ভাবটছি চস া আটে বলটবি।’
েম্ভীর হটলা চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আমার উপর নিটদডশ এটসটছ,
লমাি ইসুয ও এর সাটথ সংনিি সকল নবষটয় আপিার নসদ্ধান্তই ‘চফম’ মাটি
‘নি আটমনরকা’র নসদ্ধান্ত।’
ভ্রু কুনিত হটলা আহমদ মুসার। বলল, ‘চক নিটদডশ নদটয়টছ।’
হাসল চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘েিাব, এ া আমাটদর আভযন্তরীে
বযাপার।’
আহমদ মুসা চহটল তাকাল োর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। বলল, ‘তাহটল
আমরা সাবইটতা এখি উঠটত পানর।’
‘আমরা মাটি নক সািওয়াকার ও েেডও যাটচ্ছ আমাটদর সাটথ?’ বলল
চডনভব চোর্ল্ ওয়া ার।
‘সািওয়াকার িয়। ওর পড়াশুিার অটিক ক্ষনত হটয়টছ।’
আহমদ মুসার কথায় মুখ মনলি হটলা সািওয়াকাটরর। নকন্তু চকাি
প্রনতবাদ করল িা। মি া তার প্রনতবাদী হটলও চস ভাবল, আহমদ মুসার চকাি
নসদ্ধান্তই অিথডক িয়।
সবাই উঠল।
উটঠ দাাঁড়াটিার সময় আহমদ মুসার চ াখ পটড়নছল চোর্ল্ ওয়া াটরর
বাম পাশ চসাো চদয়াটল এক া পদডা বুিনছল তার নদটক। আহমদ মুসার মটি
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হটলা, পদডার রং া চযি হঠাৎ বদটল চেল। পদডার মািখাটির স্যাটডা রং া সটর
নেটয় তা চযি উজ্জ্বল হটয় উঠল।
কটর প্রশ্ন োেল আহমদ মুসার মাথায়, পদডার ওপাটর নক চকউ
দাাঁনড়টয়নছল?’
আহমদ মুসা চ াখ নফরাল চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। বলল, ‘মাফ করটবি
নম. চোর্ল্ ওয়া ার আপিার নপ, এ নক আটছি?’
‘হ্যাাঁ, আটছি। চকি?’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।
‘এক া কথা বলব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আচ্ছা ডাকনছ’ বটল নম. চোর্ল্ ওয়া ার ইট ারকটমর এক া চবাতাটম
াপ নদল। নকন্তু চকাি চরসপে হটলা িা ওনদক চথটক। হঠাৎ চসাো হটয় দাাঁনড়টয়
বলল চোর্ল্ ওয়া ার, ‘স্যনর, নম. আহমদ মুসা, ও বটলনছল পাটশই চকাথাও চযি
যাটব। চবাধহয় তাহটল চসখাটিই চেটছ। চকাি েরুরী নকছু বলার নছল?’
আহমদ মুসা এক ু ভাবল। কথা চযি সানেটয় নিল। বলল, ‘িা নঠক
আটছ। মটি কটরনছলাম, সািওয়াকাটরর সাটথ ওর পনর য় কনরটয় চদব।’
কথাগুটলা বলটত চপটর খুনশ হটলা আহমদ মুসা। তাৎক্ষনেকভাটব
সাোটিা কথাগুটলা অসংেত হয়নি। নকন্তু চসই সাটথ তার মটি পুরটিা প্রশ্ন া
আবার চেটে উঠল, সনতযই পদডার ওপাটর নক চকউ আনড় চপটত নছল, িা তার
চদখার ভুল, নকন্তু চ াটখর সামটি েলেযান্ত যা ঘ ল তা ভুল হটত পাটর চকমি
কটর?
গুরুেপূেড অনভযাটির মুটখ মটি সটন্দটহর এক া কাটলা চমঘ উদয়
হওয়ায় স্বনস্তটবাধ করল িা আহমদ মুসা। তটব এখি আটলা িার চযােয িয় বটল
নবষয় াটক চ টপ যাওয়াই নঠক মটি করল আহমদ মুসা।
‘পনর য় িা হটলও অসুনবধা হটব িা। আনম বটল যানচ্ছ, সািওয়াকার
আমার নপ.এ’সহ চয চকাি কারও সাটথ চযাোটযাে করটত পারটব।’
বটল চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার ইট ারকটম প্রটয়ােিীয় নিটদডশ নদল। সবাই
চবনরটয় আসনছল চোর্ল্ ওয়া াটরর অনফস কক্ষ চথটক। হন্তদন্ত হটয় ছুট এল
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নডউন অনফসার। চডনভড চোর্ল্ ওয়া াটরর হাটত এক নশ কােে তুটল নদটত
নদটত বলল, ‘এই মাত্র এল স্যার নময়ামী চথটক। খুব েরুরী বলা হটয়টছ।’
সবাই থমটক দাাঁনড়টয়নছল।
চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার নডউন অনফসাটরর হাত চথটক কােেন নিল।
সবার চ াখ চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক।
কােেন র উপর িের বুলানচ্ছল চোর্ল্ ওয়া ার। পড়ার সাটথ সাটথই
চোর্ল্ ওয়া াটরর মুখ া মনলি হটয় চেল।
চোর্ল্ ওয়া াটরর এই পনরবতডি আহমদ মুসার চ াটখ পড়ল। উনেগ্ন হটয়
উঠল আহমদ মুসা। ডা. মােডাটর টদর চকাি খারাপ খবর িয় চতা?
দ্রুত কটে আহমদ মুসা নেটেস করল, ‘নক খবর নম. চোর্ল্ ওয়া ার?
চকাি দুুঃসংবাদ িয়টতা?’
‘পটড় চদখুি আহমদ মুসা। আপিার েটন্যও চমটসে রটয়টছ।’ বটল
চোর্ল্ ওয়া ার কােে খটডন তুটল আহমদ মুসার হাটত নদল এবং বলল, ‘আসুি
বসা যাক। নকছু া ভাবটত হটব এখি।’
কথা চশষ কটরই চোর্ল্ ওয়া ার চভতটর ঢুটক চেল।
আহমদ মুসাও ন নঠর উপর িের চরটখই নফটর লল এবং নেটয় চোর্ল্
ওয়া াটরর পাটশই বসল।
পড়টত পড়টত তার মুটখও মনলিতার এক া ছায়া িামল।
পড়া চশষ কটর তাকাল আহমদ মুসা চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। বলল,
‘তার মাটি ওরা লায়লা চেনিফার ও ডা. মােডাটর টক অন্য চকাথাও সনরটয়
নিটয়টছ।’
‘তাই বুিা যাটচ্ছ আহমদ মুসা। হঠাৎ আে তাড়াহুড়া কটর এ া করল
চকি তা?’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার ন নন্তত কটে।
‘করল কারে আপিার চলাকটক হতযা করার মাধযটম আপিার সাটথ যুটদ্ধ
িামার পর আপিার োিা োয়োয় ওটদর রাখটব চস া স্বাভানবক িয়।’ বলর
আহমদ মুসা।
‘নঠক বটলটছি আহমদ মুস।’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।
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‘আপিার েটন্য ওটত নক চমটসে আটছ নম. আহমদ মুসা?’ বলল
চবঞ্জানমি চবকি।
‘চমটসে া এক া আটপাশ প্রস্তাব, চসই সাটথ কটঠার এক হুমনকও। বলা
হটয়টছ, আনম তাটদর ভয়ািক ক্ষনত করটলও ডাক্তার মােডাটর ও লায়লা
চেনিফারটক তারা সম্মাটির সাটথ চরটখটছ। আনম যনদ অনবলটে আটমনরকা তযাে
করটত রােী হই, তাহটল আনম চেটি উঠার সংটে সংটেই ওরা দুেিটক চছটড়
চদটব। আর আনম যনদ আোমী নতি নদটির মটধয আটমনরকা তযাে িা কনর, তাহটল
৪থড নদি চভার চবলায় তাটদর লাশ পাওয়া যাটব চফ্লানরডার চকাি বীট ।’ বলল
আহমদ মুসা। চ াটখ-মুটখ তার ন ন্তার ছাপ।
‘বুিা যাটচ্ছ, শ্যারিরা আহমদ মুসাটক আর হাটত চপটত ায় িা।
আহমদ মুসা আটমনরকা ছাড়টলই তারা চবাঁট যায়। নঠকই এ া এক া আটপাশ
প্রস্তাব।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।
কথা চশষ কটর এক ু থামল চস। িটড়- টড় চসাো হটয় বটস বলল, ‘নম.
আহমদ মুসা, এই আটপাশ প্রস্তাব নিটয় নক ভাবটছি বলুি।’ ‘একেি নবটশষ
আটমনরকাি নহসাটব আপনি এ বযাপাটর নক ভাবটছি বলুি।’ েম্ভীর কটে পাল্টা
প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।
‘এক ুও ভাবার প্রটয়ােি চিই এ বযাপাটর। ইহুদীবাদী শ্যারিরা চয
কারটে াইটছি আপনি তাড়াতানড় আটমনরকা তযাে করুি, চসই একই কারটে
আটমনরকা আপিাটক ছাড়টত পাটর িা।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার নস্থর ও েম্ভীর
কটে।
িতুি উত্তটরর েটন্য আহমদ মুসা এটক এটক তাকাল চবঞ্জানমি চবকি,
সাি ওয়াকার ও েটেডর নদটক। একই েবাব নদল সকটল। েেড তার সাটথ আরও
চযাে করল, ‘এখি মহানবপটদ পটড় ওরা এসব আটপাটশর কথা বলটছ। নকন্তু
নবপদ কা টল সবার উপর সুটদ-আসটল চদটব, এরও নিশ্চয়তা চিই। আমার মাটি
মাটি ভয় হয়, ওরা চবাঁট ই আটছ নকিা। তাই আনম মটি কনর চশষ চদখার েটন্য
এটোিই দরকার। আল্লাহ আমাটদর ভরসা।’
‘ধন্যবাদ েেড। ধন্যবাদ সকলটক। আমারও এ াই মত।’
এক নিউ ওয়ার্ল্ড

20

‘ধন্যবাদ নম. আহমদ মুসা। ধন্যবাদ সকলটক।’
বটল এক া দম নিটয় আবার বটল উঠল চোর্ল্ ওয়া ার, ‘আমরা
যানচ্ছলাম নময়ামীটত। নকন্তু িতুি পনরনস্থনতটত আমরা নক করব, চকাথায় যাব?’
নকছু ন ন্তা কটরটছি নম. আহমদ মুসা?’
‘ও নবষয় া নময়ামীটত নেটয়ই ন ন্তা করা যাটব নম. চোর্ল্ ওয়া ার। ওরা
নময়ামী চথটক োনড়টত কটর উত্তটর চেটছ, চেটি যায়নি। তার অথড ওরা
চফ্লানরডাটতই থাকটব আর উপকূল এলাকাটতই তারা থাকটব, কারে নতি নদি পর
ডাক্তার মােডাটর টদর লাশ তারা চফ্লানরডার চকাি বীট চফটল রাখটব।’
‘নঠক আহমদ মুসা। তাহটল লুি চদরী িা কটর যাত্রা কনর।’ চোর্ল্
ওয়া ার বলল। বলটত উটঠ দাাঁড়াল চোর্ল্ ওয়া ার।
উটঠ দাাঁড়াল সাবই।

আ লানট টকর িীলেল স্নাত নময়ামী িেরী।
গ্লামার িেরী নময়ামীর পূবড পাটশ সাের। উত্তর নদক চথটক উপকূল
বরাবর হটয় কটয়ক া রাস্তা প্রটবশ কটরটছ নময়ামীটত। আবার একানধক রাস্তা
চবনরটয় চেটছ নময়ামী চথটক দনক্ষটে। দুন িদী পনশ্চম নদক চথটক ‘v’ আকাটর
এনেটয় এটস অনতিম কটরটছ নময়ামীটক। ‘v’-এর ব ম াই নময়ামী িেরী।
নময়ামীর পনশ্চম নদটক চবশ নকছু া দূর চথটক দুন উত্তর দনক্ষে সমান্তরাল
রাস্তা িদী দুন টক িস কটরটছ। দুই রাস্তা ও দুই িদীর মািখাটির নবশাল ভূখটডই
নময়ামী নবমাি বন্দর।
নবশাল নবমাি বন্দটর লযাটড করল চডনভড চোর্ল্ ওয়া াটরর বযনক্তেত
নবমািন ।
নবমাি সফটর আহমদ মুসার পাটশই বটসনছল চোর্ল্ ওয়া ার। আহমদ
মুসার অন্য পাটশ বটসনছল চবঞ্জানমি চবকি।
নবমাি তখি ারমাটক নেটয় নস্থর হটয়টছ। নবমাটির দরোও খুটল চেটছ।
এক নিউ ওয়ার্ল্ড

21

চোর্ল্ ওয়া ার সকলটক বাইটর চবরুবার েন্য প্রস্তুত হবার আহবাি
োনিটয় নিটে উটঠ দাাঁনড়টয়নছল।
আহমদ মুসার মটধয িড়া ড়ার চকাি লক্ষে চদখা চেল িা। বরং চস চোর্ল্
ওয়া ারটক বসটত অনুটরাধ করল।
চোর্ল্ ওয়া ার তার নসট বটস নবনস্মত দৃনিটত তাকাল আহমদ মুসার
নদটক। বলল, ‘নকছু বলটবি নম. আহমদ মুসা?’
‘হ্যাাঁ।’ বটল আহমদ মুসা এক ু ঘুটর বসল চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক।
বলল, ‘আমরা ডা. মােডাটর টদর উদ্ধাটরর েন্য চেিাটরল শ্যারিটদর নবরুটদ্ধ
এক া অনভযাটির লক্ষয নিটয় এখাটি এটসনছ, এ নবষয় া নক এখািকার কাউটক
োনিটয়টছি?’
‘অবশ্যই িা। কারে চকািভাটব এ কথা এখাটি োিাোনি হটয় চেটল
শুরুটতই বাধা আসটত পাটর।’ বলল চডনভ চোর্ল্ ওয়া ার।
‘নকন্তু আমার মটি হটচ্ছ, আমাটদর এ পনরকল্পিার কথা চেিাটরল
শ্যারটির কাটছ চপৌটছ চেটছ।’ আহমদ মুসা এক ু ন নন্তত কটে বলল।
‘অসম্ভব! নকভাটব? আপিার এমি া মটি হটচ্ছ চকি?’ নসট চসাো হটয়
বটস দ্রুত কটে প্রতযটয়র সাটথ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।
আনম নিনশ্চত, আপিার অনফটস বটস আমরা যখি এ পনরকল্পিা
করনছলাম তখি চকউ একেি পদডার আড়াটল দাাঁনড়টয় আমাটদর সব কথা
শুটিটছ।’ আহমদ মুসা বলল।
নবস্মটয় মুখ হা হটয় চেল নম. চোর্ল্ ওয়া াটরর।
নকন্তু চোর্ল্ ওয়া াটরর নকছু বলার আটেই চোর্ল্ ওয়া াটরর অনফস কক্ষ
ও তার নপএ’র অনফস কটক্ষর মািখাটির চখালা দরোর পদডার আড়াল চথটক
এক া ছায়া সটর চযটত চদখার কথা নবস্তানরত বলল আহমদ মুসা।
‘এ েটন্যই নক আপনি আমার নপএ’র চখাাঁে কটরনছটলি?’ আপনি নক
আমার নপএ’চকই সটন্দহ করটছি?’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার। তার চ াটখ মুটখ ন ন্তা
ও উটেটের ন হ্ন।

এক নিউ ওয়ার্ল্ড

22

‘আপিার নপএ হটত পাটর আবার অন্য চকউও হটত পাটরি। চসনদি চস
সমটয় আপিার অনফস োফটদর মুভটমট মনি নরং চথটকই আপনি এ া চবর
করটত পারটবি। নকন্তু এখি এই মুহূটতডর বড় নবষয় হটলা, আমাটদর করেীয় নক
তা নঠক করা। পদডার আড়াল চথটক ছায়া মূনতডটক সটর চযটত চদখার পরমুহূটতডও
চখাাঁে কটর আপিার অনফস কটক্ষর আটশ পাটশ কাউটক পাওয়া যায়নি। তার অথড
এও হটত পাটর চয, খবর া যথাস্থাটি দ্রুত পা ার করার েন্যই চস দ্রুত সটর
নেটয়নছল।’ বলল আহমদ মুসা।
‘তাহটল আপনি বলটছি, আমাটদর অনভযাটির কথা, আমরা এখাটি
আসনছ, একথা ইনতমটধযই এখাটি চপৌটছ চেটছ?’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।
‘আমার তাই মটি হয়।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা থামার পর সটঙ্গ সটঙ্গই কথা বলল িা চডনভড চোর্ল্
ওয়া ার। ভাবনছল চস। নকছুক্ষে পর চস বলল, ‘পদডার আড়াটল আপিার ছায়ামুনতড
চদখা সতয হটল যা বলটলি সব াই সতয।’
বটল এক ু থামল। তারপর আর শুরু করল চস, ‘এ সময় আপনি নিশ্চয়
এক া নকছু ন ন্তা কটর নবষয় া তুটলটছি। চস ন ন্তা া নক আহমদ মুসা?’
‘আমাটদর এখাি চথটক যাওয়ার এযাটরঞ্জটমট া নক হটয়টছ?’ নেটেস
করল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার কথা চশষ হটলা চসই সময় চেটির চখালা দরোয় একেি
যুবক প্রটবশ করল। তাটক চদটখ চোর্ল্ ওয়া ার উটঠ দাাঁনড়টয় স্বােত োনিটয়
বলল, ‘গুড চড নম. েযাক।’
তারপর আহমদ মুসার সাটথ তাটক পনর য় কনরটয় নদটত নদটত বলল,
‘এ নম. েযাকসি। চহায়াই ঈেল নময়ামীর চেশি কমাটডার।’ আর আহমদ
মুসার পনর য় নদটত নেটয় তার িাম বলল, ‘আহমদ আবদুল্লা। আমাটদর মূলযবাি
সাথী।’
আব্দুল্লা ছদ্ম পনর য় চদয়ায় আহমদ মুসা খুনশ হটলা। মটি মটি চোর্ল্
ওয়া াটরর পনরনস্থনত, সট তিতার প্রশংসা করল আহমদ মুসা।
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পনর য় পবড চশষ কটরই চোর্ল্ ওয়া ার নম. েযাকটক লক্ষয কটর বলল,
‘আমার োনড় া এবং সাত নসট র বড় েীপ া নিটয় এটসনছ।’ বলল েযাক।
‘েীটপর কাাঁ গুটলা নক শ্যাটডা কাাঁ ?’ চোর্ল্ ওয়া ার নকছু বলার আটেই
নেটেস করল আহমদ মুসা।
‘শ্যাটডা ও স্বচ্ছ দুই কাাঁট র বযবস্থাই োনড়টত আটছ।’ বলল েযাক।
‘গুড। বলল আহমদ মুসা।
‘োনড়গুটলা নক ারমাটক নিটয় এটসছ’ েযাকটক নেটেস করল চোর্ল্
ওয়া ার।
‘হ্যাাঁ।’ বলল েযাক।
‘তাহটল উঠা যাক।’ সবাইটক লক্ষয কটর বলল চোর্ল্ ওয়া ার। আহমদ
মুসা উঠার নবন্দুমাত্র চ িা করল িা। তার কপাল কুনিত। ভাবনছল চস।
চোর্ল্ ওয়া ার বযাপার া চখয়াল করল। বলল, ‘নকছু ভাবটছি নমোর
.......।’ কথা চশষ করল িা চোর্ল্ ওয়া ার।
‘আনম ভাবনছ নম. চোর্ল্ ওয়া ার, আমরা এয়ারটপা ড লাউটঞ্জ নেটয় এক ু
বনস। া খাব, নকছু কােও আটছ। আর নম. েযাক দুন োনড় নিটয় চফরত যাটবি।
ঘট া খাটিক পটর নফটর এটস লাউটঞ্জ আমাটদর সাটথ নমনলত হটবি।’
কথা চশষ কটরই দ্রুত কটে আবার বটল উঠল আহমদ মুসা, ‘হ্যাাঁ, েীটপর
শ্যাটডা কাাঁ তুটল ারমাক চথটক চবর হটত হটব।’
প্রবল নেোসা ও নবস্মটয়র এক া ছায়া চখটল চেল চোর্ল্ ওয়া াটরর
চ াটখ-মুটখ। নকন্তু পরক্ষটেই স্বাভানবক হটয় এল চোর্ল্ ওয়া ার। তার েযাটকর
নদটক নফটর বলল, ‘নঠক আটছ েযাক, বুটিটছা নক করটত হটব?’
‘নে স্যার।’ বলল েযাক।
‘তাহটল যাও, গুড চড। গুড বাই।’
েযাকটদর োনড় ো ড চিবার শব্দ হটলা।
‘নক বযাপার নম. আহমদ মুসা? েযাকটক এভাটব নবদযায় করটলি চকি?
ওরা চতা ওটয় করটত পারটতা।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।
‘ক্ষনত চিই। েযাকরা এক ু ঘুটর আসুক! লুি আমরা লাউটঞ্জ যাই।’
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বটল আহমদ মুসা উটঠ দাাঁড়াল।
‘ লুি। তথাস্তু। নিশ্চয় চকাি কথা আপিার মটি আটছ, বলটছি িা।
লাউটঞ্জ আপিার কাে চদখটলই বুিটবা। লুি।’
উঠটত উঠটত বলল চোর্ল্ ওয়া ার।
লাউটঞ্জ নেটয় য়টল চথটক চিশ হটয় এটস সবাই া চখল।
া খাওয়ার পর চোর্ল্ ওয়া ার আহমদ মুসাটক লক্ষয কটর বলল,
‘নম. আহমদ মুসা নক চযি করটবি বটলনছটলি?’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘অটপক্ষা করা াই এখিকার কাে। এই
অবসটর আপনি এক ু ভাবুি, নময়ামীর উত্তটর চফ্লানরডার চকাি শহটরর সাটথ
চেিাটরল শ্যারটির নবটশষ সম্পকড আটছ নক িা।’
চসাফায় চহলাি নদল চোর্ল্ ওয়া ার। ভাবল এক ু। বলল, ‘আমার োিা
চিই। তটব নকছু নদি আটে েযাকসিনভল চথটক তার কাটছ এক া চ নলটফাি
নেটয়নছল। শ্যারি নছটলি িা। আনম কথা বটলনছলাম। চলাকন তার পনর টয়
বটলনছল, চস হাইম শানমর, েযাকসিনভল নসিােটের প্রধাি। শুধু এই পনর য় াই
শ্যারিটক বলটত বটলনছল, আর নকছু বটলনি।’
চোর্ল্ ওয়া ার কথা চশষ করটতই নম. েযাক হন্তদন্ত হটয় প্রটবশ করল
লাউটঞ্জ। তার চ াখ-মুটখ উটত্তেিা। াপা কটে অটিক া ন ৎকাটরর মত কটর
চোর্ল্ ওয়া ারটক লক্ষয কটর বটল উঠল, ‘সাংঘানতক ঘ িা ঘট টছ স্যার। আহমদ
আবদুল্লাহ আপিাটদর সকলটক বাাঁন টয়টছি। তা িা হটল সবডিাশ হটয় চযত
স্যার।’
নবনস্মত, উৎকেত সবাই চসাো হটয় বসল। উদগ্রীব হটলা সব কথা
চশািার েটন্য।
‘ঘ িা নক বল?’ উৎকনেত, উনেগ্ন চোর্ল্ ওয়া ার ধমটকর সুটর বলল।
‘স্যার, শহটর প্রটবশ করার মুটখ ব্রীটের উপর আমাটদর বড় োনড় া
ধ্বংস হটয় চেটছ।’ কনম্পত েলায় বলল েযাক।
‘ধ্বংস হটয় চেটছ? নকভাটব?’ নেটেস করল চোর্ল্ ওয়া ার।
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‘বড় োনড় া আমার োনড়র চপছটি আসনছল। ভয়ংকর শব্দ শুটি চপছটি
নফটর চদখলাম, প্রবল নবটফারটে আমাটদর োনড় া শূটন্য উটঠ নছন্ন নবনছন্ন ও
ধ্বংস হটয় চেল। ড্রাইভারও পুটড় ছাই হটয চেটছ।’ বলল েযাক। ভটয় পাটডুর
তার মুখমটডল।
‘নবটফারটে ধ্বংস .........!’
কথা চমষ করটত পারল িা চোর্ল্ ওয়া ার। মাি পটথই চথটম চেল।
নবস্ময়, উটেে, উৎকোয় চস চযি চবাবা হটয় চেল। তার চবাবা দৃনিটত
ড্রাইভাটরর চপাড়া লাটশর দৃশ্য চভটস উঠল। তাটদরও ঐ দশাই হটতা, যনদ
আহমদ মুসা বাাঁধা নদটয় তাটদর লাউটঞ্জ িা নিটয় আসত।
মুহূতক
ড াল পটরই চোর্ল্ ওয়া াটরর শূন্য চবাবা দৃনি নেটয় পড়ল আহমদ
মুসার চ াটখর উপর।
আহমদ মুসা বুিটত পারল তার চ াটখর ভাষা।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘নবস্মটয়র নকছু চিই নম. চোর্ল্ ওয়া ার।
আমরা চকাি উটেটশ্য কখি নকটস এখাটি আসনছ, শ্যারটির এখািকার
চলাকটদর তা োিাটিা হটয়টছ এবং তারাই হতযার এই পনরকল্পিা এাঁট নছল।’
‘আমাটদর োনড়টতই চসই বযবস্থা কটরটছ তা আপনি োিটলি চকমি
কটর?’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।’
‘যখিই বুিলাম, শত্রুপক্ষ আমাটদর এখাটি আসার সব কথা োিটত
চপটরটছ, তখিই আমার মটি হটলা, তাটদর প্রথম কাে হটব, আমাটদর হতযার
চ িা করা। নবটশষ কটর আনম এ অনভযাটি শানমল হনচ্ছ োিার পর হতযারই
নসদ্ধান্ত চিয়া স্বাভানবক। আমাটক সনরটয় চদয়া হটব তাটদর েটন্য সবট টয়
লাভেিক। তারপর ন ন্তা করলাম, হতযার সুটযাে তারা চকাথায় নিটত পাটর।
আমার মটি হটলা, ওয়ানশং টি নবমাটি উঠার আটে, নবমাটি এবং নময়ামীটত
নবমাি চথটক িামার পর হতযার বযবস্থা করাই তাটদর প্রাথনমক ও গুরুেপূেড
কটয়কন সুটযাে। যখি ওয়ানশং টি নবমাটি উঠার আটে এবং নবমাটি নকছুই
ঘ িা িা, তখি মায়ামীটত নবমাি চথটক িামার পর শহটর চপৌছার সময় াটক
আমার কাটছ খুবই গুরুেপূেড মটি হটলা। আনম ভাবলাম, আমাটদর োনড় বহটর
এক নিউ ওয়ার্ল্ড

26

হামলা কটর তারা আমাটদর হতযা করার সটযাে নিটত পাটর, অথবা চখাদ োনড়টত
চবামা চপটত চরটখ তা নবটফারে ঘ াটত পাটর। োনড়টত চবামা চপটত রাখার
বযাপার া তাটদর েটন্য আমার কাটছ অসম্ভব মটি হয়নি। চখাদ চোর্ল্ ওয়া াটরর
নপএ যনদ শ্যারিটদর চলাক হটত পাটর, তাহটল এখাটিও চহায়াই ঈেটলর মটধয
তাটদর চলাক থাকটত পাটর। এসব ন ন্তা কটরই ভাবলাম আমাটদর নিটয় যাবার
েটন্য আসা োনড়র শ্যাটডা কাাঁ তুটল খানল পানঠটয় চদয়া চহাক। যাটত শত্রু পক্ষ
বুটি আমরাই যানচ্ছ োনড়টত। তাটত সটন্দটহর চ ে হটয় যাটব।’ থামল আহমদ
মুসা।
চোর্ল্ ওয়া ার চকাি কথা বলল িা।
তার দৃনি তখিও আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। তার চ াটখর দৃনিটত এবার
যুক্ত হটয়টছ উটেে-উৎকোর সাটথ নবস্ময় নবমুগ্ধতা।
আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। বলল েযাকসটির নদটক তানকটয়,
‘বলুিটতা ড্রাইভাটরর লাশ নক চদখা চেটছ?’
‘িা চদখা যায়নি। কটয়ক া ুকটরা মাত্র ব্রীটের উপর চদখা চেটছ। আর
সব িদীটত নছ টক পটড়টছ।’ বলল েযাক।
‘কয়েি আটরাহী নছল, চকউ চতামাটক নেটেস কটরটছ।
‘চস সুটযাে চকউ পায়নি। ঐ োনড় চয আমার সাটথর োনড় তা বুটিনি।
পটর কাউটক নকছু িা বটল আনম অন্য রাস্তা নদটয় এটসনছ।’
‘ধন্যবাদ েযাকসি। খুব ভাল হটয়টছ। এখি শত্রু পক্ষ বুিটব, আমরা
সবাই োনড়টত নছলাম এবং সবাই নিহত হটয়নছ। অনুসন্ধাি কটরও এর নবপরীত
চকাি প্রমাে তারা পাটব িা। ডুটবারীরা নিহতটদর লাটশর ুকটরা িদীটত পাটব
িা। কারে িদীর চস্রাত ততক্ষটে লাটশর ুকটরাগুটলা সােটর নিটয় চফলটব।’
বলল আহমদ মুসা।
এতক্ষটে চোর্ল্ ওয়া াটরর মুটখ এক ুকটরা হানস ফুট উঠল। বলল,
‘আপিার এত বুনদ্ধ! এত ুলট রা ভাটবি আপনি? আপিাটক ধন্যবাদ আহমদ
মুসা আমাটদর সকটলর প্রাে বাাঁ াবার েটন্য।’
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‘আপিাটদর বাাঁ ালাম কই আনম আমাটক বাাঁ াবার েটন্যই এত নকছু
করলাম। আমার সাটথ আপিারাও চবাঁট টছি।’ আহমদ মুসার মুটখ হানস।
‘বুনদ্ধর মত কথা পযাাঁ ও দারুে। আপিার সাটথ পারা যাটব িা। এখি
বলুি, করেীয় নক?’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।
চ াটখ-মুটখ োম্ভীযড চিটম এল আহমদ মুসার। ভাবল। বলল, ‘পনরনস্থনত
সম্ভবত এমি দাাঁড়াল চয, শত্রু পক্ষ নকছু সমটয়র েটন্য ভাবটছ চোর্ল্ ওয়া ারসহ
আমরা নবটফারটে নিহত হটয়নছ। এই সমটয়র মটধয তাটদর অসতকডতার সুটযাে
নিটয় তাটদর ঘাাঁন টত চপৌাঁছাটত পারটল ভাটলা হটতা। নকন্তু চস ঘাাঁন চকাথায়?
নেতীয় চয কােন করা যায় তা হটলা, অনফটস নেটয় নিটেটদরটক প্রকাশ কটর
চদয়া, যাটত শত্রু পক্ষ এখিই োিটত পাটর আমরা চবাঁট আনছ। তাহটল সংঘাটতর
িতুি সূত্রপাত ঘ টব, যার মাধযটম তাটদর ঘাাঁন টত চপৌাঁছার আমার সুটযাে সৃনি
হটব।’
‘ওটদর এক া ঘাাঁন র সন্ধাি চতা চসনদি আপিাটক বটলনছলাম।’ বলল
চোর্ল্ ওয়া ার।
‘মটি আটছ, ‘েযাকসি নভল নসিােটে’র হাইম শানমটরর কথা আপনি
বটলনছটলি। হ্যাাঁ, ও া চেিাটরল শ্যারটির এক া আস্তািা হটত পাটর।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘আমার মটি হয়, ওটদর অসতকড চরটখ আমরা এটোটত পানর। েযাকসি
নভল নসিােে চথটক আর নকছু িা হটলও পটথর সন্ধাি নমলটত পাটর।’ চোর্ল্
ওয়া ার বলল।
‘আপনি নক প্রস্তুত? আমরা নক এখি েযাকসি নভল রওয়ািা হটত পানর?’
েযাকসি নভল উত্তর চফ্লানরডার সবট টয় বড় শহর। শহরন
আ লানট টকর সাটথ চসট েি িদীর পনশ্চম তীটর অবনস্থত। চসট েি িদীন মধয
চফ্লানরডার একগুচ্ছ হ্রদ চথটক উৎপন্ন হটয় েযাকসি নভটল নেটয় আ লানট টক
পটড়টছ। েযাকসি নভটলর চমাহিা চথটক দনক্ষে নদটক নবস্তৃত সুদীঘড েযাকসি নভল
বী ।
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‘অবশ্যই রওিা হটত পানর। পটথ চকাথাও আমরা লাি সংগ্রহ করব।
োনড়র েটন্যও আমাটদর অনফটস যাবার দরকার চিই। েযাকসটির োনড় া
ভাটলা, ওটতই লটব।
তাহটল ওঠা যাক।
উটঠ দাাঁড়াল সবাই।
লাউঞ্জ চথটক চবনরটয় সবাই নেটয় োনড়টত উঠল।
‘অনভযাটির প্রস্তুনত নিটয় চতা নকছু বলটলি িা নম. চোর্ল্ ওয়া ার।’ বলল
আহম মুসা।
‘নক বলব? আপনি, চবঞ্জানমি ও েেড প্রস্তুনত িা নিটয় নিশ্চয় আমার
অনফটস আটসিনি। আর আনম সশস্ত্র আনছ, েযাকসিও তাই।’
‘ধন্যবাদ নম. চোর্ল্ ওয়া ার।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ওটয়লকাম আহমদ মুসা।’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।
োনড় তখি ছু টত শুরু কটরটছ।
লক্ষয চফ্লানরডার সবড উত্তটরর আ লানট টকর চফনিল েেডি মুখনরত
েযাকসি নভল, হাইম শানমটরর েযাকসি নভল নসিােে।
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২
‘আমাটদর সতকডতা নক এক ু চবনশ পনরমাটে হটয় যাটচ্ছ িা?’ বলল
চবনেি নলকুড। তার কটে নবরনক্তর প্রকাশ।
চবনেি নলকুড আটমনরকাি েুইস নপপলস লীটের যুব নবভাটের একেি
চবপটরায়া চোটছর চিতা। চফ্লানরডা অিটলর যুব গ্রুটপর দানয়টে চস।
চবনেি নলকুড যাটক লক্ষয কটর কথা বলল চস হল হাইম শানমর। চস
েযাকসি নভল নসিােটের প্রধাি এবং আটমনরকাি েুইস নপপলস লীটের
চফ্লানরডা অিটলর সভাপনত।
চবনেি নলকুটডর কথা শুটি হাইম শানমর এক ু ম্লাি হাসল। বলল, ‘চকাি
সতকডতার কথা বলছ? ডা. মােডাটর ও লায়লা চেনিফারটক সনরটয় রাখার কথা?’
‘হ্যাাঁ।’ বলল চবনেি নলকুড।
‘চয কারটে নময়ামী চথটক সনরটয় তাটদর এ নসিােটে আিা হটয়নছল, চস
ধরটির কারটিই আবার পাটশর আমাটদর নমত্র ভারতীটয়র বাসায় তাটদর সনরটয়
রাখা হটলা।’ বলল হাইম শানমর।
‘নময়ামীর ঘান ওটদর কাটছ ধরা পটড় নেটয়নছল। নকন্তু এখািকার সন্ধাি
চতা ওরা োটি িা।’ উত্তটর বলল চবনেি নলকুড।
‘োটি িা, একথা বলা যাটব িা। আমাটক চেিাটরল শ্যারি োনিটয়টছি,
নসিােে, ক্লাব বা সনমনত োতীয় ইহুদী চকাি স্থাি বা স্থাপিাই আে নিরাপদ িয়।
চেিাটরল শ্যারটির কাছ চথটক এই সংটকত পাওয়ার পর এবং যখি শুিটত
চপলাম চয, আহমদ মুসা ও চোর্ল্ ওয়া ার নমনলত হটয়টছ এবং তারা অন্যান্যটদর
নিটয় মায়ামীটত লযাটড কটরটছ, তখি ওটদর নসিােটে রাখার আর সাহস পাইনি।
বলল হাইম শানমর।
‘এই সতকতডতার নক প্রটয়ােি এবং তাটদর োমাই আদটর রাখার নক
দরকার? আহমদ মুসা ধরা চদটব, আটমনরকা তযাে করটব? এসব অবাস্তব
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কল্পিা। আমাটদর হাটত চছটড় নদি ও দুেিটক! আমরা ওটদর উপর প্রনতটশাধ
তুলব ইহুদীটদর প্রনত চফা া রটক্তর, যা আহমদ মুসা িনরটয়টছ। তারপর ছনবগুনল
এক এক কটর পানঠটয় নদটত থাকব আহমদ মুসার কাটছ। তাহটলই িা চস পােল
হটব, পােল হটলই চস ভুল করটব। চসই ভুটলর সুটযাে আমরা নিটয় তাটক চশষ
করটত পারব। নবক্ষুব্ধ কটে বলল চবনেি নলকুড।
‘চশাি, আমাটদর চ টয় চেিাটরল শ্যারি আহমদ মুসাটক অটিক চবনশ
চ টি। নতনি আহমদ মুসাটক হাটত চপটত াি, অথবা াি আটমনরকা চথটক চস
টল যাক, তাটক চক্ষপাটত াি িা।’ বলল হাইম শানমর শান্ত কটে।
‘চদখুি, চেিাটরল শ্যারিটক আমরা শ্রদ্ধা কনর, সম্মাি কনর। নকন্তু তাাঁর
সতকডতা তাটক চেতায়নি চকাি সময়। আটমনরকাটতও নতনি হারটছি আহমদ
মুসার কাটছ। সুতরাং সতকডতা িাটমর দুবডলতা িয়, আমরা চসাো আঘাত করটত
াই আহমদ মুসাটক। মােডাটর ও চেনিফার হটব আমাটদর প্রথম নশকার। ওটদর
শতধা লানিতা ও ধনষডতা লাশ আমরা আহমদ মুসাটক উপহার নদটত াই। যন্ত্রোর
আগুটি আমরা আহমদ মুসার চদটহর প্রনতন অেু-পরমােুটক চপাড়াটত াই,
বযথডতার আগুটি জ্বানলটয় ওটক আমরা উন্মাদ কটর তুলটত াই। নদি এখনি
ওটদর আমাটদর হাটত তুটল নদি।’ বলল চবনেি নলকুড।
‘চতামরা চতা পাচ্ছই। আর দুনদি। নতি নদটির সময় চদয়া হটয়টছ
আহমদ মুসাটক আটমনরকা ছাড়ার।’ হাইম শানমর বলল।
‘তাটক বলা হটয়নছল আটমনরকা চছটড় চযটত, আর চস অনভযাটি আসটছ
চফ্লানরডায় আমাটদর নবরুটদ্ধ। আর আমরা আরও দুনদি তার আটমনরকা ছাড়ার
অটপক্ষায় থাকব। নঠক আটছ আপিারা অটপক্ষায় থাকুি, আমাটদর কাে
আমাটদর করটত নদি। আমরা যানচ্ছ ভারতীটয়র বাসায় ওটদর তুটল নিটয়
আসটত।’
এই সমটয় িটড়র মত ঘটর প্রটবশ করল নশমি। নশমি ইহুদী চোটয়ন্দা
সংস্থার একেি কমডী, চফ্লানরডায় চেিাটরল শ্যারটির একেি প্রনতনিনধ।
প্রটবশ কটরই ন ৎকার কটর উঠল, ‘নহপ নহপ, হুরটর।’
‘নক বযাপার নশমি? নময়ামীর নক খবর?’ বলল হাইম শানমর।
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‘সব খতম, আিন্দ কর, সব খতম।’ দুই হাত তুটল িা টত িা টত আবার
ন ৎকার করল নশমি।
‘চক খতম, কারা খতম? আহমদ মুসারা নক.........?’
কথা চশষ িা কটরই চথটম চেল চবনেি নলকুড। নক উচ্ছ্বাটস কথা তার
েলায় আ টক চেল।
নশমি চ য়াটর বটস চ নবটল মুষ্ঠাঘাত করটত করটত বলল, ‘হ্যাাঁ, হ্যাাঁ,
আহমদ মুসা, চোর্ল্ ওয়া ারসহ তাটদর ন টমর সবাই খতম হটয় চেটছ।’
নশমটির কথা া ঘটর বজ্রপাটতর মতই শক ওটয়টভর সৃনি করল। হাইম
শানমর, চবনেি নলকুড সবাই নকছুক্ষে কথা বলটত পারটলা িা।
নিরবতা ভাঙল প্রথটম হাইম শানমর। বলল, ‘তুনম যা বলছ বুটি বলছ?
সতয বলছ? আবার বলত কািটক নবশ্বাস হটচ্ছ িা।
নশমি আিটন্দ হাত নদটয় চ নবল বাোটত বাোটত বলল, ‘চয োনড় নিটয়
আহমদ মুসা ও চোর্ল্ ওয়া ারটদরটক নবমাি বন্দর চথটক আিটত যাবার কথা
নছল, চস োনড়টত ভয়ংকর দূর নিয়নন্ত্রত োনড় চবামা চপটত চরটখনছলাম। চসই
চবামার নবটফারটে তাটদর নিটয় োনড় া নিনশ্চহ্ন হটয় চেটছ।
আিটন্দ মুখ উজ্জ্বল হটয় উঠল হাইম শানমর ও চবনেি নলকুটডর। বলল
চবনেি নলকুড, ‘ঘ িা নবস্তানরত বলল দুকািটক সাথডক কনর। তাটদর লাশ- াশ
চদটখ এটসছ?’
‘তাটদর লাশ পাটব চকাথায়? সাটথ সাটথ পুটড় ুকটরা ুকটরা হটয়
ছনড়টয় পটড়টছ পানিটত। নকছু ুকটরা পটড় থাকটত চদটখনছ ব্রীটের উপর।’
বটল এক া দম নিটয় আবার শুরু করল নশমি, ‘আমরা চহায়াই ঈেটলর
নময়ামী অনফটসর েযাটরটেই চবামা পাতার কাে চসটরনছলাম। তারপর ব্রীটের
নকছু দূটর িদীটত এক া চবাট বটস ওটদর অটপক্ষা করনছলাম। আমাটদর চ াটখর
সামটি নদটয়ই ব্রীে পার হটয় ওরা নবমাি বন্দটর চেল। নবমাি বন্দর চথটক চফরার
পটথ োনড় া ব্রীটে উঠল। চদখলাম োনড়র শ্যাটডা কাাঁ তুটল চদয়া। আমরা খুনশ
হলাম, আহমদ মুসাটদর মানুটষর চ াখ চথটক আড়াটল রাখার েটন্যই শ্যাটডা কাাঁ
তুটল রাখা হটয়টছ। োনড় া যখি নঠক ব্রীটের মাি বরাবর চপৌছল, তখি কিটট্রাল
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নসটেটমর লাল চবাতাটম আমরা াপ নদলাম। সংটে সংটেই ঘট চেল নকয়ামত
কাটড। শালারা চকউ বাাঁট নি।’
‘োনড়টত ওরা নছল চতামরা নিনশ্চত?’ বলল হাইম শানমর।
‘এয়ারটপাট ডর বাইটর চয চলাক আমাটদর পাহারায় চসও আমাটদর
চমাবাইটল োিায়, ারমাটক যাওয়া োনড় ওটদর নিটয় চবনরটয় এল এবং টল
যাটচ্ছ।’ বলল নশমি।
‘যনদ তাই হয়, তাহটল তুনম চয পুরস্কার পাটব তা কল্পিাও করটত পার
িা। োি, আেটকর েেটতর সবট টয় গুরুেপূেড কাে হটব এ া, পুরস্কারও
চতমনি বড় হটব।’ বলল হাইম শানমর।
‘ওসব বানক পুরস্কার বানকটতই থাক। িেদ পুরস্কার এখিই াই।’ বলল
নশমি।
‘নক চস া?’
‘ডা. মােডাটর ও লায়লা চেনিফার। চসই শুরুর নদি চথটক শানলটদর
চপছটি আনছ। োটয় ওটদর হাত নদটত পারলাম িা। বস আহমদ মুসার ভয়
চদনখটয় আর আশা নদটয় আমাটদর থানমটয় চরটখটছ। আর িয়। শানলটদর
মুসলমানিটের চদমাে চবর কটর নদটত াই। আহমদ মুসা শানন্তটত মটর চেটছ।
এটদর উপর প্রনতটশাধ চিব আহমদ মুসার সব জ্বালাতটির।’
হাসল হাইম শানমর। বলল, ‘চবনেি নলকুডরাও এ দাবী নিটয় বটস
আটছ। নঠক আটছ। পুরস্কার পটর। আপতত এই চবািাস চতামরা নিটয় যাও।
আেটকর আিটন্দ এই চবািাস চতামাটদর চযােয প্রাপয। তটব চতামরা এক ু বস,
আনম মায়ামী ও চহায়াই ঈেটলর অনফটস চ নলটফাি কটর ঘ িার চশষ া চেটি
চিই।’
বটল হাইম শানমর চমাবাইল া হাটত তুটল নিল।
হাইম শানমর তার কথা চশষ করার আটেই চবনেি নলকুড ও নশমিরা
উটঠ দাাঁনড়টয় আিটন্দ এটক অপরটক েনড়টয় ধটর িা টত শুরু কটরটছ। বলটছ
আশ্রাবয সব কথা ডা. মােডাটর ও চেনিফাটরর উটেটশ্য।
এই তহচ এর মটধযই চ নলটফাটি কথা বলটত শুরু কটরটছ হাইম শানমর।
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ঘটরর তালা চখালার শব্দ হটলা।
ভটয়র ন হ্ন ফুট উঠল ডা. মােডাটর ও লায়লা চেনিফার দুেটির
মুটখই।
উটঠ বসল দুেটিই।
দরো খুটল ঘটর প্রটবশ করল ভযানিসা চিল।
ভযানিসা হাইম শানমটরর নসিােটের একেি পনর ানরকা। বয়স হটব
পিাটশর কাছাকানছ।
মােডাটর রা তাটদর চো া বন্দী েীবটি একেি মাত্র মানুটষর সন্ধাি
চপটয়টছ, চস হটলা এই ভযানিসা। আন্তনরক বযবহার, সহানুভুনতর কথা শুধু তার
কাছ চথটকই শুটিটছ।
ভযানিসাটক ঘটর প্রটবশ করটত চদটখ খুনশ হটলা, আবার উনেগ্নও হটলা
দুেটি। বলল, ‘নক বযাপার ভযানিসা আনট ?’
‘চতামাটদর পালাটত হটব, িা হটল সবডিাশ হটয় যাটব।’ উনেগ্ন কটটঠ
বলল ভযানিসা চিল।
‘ওরা আসটছ। চতামাটদর দুেিটক নিটয় যাটব। আড়াল চথটক সব
শুটিনছ। ওরা আে মটহাৎসব করটব চতামাটদর নিটয়।’ দ্রুত কটে বলল ভযানিসা
চিল।
মােডাটরট র চ াটখ-মুটখ আতংক চদখা নদল। ভটয় ুপটস চেল তাটদর
মুখ। তাটদর মটি হটলা, হঠাৎ চযি তাটদর ারনদটকর পৃনথবী া সংকীেড হটয়
চেল। শ্বাসরুদ্ধকর এক া অন্ধকার চযি তাটদর নদটক চধটয় এল।
চকাি কথা তাটদর মুটখ চযাোল িা। চবাবা দৃনি নিটয় চ টয় রইল
ভযানিসার নদটক।
‘চদখ সময় িি কটরা িা। ল চতামাটদর বাইটর চবর কটর চদব।’ বলল
ভযানিসা।
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‘নকভাটব? চকউ চিই এনদটক?’ বলল মােডাটর ।
‘আটছ। তটব ওরা মটি কটরটছ আমাটক ওরা পানঠটয়টছ। তাই ওরা
আপাতত অটপক্ষা করটব। আর এ াই সুটযাে।’ বলল ভযানিসা চিল।
ভয় ও উটেটে আড়ি ডা. মােডাটর ও লায়লা চেনিফার পুতুটলর মত
উটঠ দাাঁড়াল।
দ্রুত চবর হটলা তারা ঘর চথটক ভযানিসার সাটথ।
ঘর চথটক চবর হবার সময় ভযানিসা এক া নরভলবার তুটল নদল ডা.
মােডাটরট র হাটত। বল, ‘লুনকটয় রাখ, যনদ দরকার হয় তাহটল......।’
ভযানিসা আটে, চপছটি ওরা দুেি।
ভযানিসা হঠাৎ মুটখামুনখ হটলা রনবি চসটি’র সাটথ। চস নসাঁনড় নদটয়
উঠনছল।
রনবি চসি একেি ভারতীয়। আটমনরকায় এটসটছ নতনরশ বছর আটে।
এখি আটমনরকাি। কমুযনিটকশি ইনঞ্জনিয়ার রনবি চসি একন আটমনরকাি
এয়ার লাইিটসর অটধডটকরও চবনশ চশয়াটরর মানলক এবং চসই সাটথ বযবস্থাপিা
পনর ালকও। ইহুদী পুনাঁ েপনতটদর সাটথ তার েভীর সম্পকড। শুধু অথডচিনতভাটব
িয়, তারা পরস্পর রােচিনতক নমত্রও। বযবসাটয়র এক া রােচিনতক নবনিটয়াে
আটছ। চসই নবনিটয়াে রনবি চসি ইহুদী বন্ধুটদর মাধযটমই সমাধাি কটর থাটক।
এসব বহুদশডী ভযানিসা োটি। োটি বটলই স্বয়ং রনবি চসটির সাটথ
চদখা হওয়ার সাটথ সাটথ চস আড়ি হটয় পড়ল। তুব মটির সমস্ত চোর একনত্রত
কটর ভযানিসা বলল, ‘গুড ইভনিং স্যার। ভাটলা আটছি?’
‘গুড ইভনিং। নকন্তু চতামাটক এমি চদখাটচ্ছ চকি? এ সাটপর বাচ্চাটদর
নিটয় চকাথায় চদৌড়াটচ্ছা? চকাি নবপদ হয়নি চতা?’ বলল রনসি চসি। তার চ াটখমুটখ নকছু া উটেটের ছায়া।
‘ওটদর নসিােটে নিটয় যানচ্ছ স্যার। খুব তাড়া ওনদক চথটক।’ বলল
ভযানিসা।
‘আচ্ছা।’ বটল রনবি চসি নসাঁনড় নদটয় আবার উপটর উঠা শুরু করল।
আর ভযানিসারাও তখি আবার ছু টত শুরু করল।
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নসাঁনড় মুটখর পটরই প্রশস্ত লাউঞ্জ। িািা আকাটরর চসাফায় সাোটিা।
লাউটঞ্জর নতিন ধাপ চপনরটয় উপটর উঠটল আবার এক া কনরটডার। এ প্রশস্ত
কনরটডাটরর চশষ প্রাটন্ত নবরা দরো। দরোর পর আবার প্রশস্ত বারান্দা। এ
বারান্দা চথটক নসাঁনড় চিটম চেটছ বাইটরর লটি। তারপর প্রাইটভ রাস্তা। রাস্তার
ওপাটশ নঠক এ বানড়র নবপরীটতই নসিােেন । তটব নসিােটের চে আরও এক ু
সামটি। রাস্তা া নদটয় সামটি এগুটল নসিােটের চেট র পাশ নদটয় সরকারী
রাস্তায় পড়া যায়।
লাউঞ্জ চপনরটয় কনরটডার হটয় ভযানিসারা বাইটরর বারান্দায় চবরুবার
দরোয় নেটয় চপৌছটতই ভযানিসা চদখল লি চথটক নসাঁনড় নদটয় উটঠ আসটছ হাইম
শানমর, চবনেি নলকুড, নমশি ও আরও দুেি। তারা নসাঁনড় নদটয় দরোর নদটক
উটঠ আসটছ।
ওটদর চদটখ আতংনকত ভযানিসারা দরোয় দাাঁনড়টয় চেল।
হাইম শানমররাও চদখটত চপটয়টছ ভযানিসাটদরটক। তারাও প্রথটম
মটক উটঠটছ। তারপটরই তারা বযাপার া আাঁ করটত চপটরটছ। সংটে সংটেই
ন ৎকার কটর উঠল হাইম শানমর। বটল উঠল, ‘তুনম চশষ পযডন্ত নবশ্বাসঘাতকতা
করটলই ভযানিসা.........।’
হাইম শানমটরর কথা চশষ হটত িা হটতই ছু ল চবনেি নলকুড ও নশমি
ভযানিসাটদর নদটক। াটেড ডা. মােডাটর ও লায়লা চেনিফার।
নকন্তু নসাঁনড় চথটক তারা বারান্দায় পা রাখা পযডন্তই। আর সামটি তারা
এগুটত পারটলা িা। ভযানিসার নরভলবার তাটদর নদটক উদযত হটয় উটঠটছ।
ভযানিসার চদখাটদনখ ডা. মােডাটর ও তার নরভলবার চবর কটর তাক
করল ওটদর নদটক। ডা. মােডাটর তার কনম্পত চদহ াটক চঠস নদটয় চরটখটছ
দরোর ডাি নদটকর চ ৌকাটঠ। আর ভযানিসা বাম হাটত আাঁকটড় ধটর আটছ
দরোর ওপাটশর চ ৌকাঠ। তার ডাি হাটত নরভলবার।
হাইম শানমটমর কথায় ভযানিসা ন ৎকার কটর উঠল, ‘নবশ্বাটসর কথা
বলছ শানমর! আমার সংসার নবরাি কটরছ, আমার েীবি নবরাি কটরছ চতামরা।
িীতদাসী হটয় আনছ চতামাটদর। েীবটির নিফলতাটক চমটি নিটয় চবাঁট আনছ
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আনম। নকন্তু এই ঈশ্বর ভক্ত দুই চমটয়টক আমার ভােয বরে করটত আনম নকছুটতই
চদব িা।’
‘চতামার ভােয বরটের কথা বলছ চকি? ওটদরটক আমরা অন্য োয়োয়
নিটয় যাব। চতামার ভয় নমথযা। চদখ িা ওটদর োটয় চকউ হাত চদয়নি।’ বলল
িরম কটে শানমর।
‘নমথযা বটলা িা শানমর। আনম সব কথা চমাতাটদর শুটিনছ। তুনম
ওটদরটক এই কুকুরটদর হাটত তুটল চদবার আটয়ােি কটরটছা। সব হারাটলও
আনম চমটয়ই আনছ। সুন্দর েীবটির দুই চমটয়র সবডিাশ আনম হটত চদব িা।’
বলল ভযানিসা ন ৎকার কটর।
ভযানিসার কথা চশষ হটতই চিাটধ উম্মত্ত চবনেি নলকুড ন ৎকার কটর
বলল, ‘বুনড় হারামোদী, চতার নরভলবাটরর ভয় আমরা কনর িা। শয়তাি আহমদ
মুসাটক আে আমরা চশষ কটরনছ, নবশ্বাসঘাতক চোর্ল্ ওয়া ারটকও। তুই
আমাটদর নক করনছ?’
বটল চবনেি নলকুড দ্রুত পটক চথটক নরভলবার চবর করটত চেল।
সংটে সংটে েটেড উটঠনছল ভযানিসার নরভলবার।
বুক চ টপ ধটর চবনেি নলকুড আছটড় পড়ল নসাঁনড়র উপর।
পরক্ষটেই বানড়র চভতর নদক চথটক দুন গুলীর শব্দ হটলা।
ভযানিসা ও ডা. মােডাটর উভটয়র আহত হাত চথটক নরভলবার পটড়
চেল। দুেটিই তাটদর আহত হাত অন্য হাত নদটয় চ টপ ধটর কাঁনকটয় উঠল।
ভীত লায়লা চেনিফার চপছি নফটর তানকটয় চদখল দুই হাটত দুই
নরভলবার নিটয় কনরটডাটরর মুটখ দাাঁনড়টয় আটছ রনবি চসি। তার দুই
নরভলবাটরর িটল তখিও চধাাঁয়া।
লায়লা চেনিফার যখি চপছি নফটর তানকটয়টছ, তখি আহত হাত চ টপ
যন্ত্রোকাতর ডা. মােডাটর সামটির নদটক তানকটয় চদখল গুলীনবদ্ধ হটয় পটড়
যাওয়া চলাটকর পাটশর চলাকন নরভলবার তুটল তাক কটরটছ ভযানিসাটক।
সটঙ্গ সটঙ্গই ডা. মােডাটর ছুট নেটয় নিটেটদর চদহ নদটয় ভযানিসাটক
আড়া কটর দাাঁড়াল।
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ভযানিসাটক লক্ষয কটর নিনক্ষপ্ত নশমটির গুলী া নেটয় নবদ্ধ করল ডা.
মােডাটরট র বুক।
এক া আতডিাদ উঠল মােডাটরট র কটটঠ। তার সাটথ সাটথই লুন টয়
পড়ল তার চদহ দরোর উপর।
লায়লা চেনিফার ন ৎকার কটর উটঠ ছুট নেটয় আছাটড় পড়ল ডা.
মােডাটরট র উপর।
আর নঠক চস সমটয়ই লটির নদক চথটক গুলী বৃনির শব্দ চভটস এল।
লায়লা চেনিফার চ াখ বন্ধ কটর ডা. মােডাটরট র চদহ আাঁকটড় ধটর
অটপক্ষা করনছল। তার চদহও িাাঁিরা হটয় যাওয়ার অটপক্ষা করনছল চস
আন্তনরকভাটবই। কারে এ াই তার এখি একমাত্র পথ।
নকন্তু গুলী এল িা।
তার বদটল চভটস এল মমতা েড়াটিা এক ডাক ‘লায়লা চেনিফার।’
এটয আহমদ মুসার কে!
নবস্মটয় চ াখ খুলল লায়লা চেনিফার। চদখল তার সামটি দাাঁনড়টয়
আহমদ মুসা ও তার স্বামী েেড।
আবার চ াখ বন্ধ কটর ন ৎকার কটর চকাঁটদ উঠল, ‘চহ আল্লাহ, আনম নক
স্বে চদখনছ!’
‘িা স্বে িয়, উঠ চবাি। মােডাটরট টক নিটত হটব। চস আহত।’
চেনিফার উটঠ দাাঁনড়টয় েনড়টয় ধরল েেডটক কান্না েনড়ত কটে বলল,
‘আমার মােডাটর আপা.....।’
কথা চশষ করটত পারল িা কান্নার উচ্ছ্বাটস।
আহমদ মুসা তুটল নিল মােডাটরট র চদহ োনড়টত চিয়ার েটন্য। এসময়
পরপর দুন গুলীর শব্দ হটলা।
চবকি গুলী কটরটছ কনরটডাটর দাাঁড়াটিা একেি অটশ্বতাংে এশীয়টক।
‘নম. আহমদ মুসা, ওর দুই নরভলবার াটেড কটরনছল আপিাটক ও
ভযানিসাটক। তাটক হতযা িা কটর উপায় নছল িা।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি।
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আহমদ মুসা চবঞ্জানমটির কথার নদটক কাি িা নদটয় বলল, ‘নম.
চবঞ্জানমি এটদর এক া োনড়টত আপনি চোর্ল্ ওয়া ারটদর নিটয় উটঠ বসুি।
আনম এটদর নিটয় বাইটর দাাঁড়াটিা োনড়টত উঠনছ।’
বটল আহমদ মুসা ড. মােডাটর টক পাাঁোটকালা কটর নিটয় ছু ল লটির
ওপাটশর রাস্তায় রাখা তাটদর োনড়র নদটক।
দুন োনড়ই ো ড নিল।
োনড়র োিালা নদটয় মুখ বানড়টয় চোর্ল্ ওয়া ার বলল, ‘মন্দ হটলা িা
নম. আহমদ মুসা, পুনল এটস চদখটব বানড়ওয়ালার সাটথ নসিােটের লড়াই? িা
নকভাটব বযাখযা করটব তারা ঘ িার?’
‘পনত্রকায় এক া নিউে কনরটয় নদি, তাহটল পুনলশ তদটন্তর লাইি খুাঁটে
পাটব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আমার বন্ধুর কন্যা মােডাটর চকমি আটছ? তাটক চকাথায় নিনচ্ছ
আমরা?’ উনেগ্ন কটে বলল চোর্ল্ ওয়া ার।
পাশ চথটক ভযানিসা বটল উঠল, ‘ লুি আনম নক্লনিক চদনখটয় চদব।’
আহমদ মুসা ও তার কথা া োিাল চোর্ল্ ওয়া ারটক।
ভযানিসা বটস আটছ আহমদ মুসার পাটশর নসট । আর চপছটির নসট
ডা. মােডাটর টক শুইটয় নতটয় তার পাটশ োনড়র চমটিটত বটসনছল চেনিফার ও
েেড।
ডা. মােডাটর োি হারায়নি।
চোর্ল্ ওয়া ারটক লক্ষয কটর বলা আহমদ মুসার কে থামটলই চেনিফার
আহমদ মুসাটক বটল উঠল আতড কটটঠ, ‘ভাইয়া মােডাটর আপা আপিার সাটথ
কথা বলটত াি। এখনি।’
োনড় তখি এনেটয় লনছল চসট েি িদীর তীর বরাবটরর বযস্ত হাইওটয়
ধটর।
েযাকসি নভল নসিােেন িদীর তীর চঘাঁটষই। মািাখাটি শুধু
হাইওটয় া।
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আহমদ মুসা োনড় দাাঁড় করবার েটন্য এক া োয়ো চখাাঁে করটত
লােল।

ভযানিসা বটল উঠল, ‘এই সামটিই রাস্তার পাটশ িদীর উপর এক া
‘চহলথ নরটো ড’ আটছ। ওখাটি দাাঁড়াটিা যায়।’
আহমদ মুসা োনড়র েনত আরও বানড়টয় নদল। বলল, ‘চেনিফার
তাড়াতানড় চকাি নক্লনিটক চপৌছা দরকার। সময় িি করা নঠক হটব িা।’
বলটত বলটতই সামটি চদখটত চপল এক া এনক্স চলি। সংটে সংটে
আহমদ মুসা োনড় এনক্স চলটি নিটয় রাস্তার পাটশ দাাঁড় করাল।
তারপর মুখ ঘুনরটয় বলল, ‘েেড তুনম ড্রাইনভং নসট এস। আনম ওনদটক
চদখনছ।’
বটল আহমদ মুসা োনড় চথটক দ্রুত িামল।
েেডও চিটম এল।
আহমদ মুসা চপছটির নসট উটঠ রটক্ত ভাসা ডা. মােডাটরট র মাথার
কাটছ োনড়র চমটিটত বসল।
ওনদটক েেড ড্রাইনভং নসট উটঠ োনড় ো ড নদল।
নিুঃশব্দ িটড়র েনতটত োনড় লটত শুরু করল আবার।
চ াখ বুটে নছল ডা. মােডাটর ।
লায়লা চেনিফার নসট র নিট বটস বাম হাত নদটয় ডা. মােডাটর টক
েনড়টয় ধটরনছল। আর তার ডাি হাত চ টপ ধটরনছল ডা. মােডাটরট র
রক্তক্ষরেরত বুটকর বাম পাশ া।
আহমদ মুসা বসটল চস ধীটর ধীটর চ াখ খুলল। াইল আহমদ মুসার
নদটক। বলল ক্ষীে কটটঠ, ‘ওরা বটলনছল আপিাটক ও চোর্ল্ ওয়া ারসহ সবাইটক
িানক আে ওরা চশষ কটর নদটয়টছ। চভটবনছলাম, আর চদখা হটলা িা আপিার
সাটথ। আল্লাহর হাোর শুকনরয়া, আপিার চদখা চপলাম। বন্দী হবার পর সব
সময় মৃতযু র েটন্য ততরী নছলাম। নকন্তু এক া প্রাথডিা কটরই টলনছলাম আল্লাহর
কাটছ, মৃতযু র আটে চযি একবার আপিার চদখা পাই। আল্লাহ আমার প্রাথডিা
মঞ্জুর কটরটছি। আলহামদুনলল্লাহ। এক া..........।’
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আহমদ মুসা ডা. মােডাটরট র কথার মািখাটিই বটল উঠল, ‘মােডাটর
এসব কথা এখি িয়। তুনম ভাল হটয় যাটব। আমরা নক্লনিটক যানচ্ছ। কথা বটলা
িা এখি, ক্ষনত হটব।’
ডা. মােডাটরট র দুই চ াখ আহমদ মুসার দুই চ াখ চথটক সটরনি। তার
চঠাাঁট ফুট উঠল ম্লাি হানসর চরখা। বলল, ‘কথা বলার আর সময় আনম পাটবা
িা। েিাব, আনম ডাক্তার। আনম োনি এক ুও সময় চিই আমার হাটত।’
এক ু থামল ডা. মােডাটর । তার চ াটখর দুই চকািায় দুই চফা া অশ্রু
এটস েটমটছ।
চবাধ হয় অশ্রু চরাধ করার েটন্যই ডা. মােডাটর চ াখ বুেল। নকন্তু তাটত
অশ্রু চরাধ হটলা িা। অশ্রু তার েনড়টয় পড়ল দুই েটড নদটয়। ডাি হাতন তুলটত
চ িা করল ডা. মােডাটর , চবাধ হয় চ াখ চমাছার েটন্যই। নকন্তু হাত তুলটত পারল
িা।
অশ্রু নসক্ত দুট াখ আবার তুলল ডা. মােডাটর আহমদ মুসার নদটক। চঠাাঁ
দুন তার ফাাঁক হটয়নছল নকছু বলার েটন্য, নকন্তু পরক্ষটেই প্রবল যন্ত্রোয় মুখ
আড়ি হটয় চেল তার। হাত কাাঁপটছ, চো া শরীর কাাঁপটছ ডা. মােডাটরট র। চস
আবার চ াখ বুটেটছ। তার মুখ শক্ত হটয় উটঠটছ, দাাঁটত দাাঁত চ টপটছ চস। বুিা
যাটচ্ছ, লড়াই করটছ নিটেটক ধটর রাখার েন্য।
চকাঁটদ উঠল লায়লা চেনিফার।
আহমদ মুসা চ টপ ধরল ডা. মােডাটরট র কম্পমাি দুই হাত ডাকল, ‘নমস
মােডাটর ।’
চ াখ খুলল মােডাটর । তাকাল আহমদ মুসার চ াটখ।
চঠাাঁ দুন কাাঁপটছ মােডাটরট র।
চ িা করটছ নকছু বলার।
নফস নফটস কে আবার চশািা চেল মােডাটরট র। বলল, ‘এক া প্রশ্ন,
মুসলমাি নহসাটব আমার চতা চকািই সিয় চিই। োন্নাত নক আমার হটব? চদখা
নক পাব চসখাটি আপিার? খুব োিটত ইচ্ছা করটছ আমার।’
ক্ষীে চথটক ক্ষীিতর কে চথটম চেল ডা. মােডাটরট র।
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আহমদ মুসা এক ু িুটাঁ ক পড়ল ডা. মােডাটরট র মুটখর নদটক।
‘মােডাটর ’ ‘মােডাটর ’ বটল ডাকল দুবার। বলল কাটির কাটছ মুখ নিটয়,
‘মােডাটর , চতামার এ মৃতযু শহীটদর মৃতযু । আল্লাহ নিশ্চয় চতামাটক োন্নাত মঞ্জুর
করটবি।’ আহমদ মুসার কে অশ্রু নসক্ত, ভারী।
চ াখ খুলল িা আর ডা. মােডাটর ।
নকন্তু তার চঠাাঁট ফুট উঠল ফুটলর মত নিষ্পাপ এক ুকটরা হানসর চরখা।
পরক্ষটেই তার মাথা া এক পাটশ কাত হটয় পড়ল। নকন্তু চঠাাঁট চথটকই
চেল ফুটলর মত সুন্দর চসই এক ুকটরা হানস। ডুকটর চকাঁটদ উঠল লায়লা
চেনিফার। আছটড় পড়ল চস মােডাটরট র বুটক। ড্রাইনভং নস চথটক েেড মুহূটতডর
েটন্য চপছি নফটর তার আপা মােডাটরট র স্পন্দিহীি চদটহর উপর চ াখ বুলাল।
তারপর কান্নার প্রবল উচ্ছ্বাস চরাটধর েটন্য চঠাাঁ কামটড় ধটর সামটি দৃনি
প্রসানরত করল চস। পাশ চথটক ভযানিসা চিল চপছি নদটক একবার তানকটয় বুটক
িস এাঁটক প্রাথডিা কটর উঠল, ‘ঈশ্বর! আমাটক বাাঁ াটত নেটয় নতনি েীবি নদটলি।
তাাঁর মঙ্গল করুি ঈশ্বর।’
আর আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘ইন্নানলল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইটহ রাটেউি’
আমরা সকটল আল্লাহর েটন্য এবং আল্লাহর নদটকই আমাটদর প্রতযাবতডি।’

পরনদি ‘চফ্লানরডা চহারাইেি’- এর একন খবর েতকাল চসট েি িদী
তীটর অনভোত ‘নরভার নভউ’ এলাকায় এক মমডানন্তক হতযাকাটড ৬ েি চলাক
নিহত হটয়টছ। এর মটধয মানকডি যুক্তরাটের সবট টয় লাভেিক এয়ারলাইে ‘ব্লু
বাডড’ -এর বড় অংশীদার রনবি চসিও রটয়টছ। তার লাশ তার বাসভবটি নিট র
তলায় লাউটঞ্জ পাওয়া চেটছ। অবনশি ৫ েি পাশ্বডবতডী নসিােটের সদস্য বটল
অনুমাি করা হটচ্ছ। এই ৫ েটির মটধয নসিােটের পনর ালক হাইম শানমরও
রটয়টছ। এটদর লাশ রনবি চসটির বাসভবটির উক্তর লাউটঞ্জর নসাঁনড়টত পাওয়া
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চেটছ। এই হতযাকাটটডর েটন্য কাউটক সটন্দহ করা যায়নি, চকউ চগ্রফতারও
হয়নি।
অনুসন্ধাি চথটক োিা চেটছ নিহত রনবি চসটির উক্ত বানড়ন তার একন
অবকাশ নভলা। এ নভলায় াকর-বাকর ছাড়া পনরবাটরর চকাি সদস্য স্থায়ীভাটব
থাটকি িা। ঘ িার নদি রনবি চসি ছাড়া ঐ বানড়টত তার পনরবাটরর চকাি সদস্য
নছটলি িা।
বানড়র াকর-বাকরটদর নেোসাবাদ চথটক ঘ িার মূটল িারীঘন ত
চকাি বযাপার রটয়টছ বটল মটি করা হটচ্ছ। াকর-বাকরটদর সূটত্র প্রকাশ, ঘ িার
নদি সকাটল পাশ্বডবতডী নসিােটের পনর ালক হাইম শানমর ও তার কটয়কেি সঙ্গী
দুেি চমটয়টক ধটর এটি রনবি চসটির নভলার একন ঘটর বন্দী কটর রাটখ।
নবটকটল চমটয় দুন টক নসিােটের চলাটকরা চকাথাও নিটয় যানচ্ছল। এ সময় চমটয়
দুন টক উদ্ধার করটত আসা েিাপাাঁট ক চলাটকর সাটথ তাটদর সংঘষড বাটধ। এই
সংঘটষডই রনবি চসি ও নসিােটের চলাটকরা নিহত হটয়টছ।
মটি করা হটচ্ছ ভারতীয় বংটশাদ্ভুত রনবি চসটির সাটথ নসিােটের
অচবধ সহটযানেতার চকাি সম্পকড নছল। অনভে-মহল এই হতযাকাটটডর চ টয় এর
উৎস নহটসটব এই অচবধ সহটযানেতার সম্পকডটকই চবনশ গুরুে নদটচ্ছ।
খবরন পটড় আহমদ মুসা তাকাল চবঞ্জানমি চবকটির নদটক। বলল,
‘মটি হটচ্ছ এ আপিার কীনতড।’
‘কীনতড িয়, এক া চ িার ফল মাত্র।’ বলল চবঞ্জানমি।
‘চফম মাটি ‘নি আটমনরকা’র চকাি চলাক আটছ িানক ঐ পনত্রকায়?’
নেটেস করল আহমদ মুসা।
‘আটছ। তটব চদখুি এক া শব্দও নকন্তু নমথযা চলটখনি।’
‘ও চশষ বাকয ার কথা বলটছি? হ্যাাঁ, ও া কটমট বট , আবার
ইিফরটমশিও। এই ইিফরটমশি নদটয় একন অশুভ সহটযানেতার প্রনত পুনলশ
ও সরকাটরর দৃনি আকৃি করা হটয়টছ।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি।
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‘ধন্যবাদ চবঞ্জানমি চবকি। এই ঘ িায় আনমও অবাক হটয়নছ। ভারতীয়
একেি ইনঞ্জনিয়ার। অত বড় বযবসায় ও পটদর মানলক হটয়ও নসিােটের এক া
েঘন্য কাটের সাথী হটলা চকমি কটর।’ বলল আহমদ মুসা নবস্মটয়র সুটর।
উত্তটর চবঞ্জানমি চবকি নকছু বলটত যানচ্ছল । নকন্তু বলা হটলা িা। তার
চ নলটফাি চবটে উঠল।
চবঞ্জানমি চবকি তার চমাবাইল হাটত তুটল নিল।
চ নলটফাি কাটি ধটরই চবঞ্জানমি চবকি স নকত কটটঠ বটল উঠল,
‘মযাডাম ক্লারা? গুড মনিডং।’
ওপার চথটক ক্লারার কথা শুিটত নেটয় মুখ মনলি হটয় চেল চবঞ্জানমি
চবকটির। একবার তাকাল চস আহমদ মুসার নদটকও। চ াটখ মুটখ তার উটেটের
ন হ্ন। বলল চস, ‘চকাথায় উনি?’
আহমদ মুসার সটন্দহ হটলা, চকাি খারাপ খবর আসটছ নিশ্চয়,
চকাটেটক? চক এই মযাডাম ক্লারা।
‘নিটদডশ িা নদটলও োিাতাম।’ ইটয়স মযাডাম, অবশ্যই োিাব’ বটল
চ নলটফাি রাখল চবঞ্জানমি চবকি।
‘নক বযাপার? কার চ নলটফাি? মটি হয় খারাপ খবর আটছ!’ বলল
আহমদ মুসা।
‘নমস ক্লারা কা ডাটরর চ নলটফাি। খুব খারাপ খবর।’ উনেগ্ন কে
চবঞ্জানমি চবকটির।
‘নমস ক্লারা কা ডার চক?’
‘উনি মযাডাম সারা চেফারসটির পাটসডািাল চসটি ারী।’ বলল
চবঞ্জানমি চবকি।
‘খারাপ চকাি খবর আটছ নক নমস সারা চেফারসটির?’ আহমদ মুসার
কটেও উটেে।
‘হ্যাাঁ। েত সন্ধযায় মযাডাম সারা চেফারসি মারাত্মক দুঘড িায় পটড়ি।
উনি শালড নভল চথটক মনট টসটলাটত যানচ্ছটলি। তার দুই োনড়র সামটির া
নিয়ন্ত্রে হানরটয় এক া েভীর খাটদ পটড় তাটত আগুি ধটর যায়। আর চপছটির
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োনড় া চসই অবস্থায় হাডড চব্রক কষটত নেটয় কাত হটয় পটড় যায়। মযাডাম কপাটল
আঘাত চপটয়টছি। আর সামটির োনড়র চকউ বাাঁট নি।’
‘ঐ োনড়টত চক নছল?’
‘মযাডাম চক নরনসভ করটত আসা দুেি হাউে োফ নছটলি। মযাডাটমর
মনট টসটলার বানড়টত তার মা থাটকি, আর নতনি। বানড় চদখাটশািার দানয়ে
হাউে োটফর।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি।
‘আচ্ছা বলটত পাটরি, এমি ঘ িা ঐ অিটল আরও নক ঘট টছ?’ প্রশ্ন
আহমদ মুসার।
‘সম্ভবত ঘট নি। কারে নমস ক্লারা প্রথটমই এটক চবিনের দুঘড িা
বটলটছি।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি।
‘চকি? আটমনরকায় চতা প্র ুর দুঘড িা ঘট । ওখাটি ঘ টব িা চকি?’
আহমদ মুসা প্রশ্ন করল।
‘আনম চগ্র ভযানলর ঐ এলাকায় চেনছ। এ ধরটির এলাকায় োনড়র
স্পীড কম হয় এবং ড্রাইভারও চবনশ সতকড থাটক। আর োনড়র সংখযাও কম হয়।
এসব কারটেই এমি এলাকাগুটলাটত দুঘড িা খুবই কম।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি।
‘উনি এখি চকাথায়?’
‘মনট টসটলাটত। শালড নভটল ন নকৎসা চিয়ার পর নতনি মনট টসটলাটত
নফটর চেটছি।
বটল এক ু চথটমই চবঞ্জানমি চবকি বলল আহমদ মুসাটক, ‘মযাডাম
সারা চেফারসি বটলটছি এ নবষয় া আপিাটক োিাবার েটন্য। এবং এেটন্যই
নমস ক্লারা আমাটক চ নলটফাি কটরনছটলি।’
ভাবনছল আহমদ মুসা। চবঞ্জানমটির কথায় বটল উঠল, ‘নম. চবঞ্জানমি,
আমার নক মটি হটচ্ছ োটিি। মটি হটচ্ছ, চবিনের দুঘড িা া আনম এক ু চদটখ
আনস।’
খুনশ হটলা চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আমার ধারো মযাডামও এ া
াটচ্ছি। আপিাটক োিাটত বলার মটধয নদটয় তার এ াওয়ারই প্রকাশ ঘট টছ।
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‘প্রসঙ্গিটম বলনছ নম. চবঞ্জানমি, আপিাটদর চিতাটক এমি অরনক্ষত
চরটখটছি চকি আপিারা?’ বলল আহমদ মুসা।
‘এ প্রশ্ন আমারও নম. আহমদ মুসা। নকন্তু তাটক এ কথা বুিাটব চক? নতনি
মাস চেফারসটির সাক্ষাত প্রনতনবে। চকাি বাড়নত আটয়ােিই নতনি বরদাশত
কটরি িা। াকুরী িা করটলও উনি পাটরি। নকন্তু তার যুনক্ত হটলা, োনতটক
প্রতযক্ষভাটব তার নকছু চদয়া দরকার। চবঞ্জানমি চবকি বলল।
‘ধন্যবাদ আপিাটদর চিতাটক। একেি অনুকরেটযােয চদশটপ্রনমক
নতনি। বলল আহমদ মুসা।
‘তাহটল আপনি যাটচ্ছি? বযবস্থা করব?’
‘আপনি যাটবি িা?’
‘তাাঁর চসরকম নিটদডশ চিই। তাছাড়া আমার এখি ওয়ানশং টি থাকা
প্রটয়ােি। নিশ্চয় শ্যারিরা বড় নকছু করটছি। এনদটক িের রাখার বযবস্থা করটত
হটব।’
বটলই উটঠ দাাঁড়াল চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আপনি ততরী চহাি। আনম
চেটির ন নকট র বযবস্থা করনছ। ওয়ানশং ি চথটক ভানেডনিয়ার শালড নভল চপৌটি
দু’শ নকটলানম াটরর চবনশ হটব িা। শালড নভল চথটক মনট টসটলা ২০
নকটলানম াটরর মত। ঐ পথ ুকু োনড়টত যাটবি।’
‘নমস ক্লারা কা ডারটক নক আপনি োিাটচ্ছি, আনম যানচ্ছ চসখাটি?’ বলল
আহমদ মুসা।
‘অবশ্যই।’ চবঞ্জানমি চবকি বলল।
‘আমার মটি হয় োিাটিার দরকার চিই।
‘মযাডাম সারা চেফারসি যনদ হঠাৎ চকাি চপ্রাগ্রাটমর অন্য চকাথাও
যাি।’
‘ক্ষনত চিই, আনম চতা যানচ্ছ এযাকনসটডট চদখটত। তারপর একান্তই
ওাঁটক দরকার হটল আনম খুাঁটে চিব।’
‘িা োিাটল মযাডাম যনদ আমাটক এেটন্য দায়ী কটরি?’ আপনত্ত
োনিটয় বলল চবঞ্জানমি চবকি।
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‘বলটবি োিাটত আনম রােী হইনি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নকন্তু িা োিাটিার যুনক্ত আনম বুিটত পারনছ িা।’
‘চকাি যুনক্ত চিই। আনম নিটের নসদ্ধাটন্ত যানচ্ছ, নক দরকার োনিটয়।
োনিটয় চেটল অনতনথ সােটত হটব।’
‘মটি আটছ, আপনি বটলনছটলি মযাডাম আপিাটক মনট টসটলাটত
দাওয়াত নদটয় চরটখটছি।
‘িা োনিটয় চেটল নক চসখাটি হানের হটয় তার দাওয়াত নিটত পারটবা
িা?
‘তথাস্তু, আপিার নসদ্ধান্তই বহাল।’ চহটস উটঠ বলল চবঞ্জানমি চবকি।
তারপর চবনরটয় চেল।
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৩
যানক্স কটর মনট টসটলার নদটক এগুটচ্ছ আহমদ মুসা।
শালড নভল নবমাি বন্দটর চিটম আহমদ মুসা ঘট া ুনক্তটত এ যানক্স
ভাড়া কটরটছ মনট টসটলা যাবার েটন্য।
ঘট া ুনক্তর কথা শুটি যানক্সওয়ালা চ াখ কপাটল তুটল বটরটছ,
‘মনট টসটলা পটির নবশ নমনিট র পথ, ঘট া নদটয় নক হটব স্যার?’
চহটস বটলটছ আহমদ মুসা, ‘পথ চতামার পটির নবশ নমনিট র নঠক
আটছ। নকন্তু পটথ আনম চদরী করটত পানর, এনদক চসনদক ঘুটর চবড়াটত পানর,
এমিনক যার কাটছ যানচ্ছ তার চদখা িা চপটল আবার শালড নভটল সংটে সংটে
নফটরও আসটত পানর।’
‘বুটিনছ স্যার, ধন্যবাদ।’ চহটস বটলটছ যানক্স ড্রাইভার।
আয়িার মতই মসৃে রাস্তা।
যাওয়া ও আসার রাস্তা পাশাপানশ। মাি খাি নদটয় উুাঁ , নি ু, এবটড়া
চথবটড়া মান , পাথর এবং োছ ও চিাপ-িটড়র স্বাভানবক বযানরয়ার।
রাস্তান মনট টসটলার পাহাটড়র পাদটদশ চঘাঁটষ টলটেটছ তার আরও
পনশ্চটম চগ্র ভযানলর নবখযাত হাইওটয়র নদটক।
আহমদ মুসা নডপার ার লাউঞ্জ চথটক চবর হবার মুটখই চপটয় যায় ুযনরি
িল। চসখাি চথটক আহমদ মুসা সংগ্রহ কটর চিয় ভানেডনিয়ার একন চরাড
কমুনিটকশি মািন ত্র এবং চগ্র ভযানল এলাকার এক া ুযানরি োইড।
ুযনরে েটলর কথা মটি পড়টতই আহমদ মুসার চ াটখর সামটি চভটস
উটঠ েটলর চসলস োলড তরুেীন র চ হারা। আহমদ মুসার উপর চ াখ পড়টতই
তরুেীন মটক উটঠনছল। আহমদ মুসা নিনশ্চত চস আহমদ মুসাটক ন টিটছ।
চমটয়ন টক? এফ নব আই এর চলাক? তার ছনবর মাধযটম এফ নব আই এর
অটিটকই তাটক এখি চ টি।
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মনট টসটলাটত যাতায়াটতর এ াই একমাত্র পথ।
আহমদ মুসা এ নবষয়ন নিনশ্চত হটয়নছল ুযনরি োইড চদটখ। আবার
ড্রাইভারটকও নেটেস কটরনছল। ড্রাইভার বটলনছল, োনড়র রাস্তা এই এক াই,
তটব পাটয় হাাঁ ার পথ অটিক আটছ।
আহমদ মুসার যানক্স লনছল মািানর েনতটত রাস্তার সবডটশষ একনে
ওটয়’র চলি ধটর।
বযস্ত রাস্তা এ া িয়। োনড় লটছ, তটব দুই োনড়টক চকাথাও একটত্র চদখা
যাটচ্ছ িা। এই নহসাটব রাস্তান োনড় নবরল এবং েিনবরলই।
োনড়র চভতর চথটক চদখা যাটচ্ছ, ারনদক া সবুে পাহাড় আর সবুে
উপতযকার সুন্দর াদটর চমাড়া। চ াখ চফরাটিা যায় িা এ সবুে সুন্দটরর বুক
চথটক।
আহমদ মুসার মুগ্ধ দুই চ াখ আঠার মত চলটে আটছ এ সুন্দটরর বুটক।
অপরূপ ভানেডনিয়ার এ এলাকান ‘আপাটলানসয়াি পবডতমালা’র নবখযাত
িীল তশল নশলায় সাোটিা সুন্দর পূবডা ল। আবার আপাটলানসয়াটির বুক ন টর
প্রলনেত চগ্র ভযানলরও অংশ এটক বলা যায়।
বাইটরর চমৌি সবুটের বুটক নিটেটক হানরটয় চফটলনছল আহমদ মুসা।
ড্রাইভাটরর কথায় সনেত নফটর চপল চস। ড্রাা্ভার বলনছল, ‘স্যার আপনি
চয একনসটডটট র কথা বটলনছটলি, চসখাটি আমরা এটস চেনছ।’
আহমদ মুসা চসাো হটয় বসল। চ াখ নফনরটয় নিল রাস্তার পাটশ। বলল,
‘ওখাটি নক দাাঁড়াটিা যাটব িা ড্রাইভার?’
‘নে স্যার। একনসটডট পটয়টট র চপছটিই পাকড করার মত অটিক
োয়ো আটছ।
‘নঠক আটছ োনড় ওখাটি পাকড কটরা।’ নিটদডশ নদল আহমদ মুসা।
োনড় পাকড করটলা ড্রাইভার।
আহমদ মুসা োনড় চথটক িামল। বলল, ‘চদখটবা একনসটডট
এনরয়া া।’
ড্রাইভারও িামল।
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ড্রাইভার নিটয় চেল আহমদ মুসাটক চসখাটি োনড় রাস্তা চথটক নছ টক
এটস পটড়নছল, তারপর েনড়টয় নেটয়নছল নিট ।
োয়ো া চদটখ নবনস্মত হটলা আহমদ মুসা। এখাটি ঢাল া অস্বাভানবক
রকম খাড়া। আর এখাটি এটসই োয়ো হঠাৎ বড় রকটমর বাাঁক নিটয় রাস্তার
কাছাকানছ টল এটসটছ। একনসটডটট র খুবই উপযুক্ত এক া োয়ো। আর
এখাটি এটসই একনসটডট া হটয়টছ।
এমি ঘ া অস্বাভানবক িয়। কাকতলীয় এমি অটিক নকছুই ঘট ।
নকন্তু মি বড় খুাঁত খুাঁত করটছ আহমদ মুসার। কাকতলীয় নকছু ঘ টত
পাটর, নকন্তু এখাটি যা ঘট টছ চস া ঐ কাকতলীয় ঘ িা নকিা?
আহমদ মুসা িুটক পটড় তাকাল ঢাটলর নিট । চদখল এক’শ ফুট র মত
নিট িালার মত খাটদর তলায় চপাড়া োনড়র অবনশি কাঠাটমা উটল্ট পটড় আটছ।
চকাট র পটক চথটক চছাট্ট এক া দূরবীি চবর করল আহমদ মুসা।
চ াটখ লানেটয় আবার তাকাল নিট র নদটক।
খুন টয় চদখটত লােল োনড় া।
চছা হটলও দূরবীি া অতযন্ত পাওয়ারফুল। একমাইল দূটর পটড় থাকা
আলনপি পযডন্ত এর িের এড়ায় িা।
এক সময় আহমদ মুসা চ াখ চথটক দূরবীি িানমটয় চ াটখ-মুটখ নকছু া
নবস্ময় নিটয় এক া প্রশ্ন নেটেস করটত যানচ্ছল ড্রাইভারটক।
এ সময় তাটদর চপছটি এক া োনড় দাাঁড়াটিার শটব্দ আহমদ মুসা
চপছটি নফটর তাকাল। তানকটয় চদখটত চপল, তাটদর যানক্সর চপছটি এটস
দাাঁনড়টয়টছ একন কার। কার চথটক িামটছ সারা চেফারসি।
সারা চেফারসিটক এভাটব এখাটি চদটখ অটিক া ভুত চধার মতই
মটক উঠল আহমদ মুসা।
সারা চেফারসি ধীটর ধীটর আহমদ মুসার সামটি এটস দাাঁড়াল।
সারা চেফারসটির পরটি সাদা ফুল পযাট , োটয় হাল্কা চোলাপী চকা
এবং মাথায় প্রা ীি অনভোত আটমনরকািটদর মত কারুকাে করা চোলাপী
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চহডকযাপ। চহডকযাটপর আড়াল চথটক চদখা যাটচ্ছ তার কপাটল বযাটটডটের
এক াংশ।
মুখ াও সাদা ও লাটল চমশাটিা। চো া মুটখ প্রসাধিী বযবহাটরর চকাি
ন হ্ন চিই। আটছ নশশু সুলভ সারটলযর নস্নগ্ধ লাবন্য। নলনপনেকহীি রনক্তম চঠাাঁট
আিটন্দর হানস।
ড্রাইভার সারা চেফারসিটক এটস দাাঁড়াটত চদটখই ‘গুড ইভনিং মযাডাম
নমস চেফারসি’ বটল মাথা সামান্য িুনকটয় বাউ কটর সম্মাটির সাটথ চপছটি
সটর চেল।
সারা চেফারসি তার নদটক তানকটয় চহটস েবাব নদল তার সটোধটির।
সারা চেফারসি ড্রাইভাটরর নদক চথটক মুখ ঘুনরটয় আহমদ মুসার নদটক
মুখ তুটল বলল, ‘গুড ইভনিং। আসসালামু আলাইকুম।’
বটল চহটস উঠল সারা চেফারসি। হাসটত হাসটতই বলল, ‘চদখটলি,
আপিাটদর আপিাটদর স্বােত সটোধি া আনম মুখস্ত কটর চফটলনছ। অথডও
োনি। সনতয, আপিাটদর এ শুভ কামিার চকাি তুলিা হয় িা।’
‘ধন্যবাদ নমস সারা চেফারসি। গুড ইভনিং।’ আহমদ মুসার চঠাাঁট ও
ুকটরা হানস।
‘বাহ, আপিাটদর স্বােত সম্ভাষে ‘সালাম’ বলটবি িা!’ বলল সারা
চেফারসি হানস মুটখ।
আহমদ মুসা তার চ াখ িানমটয় নিটয়নছল সারা চেফারসটির মুখ চথটক।
হাসল আহমদ মুসা সারা চেফারসটির কথায়। বলল, ‘আপনি আমাটক স্বােত
োনিটয়টছি আমাটদর সটোধি নদটয়, আর আনম োিলাম আপিাটদর সটোধি
নদটয়।’
‘তা নঠক। নকন্তু আসল ঘ িা এ া িয়।’ বলল সারা চেফারসি। মুখ
ন টপ হাসল চস।
‘তাহটল নক?’ মুখ তুটল চহটস বলল আহমদ মুসা।
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‘আসল ঘ িা হটলা, শুভকামিাসূ ক আপিাটদর স্বােত সটোধি া
মুসলমািটদর েটন্য এক্সক্লুনসভ। চকাি অমুসলমািটক এ নদটয় স্বােত োিাটিা
হয় িা।’
‘আপনি এটতা োটিি?’
‘আমার আম্মা নক বটলি োটিি, আনম আমার গ্রাটড গ্রাটড গ্রাটড ফাদার
মাস চেফারসটির মতই িানক বুক ওয়ামড। আসটল নকন্তু নকছুই িা।’
কথা চশষ কটর এক া দম নিটয় সারা চেফারসি আবার বুটল উঠল,
‘আমাটক এখাটি এভাটব চদটখ খুব নবনস্মত হটয়টছি, তাই িা?’
‘হটয়নছলাম, নকন্তু চস া চকট চেটছ।’
‘নকভাটব?’
‘আমার মটি হটয়টছ, এয়ারটপাট ডর ুযনরি িটলর চমটয়ন আমার আসার
বযাপাটর আপিাটক োনিটয়টছ।
‘নক কটর বুিটলি? চমটয়ন টক চ টিি?’
‘ন নি িা। নকন্তু তার তাকাটিা চদটখ বুটিনছলাম চস আমাটক ন টি
চফটলটছ। তখি চভটবনছলাম চস এফ নব আই-এর চলাক হটব। এখি বুিলাম চস
‘চফম (FAME) মাটি ‘নি আটমনরকা’র চলাক।’
‘তারপর?’
‘আনম যানক্সটত আসনছ চস কথাও আপনি চেটি চফটলটছি।
তারপর আপনি এখাটি টল এটসটছি। আমাটদরটক পাস করার সময়
আমাটদর যানক্স চদটখ এখাটি চথটম চেটলি।
‘ধন্যবাদ। তাহটল এখি লুি। এখাটি নক চদখনছটলি, একনসটডট ?’
‘এই চবিনের একনসটডট চদটখ আপিার নকছু মটি হটয়টছ?’
‘চবিনের আপনি নঠক বটলটছি। এ ধরটির একনসটডট এই এলাকায়
এ াই প্রথম।’
বটল এক ু থামল সারা চেফারসি। তারপর বলল, ‘একনসটডট টক
আমার কাটছ একনসটডট ই মটি হটয়টছ। আপনি এ প্রশ্ন করটছি চকি?’
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এই চবিনের একনসটডটট র কথা শুটি হঠাৎই আমার মটি হয়,
একনসটডট া একনসটডট িাও হটত পাটর। এখি মটি হটচ্ছ, আমার ধারোই
নঠক।’
সারা চেফারসটির মুটখর আটলা হঠাৎ দপ কটর নিটভ চেল। চ াটখ-মুটখ
ফুট উঠল নবস্ময়। কথা বলটতও চযি চস ভুটল চেল।
আহমদ মুসাই কথা বলল। বলল, ‘এ পযডন্ত যত ুকু চদটখনছ তাটত আনম
অটিক াই নিনশ্চত, এ া একনসটডট নছল িা।’
কথা চশষ কটর আহমদ মুসা পনরপূেডভাটব সারা চেফারসটির নদটক
তাকাল। বলল, ‘বলুি চতা চসনদি দুই োনড়র চযন টত আপনি টড়নছটলি,
চসন টতই নক আপিার ড়ার কথা নছল?’
মটক উঠল সারা চেফারসি। মুহূটতডর েটন্য তার উনেগ্ন দৃনি নস্থর
থাকটলা আহমদ মুসার মুটখ। তারপর বলল, ‘চয োনড় া চসনদি ধ্বংস হটয়টছ
ও াই আমার পাটসডািাল োনড়। ও াটতই আমার ড়ার কথা নছল। নকন্তু চকি োনি
চসনদি আনম হঠাৎই উটঠ বনস চপছটির োনড়টত।’
‘আল্লাহ আপিাটক বাাঁ াটবি বটল উনঠটয়নছটলি চপছটির োনড়টত।’
‘তাহটল আপনি বলটছি ও া নছল আমাটক হতযার পনরকনল্পত এক া
ঘ িা?’
‘আমার তাই মটি হটচ্ছ।’
‘নকন্তু চকাি প্রমাটের নভনত্তটত?’
‘আপাতত অবস্থােত কারটের নভনত্তটত।’
‘চস া নক?’
আহমদ মুসা তার দূরবীি তুটল নদল সারা চেফারসটির হাটত। বলল,
‘োনড় া েনড়টয় পড়ার োয়ো চথটক শুরু কটর পুটড় যাওয়া োনড়র বনড া ভাটলা
কটর চদখুি।’
দূরবীি চ াটখ লাোল সারা চেফারসি। নকছুক্ষে চদখার পর দূরবীি
চ াখ চথটক িানমটয় বলল, ‘চদখলাম। এবার বলুি।’
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‘আপনি চদটখটছি, োনড়র নতিন াকা পুটড় োনড়র সাটথ চলটে আটছ।
বাম পাটশর সামটির াকা া োনড়র সাটথ চিই। ও া চদটখটছি মািপটথ এক া
পাথটরর সাটথ আ টক আটছ।’
‘নে, চদটখনছ।’ বলল সারা চেফারসি।
‘আ টক থাকা এই তুথড াকা া পুটড়নি। এবং োনড়র সাটথ খাটদর
তলাটতও পটড়নি। এর অথড াকা া শুরুটতই োনড় চথটক খটস চেটছ। আমার মত
হটলা, াকা া োনড় চথটক খুটল যাওয়ার কারটেই ধ্বংসাত্মক এই দুঘড িা
ঘট টছ।’ আহমদ মুসা বলল।
আহমদ মুসা থামটলও সংটে সংটে কথা বলল িা সারা চেফারসি।
ভাবনছল চস। বলল নকছুক্ষে পর, ‘অবস্থােত নদকগুটলার চয বযাখযা আপনি
নদটয়টছি তার সাটথ আনম একমত। াকা খুটল যাওয়ার ফটল একনসটডট ঘট টছ
এ াও নঠক। নকন্তু ভাবনছ, োনড়র াকা খুটল যাবার সাটথ চকাি পনরকল্পিার
চযােসূত্র আটছ নকভাটব? াকা আটে চথটক অবশ্যই চখালা নছল িা, তাহটল োনড়
শুরু চথটকই লটত পারটতা িা। আর াকা িড়বটড় থাকটল োনড় এতদূর আসটত
পারটতা িা।’
‘নঠক বটলটছি। আচ্ছা বলুি চতা নঠক দুঘড িার মুহূটতডর কথা। নক
চদটখটছি, নক শুটিটছি তখি?’
সারা চেফারসি বলল, ‘ ায়ার ফা ার মত এক া নবক শব্দ শুটিনছ।
তারপরই োনড় া চযি লাফ নদটয় খাটদ পটড় চেল।’
‘খুবই গুরুেপূেড তথয নদটয়টছি নমস চেফারসি। ায়ার ফা টল চতা
চযনদটক োনড়ন নছ টক পটড়টছ চস নদটকর, নবটশষ কটর খটস পড়া াকাই চফট
যাবার কথা।’
বটল এক ু চথটমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘এক ু দাাঁড়াি নমস
চেফারসি, আনম াকা া নিটয় আসনছ।’
আহমদ মুসা িামটত যানচ্ছল ঢাটল। সারা চেফারসি বাধা নদটয় বটল
উঠল, ‘এ কটির চকাি প্রটয়ােি চিই নম. আহমদ মুসা। ধরুি, ায়ারন চফট টছ।
নকংবা ধরুি, ায়ারন ফাট নি।’
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‘তাটত আমরা চকাি এক া নিনদডি উপসংহাটর চপৌছাটত পারটবা িা নমস
চেফারসি। অথ এ ধরটির এক া নসদ্ধাটন্ত আমাটদর চপৌছটত হটবই।’ বলল
আহমদ মুসা।
সারা চেফারসটির মুখ া ম্লাি হটয় চেল। নকছু বলল িা।
আহমদ মুসা িামল ঢাল চবটয়।
অতযন্ত খাড়া বটল চসাো িামা চেল িা, অটিক া ঘুটর পটথ তাটক িামটত
হটলা।
দশ নমনিট র মটধযই াকা হাটত উটঠ এল আহমদ মুসা।
‘ধন্যবাদ নম. আহমদ মুসা। আপিাটক আমার চভাোটিা চবাধ হয় সটব
শুরু। চদখনছটতা ায়ারন ফাট নি।’ এক ু নবব্রত কে সারা চেফারসটির।
‘নঠকই বটলটছি নমস চেফারসি। ায়ারন ফাট নি। নকন্তু লক্ষয করুি
াকার নেল চিটমর চয নদক া বাইটর নছল তার রং ও স্বাভানবকতা নঠকই আটছ,
আর চয নদক া চভতটরর পাটশ নছল তার রং নববেড হটয় চেটছ এবং মসৃে নেল
সারটফস া অমসৃে হটয়টছ।’ আহমদ মুসা বলল।
সারা চেফারসিও বযাপার া পরীক্ষা করল। বলল, ‘এর অথড নক নম.
আহমদ মুসা?’
‘আমার মটি হটচ্ছ, ‘চপ্রসার একটোশি’- এর কাে হটত পাটর। ’
‘চপ্রসার এক্সটোশি’ নক?’
‘আল্ট্ট্রা চপ্রসার মাইটিা নসনলটডার’ (APMC) িাটম নবটশষ ধরটির
একন অস্ত্র আনবস্কার হটয়টছ। সাবাি চকটসর চ টয় বড় িয় যন্ত্র া। নকন্তু অনবশ্বাস্য
তার শনক্ত। চবামায় ঘট আগুটির নবটফারে, আর ওটত ঘট াটপর নবটফারে।
এক া ইস্পাটতর চদয়াটল এ া চস করটলও যন্ত্রন র ারনদটকর এক বেডফু
এলাকা পযডন্ত ইস্পাটতর চদয়াল প্র টড াটপ খটস নছ টক চবনরটয় যায় বুটলট র
মত। যন্ত্র া স্বয়ংনিয় হয়, আবার দূরনিয়নন্ত্রতও হটত পাটর। আমার মটি হয়
আপিার োনড়র সামটির বাম াকার চভতটরর পাটশ যন্ত্রন নফ করা হটয়নছল।
াটপর নবটফারটে াকা নছ টক চবনরটয় যায়। োনড়ও লানফটয় ওটঠ এবং পটড়
ভয়ািক দুঘড িায়।’
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থামল আহমদ মুসা।
সটোনহটতর মত তানকটয়নছল সারা চেফারসি আহমদ মুসার মুটখর
নদটক। আহমদ মুসা থামটলও কথা বলটত পারটলা িা সারা চেফারসি। তার
চ াটখ-মুটখ নবস্ময়, উটেে, নবমুগ্ধতাও।
আহমদ মুসা চ াখ িানমটয় নিটয়টছ অটিকক্ষে। নকন্ত বুিটত পারটছ চয,
সারা চেফারসটির অপলক দৃনির বাধটি বন্দী।
আহমদ মুসা তাকাল ড্রাইভাটরর নদটক। চস এক ু দূটর নভন্ন নদটক
তানকটয় দাাঁনড়টয় আটছ। বলল আহমদ মুসা, নমস চেফারসি, ‘ড্রাইভার অটিক্ষে
দাাঁনড়টয় আটছ।’
আহমদ মুসার কথা মটি হয় সারা চেফারসি শুিটতই পায়নি। সারা
চেফারসি বলল, ‘চপ্রসার এক্সটোশি নডভাইস’ (APMC)ন কারা চস করটত
পাটর োনড়টত আমাটক হতযা করার েটন্য?’ সারা চেফারসটির কথা দূর চথটক
চভটস আসা নিটস্তে, নিস্পৃহ, ঘুম েড়াটিা এক কটের মত চশািাল আহমদ মুসার
কাটি।
‘নবষয়ন নিটয় পটর আটলা িা করা যাটব।’ বলল আহমদ মুসা। আহমদ
মুসার একথাও সারা চেফারসি শুিল বটল মটি হটলা িা। চস বলল, ‘নম. আহমদ
মুসা আনম চদটশর শীষড স্ট্রাট নেক নরসা ড লযাব- এর নরসা ড চরনেটেশি ডাইটরক্টর
নহটসটব এর চকন্দ্র নবন্দুটত আনছ, সহটযােী প্রনতষ্ঠািসমূটহর নরসা ড তানলকাও
আমরা চযাোড় কনর। নকন্তু APMC এর মত গুরুেপূেড অস্ত্র সম্পটকড আনম নকছু
োনি িা! সারা চেফারসটির কে আটের মতই শুিাল।
‘নমস চেফারসি, ‘ইউ এস নডটফে এযালা টিস’ শীষডক চোপি
নরটপাট ডর দুমাটসর আটের সংখযায় এই অটস্ত্রর কথা আটছ। মটি হয় অস্ত্রন ততরী
কটরটছ নমনল ারী সাইিন িটদর চকউ, নডটফে লযাবটর রী চথটক।’ নরটপা ডন
মানকডি নডটফে কমাটড এবং চপ্রনসটডটট র মটধযই সীমাবদ্ধ বটল আমার ধারো।’
আহমদ মুসা বলল।
‘নকন্তু আপনি চতা োিটত চপটরটছি।’ বলল সারা চেফারসি। তার মুগ্ধ
চ াটখ চকৌতুহল।
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‘োিা া এক া একনসটডট । কনদি আটে সান্তাটফ’ িেরীটত চহায়াই
ঈেটলর এক া ঘান আমরা দখল কটরনছলাম। চসখাটি চোর্ল্ ওয়া াটরর সাটথ
চেিাটরল শ্যারেও নছটলি।। চস ঘান টত এক া মযাোনেটির মটধয চেিাটরল
শ্যারটির িাম যুক্ত এক া ইিটভলাপ চপটয়নছলাম। চস ইিটভলাটপর মটধযই পাই
নরটপা ডন ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘তার মাটি ইহুদী চোটয়ন্দা প্রধাি চেিাটরল শ্যারি নরটপা ডন
চপটয়নছল?’ নবস্মটয় ভ্রু কু টক উটঠটছ সারা চেফারসটির।
হানস ফুট উঠল আহমদ মুসার চঠাাঁট । বলল, ‘নমস চেফারসি, শুধু
APMC চকি, মানকডিীটদর চকাি চোপি তথযন ইহুদী প্রধািটদর কাটছ চিই?’
মুখন ম্লাি হটয় চেল সারা চেফারসটির। অটিক া স্বেত কটেই বলল,
‘ওরা চতা এখি আমাটদর সরকাটরর মটধয আটরকন সরকার ালাটচ্ছ।’
কথান বলার সাটথ সাটথ চেফারসটির ম্লাি মুটখ চিাধ ফুট উঠল।
বলল, ‘আপনি নক ইিটভলাপসহ নরটপা ড া আমাটক নদটত পাটরি?’
‘অবশ্যই নমস চেফারসি।’
‘ধন্যবাদ।’
বটলই সারা চেফারসি তাকাল যানক্স ড্রাইভাটরর নদটক। বলল, ‘ওহ!
ওটক আমরা চবকার বনসটয় চরটখনছ।’
বটল সারা চেফারসি এগুটলা যানক্সর নদটক।
সারা চেফারসিটক আসটত চদটখ ড্রাইভার এযাট িশি হটয় দাাঁড়াল।
সারা চেফারসি ঘনড়র নদটক তানকটয় পটক চথটক াকা চবর কটর
ড্রাইভাটরর হাটত তুটল নদল। বলল, ‘ঘট া নহসাটব নিটয় যা থাটক চস া আপিার
পনরবাটরর েটন্য আমার শুটভচ্ছা।’
ড্রাইভার াকাগুটলা নিটয় গুোর পর াকার এক া অংশ সারা
চেফারসিটক চফরত নদটয় বলল, ‘আপিার কাটছ চথটক মেুরী চিয়া আমাটদর
েটন্য কটির। মেুরী া চফরত নদলাম, শুটভচ্ছা- অথড া রাখলাম। আপিার
শুটভচ্ছা আমাটদর েটন্য চেৌরটবর।
‘ধন্যবাদ মযাডাম।’
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বটল ড্রাইভার সারা চেফারসি ও আহমদ মুসার কাছ চথটক নবদায় নিটয়
োনড়টত নেটয় উঠল।
যানক্স টল চেটল সারা চেফারসি আহমদ মুসাটক লক্ষয কটর বলল,
‘আপিার অনভযাি চশষ, এবার আপনি আমার চমহমাি।’ মুটখ হানস সারা
চেফারসটির।’
‘দাওয়াত অটিক আটেই নদটয় চরটখটছি। চমহমাি অবশ্যই হটবা। নকন্তু
আমার অনভযাি চশষ হয়নি।’ বলল আহমদ মুসা।
সারা চেফারসি হাসল। মটি মটি বলল, আপিার নবটিাদটির কথা া
ভূয়া। ‘নি আটমনরকা’ (FAME) এর চিত্রী সারা চেফারসটির েীবটি চয অলস
নবটিাদি চিই, তা আনম োনি।
মুটখ আহমদ মুসা নকছু বলল িা।
সারা চেফারসি তার োনড়র নদটক এনেটয় োনড়র দরো চমটল ধটর
বলল, ‘আসুি নম. আহমদ মুসা।’
‘নমস চেফারসি আপনি অনুমনত নদটল োনড়র ঐ াকা া আপিার
োনড়টত তুটল নিটত পানর।’ আহমদ মুসা বলল।
‘অল রাই মুসা, আপনি োনড়টত উঠুি। াকা া আনমই োনড়টত
তুলনছ।’
বটল সারা চেফারসি এগুটলা োনড়র চসই াকার নদটক।
আহমদ মুসাও এগুটলা।
সারা চেফারসি াকায় হাত চদবার আটেই আহমদ মুসা োনড়র াকা া
তুটল নিটয় বলল, ‘চদখুি নমস চেফারসি, িারীটদর অন্যায়ভাটব খা াটিা এবং
তাটদরটক ক্ষমতা িা চদয়ার অনভটযাে রটয়টছ পুরুষটদর নবরুটদ্ধ, আপনি দয়া
কটর আর এ অনভটযাে বাড়াটবি িা।’
সারা চেফারসি হাসল। বলল, ‘আপনি উটল্টা কাে করটছি নম. আহমদ
মুসা। িারীরা ক্ষমতা ায় মাটি কাে ায়। আপনিটতা কাে চকটড় নিটয় ক্ষমতা
চকটড় নিটচ্ছি।’
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হাসল সারা চেফারসি। বলল ‘নঠক আটছ এ নবতটকডর ফায়সালা আমার
মাটক সামটি চরটখ হটব। ফায়সালার েন্য একেি নব ারকটতা দরকার! লুি
োনড়টত উনঠ।
‘আনম রােী।’ বটল আহমদ মুসা াকা া োনড়টত তুটল নদটয় োনড়টত
উটঠ বসল।
সারা চেফারসি নেটয় বসল োনড়র ড্রাইনভং নসট ।
োনড় লটত শুরু করল।
পাটশর নসট ই আহমদ মুসা বটসনছল। চস বটল উঠল, ‘নমস চেফারসি,
আপিাটদর মাটি আপিার মাটক নবরক্ত করলাম িাটতা?’
হাসল চেফারসি। বলল, ‘আমার মা আপিাটক আমার চ টয় চবনশ
োটিি। চদখটবি নতনি কত খুনশ হটবি।’
‘আনম এটসনছ োনিটয়টছি তাাঁটক?’ আহমদ মুসা বলল।
‘হ্যাাঁ, বটলনছ। মনট টসটলাটত আপিাটক আনম দাওয়াত কটরনছলাম
চস াও আনম বটলনছ। উনি নক বটলটছি, নতনি দাওয়াত চখটত যাি িানক? এমি
সময় তাাঁর আটছ বটল মটি হয় িা। আনম বটলনছলাম, এই চতা আসটছি নতনি।
আম্মা বটলনছটলি, আনম বুিটত পারনছ িা। হটতও পাটর নতনি
চেফারসি তিয়াটক আলাদা গুরুে নদটয়টছি।’
‘আপিার আম্মা অটিক অনভে।’
‘নকন্তু চশষ কথা া নক নতনি নঠক বটলটছি?’ বলল সারা চেফারসি তিয়া
আমার কাটছ শুধুই চেফারসি। তার চ াটখ-মুটখ আিন্দ নবস্ময় দুট াই।
‘চেফারসি তিয়া তা োটিি।’ আহমদ মুসা তার দৃনি সামটি প্রসানরত
চরটখই নকছু া েম্ভীর কটে বলল।
সারা চেফারসটির মুখ হঠাৎ চযি যন্ত্রোর অপূবড নশহরটে রাঙা হটয়
উঠল। তার মটি হটলা, তার বাইশ বছটরর েীবটি তার চশািা চকাি কথাই তাটক
এত া নশহনরত করটত পাটরনি, তার সত্তাটক এত া চেৌরবানিত চকউ কখিও
কটরনি।
নকছুক্ষে কথা বলটত পারল িা সারা চেফারসি।
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অসনস্তকর এক নিরবতা।
আহমদ মুসা তখি ভাবনছল অন্য কথা। নমস চেফারসিটক ওরা খুি
করটত চ টয়নছল, এ া এখি নিনশ্চত। ‘ওরা’ কারা চস াও স্পি। নমস চেফারসি
খুি হিনি, চস াও তারা নিশ্চয় চেটি চফটলটছ সংটে সংটেই। এখি ওরা নক
ভাবটছ? হাত ফসটক যাওয়া নশকার চছটড় নদটয় বটস থাকা ওটদর দমড িয়।
তাহটল?
এই ‘তাহটল’র উত্তর এখি আহমদ মুসার কাটছ চিই। তটব আহমদ মুসা
চভটব খুনশ হটলা চয, মনট টসটলাটত আসা তার বৃথা যায়নি। সারা চেফারসি শুধু
চেফারসি তিয়া িি, নতনি আেটকর আটমনরকার একেি গুরুেপূেড বযনক্তে।
‘নি আটমনরকা’ (চফম) মুভটমটট র নতনি প্রধাি। তার েীবটির আে অটিক
মূলয। ‘স্বাধীি আটমনরকার মািস’ এর নতনি তরুে প্রনতনিনধ। আটমনরকার
ফাউটডার ফাদারসরা চয স্বে চদটখনছটলি, নবটশষ কটর মাস চেফারসি চয
িতুি আটমনরকা ও িতুি পৃনথবীর আটমনরকাি স্বেটক সবাক রূপ নদটয়নছটলি,
চস স্বেটক বাস্তটব রূপ নদটত সারা চেফারসিরাই পাটরি। আর চস স্বে বাস্তটব
রূপ চপটল শানন্তর চস পনরটবটশ িতুি আটমনরকার সাটথ মুসলমািটদর সম্পকডই
সবট টয় েভীর হটব। সুতরাং আহমদ মুসা চেফারসিটদর চকাি কাটে এটস
চস া আহমদ মুসার েটন্য আিটন্দরই হটব। আহমদ মুসা আল্লাহর শুকনরয়া
আদায় করল চয, চস এক া ভাটলা সমটয় মনট টসটলাটত আসটত চপটরটছ।
সারা চেফারসি অল্প সময় পটর তাকাল আহমদ মুসার নদটক। রাঙা
তখিও তার মুখ।
আহমদ মুসাটক ভাবিায় নিমনজ্জত চদটখ বলল সারা চেফারসি, ‘নক
ভাবটছি নম. আহমদ মুসা?’
‘ভাবনছ িা, স্বে চদখনছ।’ আহমদ মুসা হানস মুটখ সারা চেফারসটির
নদটক িা তানকটয়ই বলল।
সারা চেফারসটির চ াখ দুন উজ্জ্বল হটয় উঠল। তার রাঙা মুখন আটলা
িল মল কটর উঠল। বলল, ‘নক স্বে? নবেবীরা নক স্বে চদটখ?’
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আহমদ মুসা নকছু বলটত যানচ্ছল। নকন্তু বলা হটলা িা। হঠাৎ নরয়ার নভউ
নমরটর নিবদ্ধ হটয় চেল তার চ াখ। তাড়াতানড় দূরবীি চ াটখ লানেটয় চপছি নফটর
োনড় াটক কটয়ক মুহূতড চদটখ বটল উঠল, ‘নমস চেফারসি, এক া োনড় দ্রুত
আমাটদর চপছটি আসটছ। মটি হটচ্ছ চযি আমাটদর োনড়টক ধরার চ িা করটছ।’
‘চকি ওভারট ক করার প্রটয়ােিও চতা হটত পাটর তার?’ সহে কটে
বলল সারা চেফারসি।
‘নকন্তু এক া মোর ঘ িা ঘ ল। োনড় া ফাে চলি নদটয় দ্রুত আসনছল।
তার চপছটি আটরক া দ্রুতোমী োনড় এটস পটড়। সটঙ্গ সটঙ্গই ঐ োনড়ন েনত
চলা কটর আমাটদর চলি অথডাৎ চসটকটড চলটি টল এটস চপছটির োনড়টক টল
যাবার রাস্তা কটর চদয়। চপছটির োনড় া টল যাবার পর আবার চস স্পীড বানড়টয়
ছুট আসটছ।’ আহমদ মুসা বলল।
ভ্রু কুনিত হটলা সারা চেফারসটির। বলল, ‘বুটিনছ নম. আহমদ মুসা।
ওভারট ক ওর লক্ষয হটল চস চলি চ ঞ্জ করটতা িা এবং েনতও চলা করটতা িা।’
বটল মুহূতডকাল চথটম আবার বলল সারা চেফারসি, ‘নকন্তু ফটলা যনদ
কটর, চকাটেটক করল। আমরা একনসটডটট র ওখাটি অটিকক্ষে নছলাম। চস
সময় নিশ্চয় ওরা চসখাটি নছল িা। ওরা চতা চসখাটিই নকছু করার চ িা করটত
পারটতা।’
‘আমার মটি হয় ওরা বানড় চথটক আপিাটক ফটলা কটরনি। মটি হটচ্ছ,
ওরা খবর চপটয়টছ চক একেি শালড নভটল চিটম মনট টসটলা যাটচ্ছ। আরও চবাধ
হয় খবর চপটয়টছ চলাকন মনট টসটলা যাবার পটথ একনসটডট সাই তদন্ত
কটরটছ এবং একন ডকুটমট চসখাি চথটক তুটল নিটয়টছ। আরও খবর চপটয়
থাকটত পাটর চয, নমস চেফারসি তাটক এনেটয় নিটত এটসটছ। এসব খবর
পাওয়ার পর আেন্তুকন চক চস সম্পটকড োিা এবং সুটযাে চপটল নকছু করার
েটন্যই ওরা এটসটছ।’
কথা চশষ কটর আহমদ মুসা তার নসট চসাো হটয় বসল। বলল, ‘নমস
চেফারসি আপনি োনড় া চডড েপ করুি। চদখা যাক ওরা নক কটর।’
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সংটে সংটেই সারা চেফারসি চশষ চলিন টত নিটয় নেটয় োনড় দাাঁড়
করাল।

োনড় দাাঁড়াটতই আহমদ মুসা বলল, ‘নমস চেফারসি আপনি এক ু
সাবধাটি বসুি। আনম চদনখ ইনঞ্জি ার নক হটলা।’
আহমদ মুসা চিটম পড়ল োনড় চথটক।
‘আপিার পনরকল্পিা আনম বুিটত পানরনি। নকন্তু সাবধাি, ওটদর
আটডারইনেটম করটবি িা।’ োনড়র োিালা নদটয় মুখ বানড়টয় অনুটরাধ করল
সারা চেফারসি।
ইনঞ্জি সামটি।
আহমদ মুসা কভারন খুলল।
কভারন স্বয়ংনিয়ভাটব ন্প্রং-এর উপর চসাো হটয় দাাঁনড়টয় চেল।
আহমদ মুসা রাস্তার নদক াটক সামটি চরটখ এক ু িুটাঁ ক বাম হাত নদটয়
ইনঞ্জি পরীক্ষা করটছ। আর তার ডাি হাতন তখি চকাট র বুটকর চবাতাম নিটয়
চখলা করটছ। হাটতর নতি ইনঞ্জ বযবধাটি িুলটছ তার চমনশি নরভলবার।
নবশ চসটকটডও পার হটলা িা।
চপছটির োনড় া আহমদ মুসাটদর সমান্তরাটল টল এল।
নকন্তু সমান্তরাটল আসার আটেই োনড় ার েনত চলা হটয় নেটয়নছল।
ভ্রু কুনিত হটয়নছল আহমদ মুসার। ওরা তাহটল োনড় দাাঁড় করাটচ্ছ িা?
তারা চদটখই টল যাটব? এমি নেোর নট্রটপ তারা কি কটর এটসটছ বটল মটি
হয় িা, নবটশষ কটর তাটদর প্রথম উটদযাে বযথড হবার পর। তাহটল?
চসাো হটয় দাাঁনড়টয়নছল আহমদ মুসা।
নঠক এসময় সারা চেফারসটির কথা চস শুিটত চপটয়নছল, ‘নব
নকয়ারফুল নম. আহমদ মুসা। ওরা.......।’
কথা চশষ কটরনি সারা চেফারসি। সাটথ সাটথ এক া গুলীর শব্দ শুিল
আহমদ মুসা। গুলী ছুড়টছ সারা চেফারসি।
আহমদ মুসা উটঠ দাাঁনড়টয়ই চদখটত চপটয়নছল এনেটয় আসা োনড়র
দুোিালা নদটয় হ্যাটড রটক লািাটরর দুন অগ্রভাে চবনরটয় আসটছ।
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বুটিনছল আহমদ মুসা নক ঘ টত যাটচ্ছ।
আহমদ মুসার ডাি হাত আটেই টল নেটয়নছল চমনশি নরভলবাটরর
বাাঁট ।
নট্রোটর আঙুল চরটখই চবর কটর নিটয় এটসনছল চস নরভলবার।
দুই রটক লািাটরর ‘ফায়ার ন প’ োিালা নদটয় চবর হটয় আসটছ, এ
দৃশ্য চদখার সংটে সংটেই আহমদ মুসা ফায়ার করল প্রথটম সামটির দুই নস
লক্ষ কটর। নরভলবাটরর িল আর িড়াটত হয়নি আহমদ মুসার। োনড় সামটি
এনেটয় আসায় চমনশি নরভলবাটরর অনবরাম গুলী বৃনি নেটয় নঘটর চফটলটছ
চপছটির নসট র দুেিটকও।
প্রথম গুলী আহমদ মুসা ও সারা চেফারসি এক সাটথই কটরনছল।
রটক লািাটরর শ ড নডেযাে এযাডোে করটত নেটয় চস চদরী া
তাটদর হটয়নছল, তা আহমদ মুসাটদর পটক্ষ এটস নেটয়নছল। আহমদ মুসা ও সারা
চেফারসটির প্রথম দুন গুলী প্রথটমই দুই রটক লািারধারীটক আহত কটরনছল।
ও োনড়র রটক লািারধারী আহমদ মুসাটদর োনড় খারাপ হওয়াও
ইনঞ্জি পরীক্ষা করার মহড়াটক সম্ভবত সতয মটি কটরনছল এবং মটি কটরনছল
তাটদরটক আহমদ মুসারা চমাট ই সটন্দহ কটরনি। এই ভুলই তাটদর েটন্য কাল
হটয় চদখা নদল।
আহমদ মুসা নরভলবাটরর নট্রোর চথটক হাত সনরটয়ই ইনঞ্জটির উপর
ঢাকিা চস কটর ছু ল ঐ োনড়র নদটক। চদখল োনড়টত নিহত ারেিই মুখযত
চসনমন ক চ হারার মানুষ।
আহমদ মুসা োনড়র চকাি নকছুটত হাত িা নদটয় সামটির নসট র নিহত
একেটির শাট ডর কলার বযাটড উনল্টটয় চদখল কলার বযাটটডর এক া সাদা
চবাতাটম ছয় তারা আাঁকা। অথডাৎ এরা সবাই চেিাটরল শ্যারটির বানহিী।
নবনস্মত হটলা আহমদ মুসা। চেিাটরল শ্যারি সারা চেফারসটির এত া
তবরী, তাটক হতযার েটন্য এত া মনরয়া হটয় উটঠটছ চকি? তাহটল সারা
চেফারসটির আসল পনর য় ওরা চেটি চফটলটছ?
নফটর এল আহমদ মুসা োনড়টত।
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‘নক চদখটলি নম. আহমদ মুসা?’ নেটেস করল সারা চেফারসি। তার
চ াটখ-মুটখ উটেে।
‘ওটদর পনর টয়র সন্ধযাটি নেটয়নছলাম। চদখলাম অনুমাি নঠক। ওরা
চেিাটরল শ্যারটির চলাক। ওটদর শাট ডর কলার বযাটটড চদখলাম চসই ছয়
তারকার চবাতাম।’ আহমদ মুসা বলল।
আহমদ মুসা থামটতই সারা চেফারসি বটল উঠল, ‘পুনলটশর ইিফরম
করা দরকার।’
‘অবশ্যই উন ত, নকন্তু চমনশি নরভলবাটরর গুলীর নক বযাখযা চদটবি?’
‘ওঠা নঠক আটছ। আনম চয চমনশি নরভলবার আপিাটক নদটয়নছ, ও া
আমার িাটমই লাইটসে করা।’ বলল সারা চেফারসি।
‘তাহটল নঠক আটছ। ধন্যবাদ আপিাটক।’
‘ওটয়লকাম’ বটল হাসল সারা চেফারসি। তারপর চমাবাইল তুটল নিটয়
চ নলটফাি করল পুনলশটক। চো া ঘ িা পুনলশটক। চো া ঘ িা পুনলশটক
োিাল। অবটশটষ বলল, ‘চসনদটির একনসটডট া নকন্তু আনম এখি চকাি শত্রুর
অন্তঘডানত কাে বটল মটি করনছ।’
পুনলশ এটস োনড় ার দানয়ে নিটল আনুসানঙ্গক ফমডানলন চশষ কটর সারা
চেফারসি আবার যাত্রা করল।
আহমদ মুসাটক পুনলটশর কাটছ তার বন্ধু বটল পনর য় নদটয়নছল সারা
চেফারসি। আহমদ মুসার চোাঁফ তার চ হারায় অটিক পনরবতডি এটিনছল।
পুনলশ প্রশংসা কটরনছল সারা চেফারসি ও তার বন্ধুর। বটলনছল তারা
সাহটসর সাটথ তাৎক্ষনেকভাটব পাল্টা আিমটে িা চেটল সাংঘানতক ঘ িা ঘট
চযত। পুনলটশর ভারপ্রাপ্ত অনফসারন সারা চেফারসিটক অভয় নদটয় বটলনছল,
‘আমরা বুিটত পারনছ লস আলাটমাস নিটয় যা ঘট টছ, তারই এক া প্রনতনিয়া
হয়টতা আপিার উপর এটসটছ। আপনি ভাবটবি িা, আপিার বানড়র আটশ-পাটশ
পুনলশ থাকটব, চয কয়নদি আপনি মনট টসটলাটত থাকটবি। আর আপনিও এক ু
সাবধাটি থাকটবি।’
আবার োনড় ছুট লনছল, মনট টসটলার নদটক।
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োনড় ড্রাইভ করটছ সারা চেফারসিই।
তার দৃনি সামটি পটথর উপর নিবদ্ধ। বলল এক সময় সামটি চ াখ
চরটখই, ‘আনম নবনস্মত নম. আহমদ মুসা, একেি মানুষও এক া োনড়র নবরুটদ্ধ
তারা রটক লািার নিটয় এটসটছ?’
‘দূর নকংবা কাটছ চয চকাি োয়ো চথটক বযবহাটরর চক্ষটত্র রটক লািার
এক া ভাটলা অস্ত্র। ওরা বযথড হটত ায়নি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আটের আিমেও তাহটল চেিাটরল শ্যারিটদরই নছল?’ সামটি চ াখ
নিবদ্ধ চরটখই বলল সারা চেফারসি।
‘আমার তাই মটি হয়।’ আহমদ মুসা বলল।
‘প্রটতযক আিমটের চপছটি এক া পনরকল্পিা লাটে। ওরা চসই সময়
আে চপল কখি?’ নেটেস করল সারা চেফারসি।
‘প্রথম আিমে বযথড হবার পর পরবতডী আিমটের েটন্য তারা ওৎ
চপটতই বটসনছল। চকাথাও চবরুটল আপনি োনড় নিটয় চবরুটবি, এ া োিাই নছল
ওটদর। সুতরাং নক প্রস্তুনত নিটত হটব চস া আটে চথটক তাটদর নঠক করা নছল।’
বলল আহমদ মুসা।
‘ওরা হঠাৎ এমি মনরয়া হটয় উঠল চকি?’ সারা চেফারসি বলল।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘চেিাটরল শ্যারি আমার খুব খারাপ শত্রু।
নকন্তু এক া নবষটয় তার প্রশংসা কনর, সমটয়র কাে সমটয় করটত চস এক ুও
চদরী কটর িা।’
সংটে সংটেই সারা চেফারসি মুখ নফরাল আহমদ মুসার নদটক। বলল,
‘অথডাৎ এই সমটয়র সবট টয় বড় াটেড আনম!’ সারা চেফারসটির চঠাাঁট হানস।
‘তাই চতা মটি হটচ্ছ?’ আহমদ মুসা বলল।
‘মটি হওয়ার কারে?’ নেটেস করল সারা চেফারসি। তার চঠাাঁট
আটের চসই হানসই।
‘যাটক প্রশ্ন করা হটয়টছ তার চ টয় প্রশ্নকারীই ভাল োটিি এর েবাব।’
বলল আহমদ মুসা।
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তনড়ত মুখ ঘুনরটয়নছল সারা চেফারসি নকছু বলার েটন্য। নকন্তু তার
চমাবাইটল কল এল এ সময়।
কথা তার বলা হটলা িা। চস চমাবাইল তুটল নিল হাটত।
চ নলটফাটি কথা চশষ কটর সারা চেফারসি সামটির নদটক তানকটয়
বলল, ‘আমরা এটস চেনছ নম. আহমদ মুসা। ঐ চদখুি পাহাড় ার মাথায়
মনট টসটলা।
তাকাল আহমদ মুসা।
পাহাড় া খুব উুাঁ ু িয়। সাধারে ওয়ানকং সীমার মটধযই।
পাহাটড়র ো সবুে োছ ও চছা চছা আোছায় ঢাকা। মনট টসটলা
পাহাটড়র শীটষড। বানড়র নতি নদক েুটড় বাোি। আর সামটি এক া সুন্দর চছা
চলক।
পাহাটড়র সবুে ো চবটয় উঠটত লােল োনড়।
আহমদ মুসার চ াখ দুন নিবদ্ধ আটমনরকার তৃতডীয় চপ্রনসটডট মাস
চেফারসটির অনত আদটরর মনট টসটলার প্রনত।

‘সারা’র কথা নক বলব চব া, ও তার গ্রাটড ফাদার মাস চেফারসটির
মতই চযমি েিেেত প্রাে, চতমনি ঐনতহ্যবাদী এবং চতমনি আটপাষহীিও। এই
মনট টসটলার কথাই ধর। সারা বলল, তার মহাি পূবড পুরুষ মাস চেফারসটির
নপ্রয় মনট টসটলা চয চকাি মূটলয চস চফরত চিটব। চস নিটয়ই চছটড়টছ। এর েটন্য
‘নপডমট ’ ও ‘স্যাডওটয়ল’ এলাকার মূলযবাি সম্পনত্তর অনধকাংশই তাটক নবনি
করটত হটয়টছ। পনরবাটরর চকউই তার এ মত সমথডি কটরনি। নকন্তু কারও মতটক
চস চতায়াক্কা কটরনি। তার এক কথা, পনরবার অতীটত মহাি গ্রাটড দাদুর স্বটের
মনট টসটলাটক রক্ষা কটরনি, এ া পনরবাটররই বযথডতা। এ বযথডতার প্রনতনবধাি চস
করটব। সবনকছুর নবনিমটয়ই চস তা কটরটছ।’
বটল থামল নেিা চেফারসি। সারা চেফারসটির মা।
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নেিা চেফারসি ও আহমদ মুসা বটস আটছ মনট টসটলার ত্তটর, সুন্দর
চলক ার এটকবাটর ধার চঘটষ।
মনট টসটলার বাড়নত ছাদ া চলটকর ধার পযডন্ত এটসটছ।
সারা চেফারসটির মা নেিা চেফারসি এক ু চথটমই আবারও তার কথা
শুরু করটত যানচ্ছল, ‘চপছটি থাটমর আড়াল চথটক চবনরটয় সারা চেফারসি
মাটয়র চপছটি এটস দাাঁড়াল। দুহাটত মাটয়র েলা েনড়টয় ধটর বলল, ‘আম্মা এক
ঘট া ধটর চমহমািটক আমার বযাপাটর এসব কথাই বলছ বুনি!’
নেিা চেফারসি নকছু বলার আটেই কথা বটল উঠল আহমদ মুসা।
বলল, িা নমস চেফারসি আপিার আম্মা আমাটক শুধু চেফারসি পনরবার িয়,
শুধু এই সুন্দর ভানেডনিয়া িয়, চো া আটমনরকাটকই পনর য় কনরটয় নদটয়টছি।
আটমনরকার এই অন্তরন ত্র আমার োিা নছল িা। আপিার সম্পটকড িা বলটল চতা
এই বলা সম্পূেড হয় িা। তাই চস াও বটলটছি।’ আহমদ মুসার মুটখ হানস।
নেিা চেফারসি দুই হাত নদটয় তার ঘলায় চপ াটিা সারা
চেফারসটিরই দুই হাত ধটর চ টি সামটি নিটয় এল। বসাল নিটের চকাটল।
বলল, ‘চতামার সম্পটকড আে নক বলটত পানর বল। আে আনম খুব আিনন্দত।
চতামাটক এমি হাসটত বহুনদি চদনখনি মা।’
তারপর সারা চেফারসটির মা াইল আহমদ মুসার নদটক। বলল, ‘চব া
এই সারাটক চদটখ আনমই মাটি মাটি হাাঁনপটয় উনঠ। তুনম তার প্রথম বন্ধু যাটক
চস বসায় নিটয় এটসটছ। তার..........।’
নেিা চেফারসটির কথা বন্ধ হটয় চেল। সারা চেফারসি তার হাত াপা
নদটয়টছ মাটয়র মুটখ। বলল, ‘এই চতা মা তুনম আমার বদিাম করছ। আমার কত
বন্ধু আটমনরকা েুটড়। আটমনরকািরা সবাই আমার বন্ধু।’
নেিা চেফারসি চমটয়র নপটঠ আদটরর এক া থাবা নদটয় বলল, ‘যার
বন্ধু সবাই, তার চকাি বন্ধু চিই, এই উটেটের কথাই চতা আনম বলনছ।’
‘আনম বুিনছ িা আম্মা, কাটক তাহটল তুনম বন্ধু বলছ?’ বলল সারা
চেফারসি মাটয়র বুক চথটক মুখ তুটল।
‘এই চদখ আহমদ মুসাটক।’ বলল নেিা চেফারসি।
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সারা চেফারসি নমনি হাসল। বলল, ‘উনি চতা মাত্র বন্ধু িি, বন্ধুর চ টয়
বড়। বন্ধুটক সব বলা যায় িা, নকন্তু ওাঁটক সব বলা যায় মা।’
নেিা চেফারসিও হাসল। বলল, ‘আসটলই চতামার চকাি বন্ধু নছল িা।
তাই োি িা চয, বন্ধুটক সব বলা যায়।’
‘নঠক আটছ আম্মা। চতামার সব কথাই মািলাম। এবার টলা, ন টে
( মাস চেফারসি) দাদুর োনডটত যাব ওাঁটক নিটয়। তুনমও যাটব।’ বলল সারা
চেফারসি।
‘আনম চকি?’
‘একা একা নেটয় শুটয় থাকার চ টয় চতামার ওখাটিই ভাল লােটব।’
সারা চেফারসি বলল।
নেিা চেফারসি ঘনড়র নদটক তাকাল। বলল, ‘রাত এোর া। নঠক আটছ
ওষুধ া চখটয় নিটয় এক া কাে চসটর আসনছ। চতামরা যাও।’
বটল নেিা চেফারসি উটঠ দাাঁড়াল।
উটঠ দাাঁড়াল সারা চেফারসি এবং আহমদ মুসা।
নেিা চেফারসি হাাঁ টত শুরু কটর আহমদ মুসার নদটক নফটর বলল,
‘আসনছ চব া।’
‘ওটয়লকাম।’ বলল আহমদ মুসা।
নেিা চেফারসি এগুটলা দুতলার নসাঁনড়র নদটক। আর সারা চেফারসি
ও আহমদ মুসা এগুটলা একতলার চেফারসি োনড রুটমর নদটক।
পাশাপানশ হাাঁ নছল আহমদ মুসা ও সারা চেফারসি।
‘আম্মাটক আসটত বললাম চকি বলুি চতা?’ নেটেস করল সারা
চেফাসরি। তার মুটখ হানস।
‘চকি?’
‘আপনি স্বাচ্ছন্দ চবাধ করটবি তাই। মুসনলম িীনতটবাধ অনুসাটর চকাি
নিেডি কটক্ষ দম্পনত িয় এমি িারী-পুরুটষর একান্ত সাক্ষাত তবধ িয়।’
‘ধন্যবাদ নমস চেফারসি।
আপনি আমাটদরটক এত োটিি?’
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‘শুধু োনি িয় নমোর, মানিও চয এ া খুব ভাল এক া িীনতটবাধ।’
‘কারে ইসলাটমর অনুশাসিগুটলা মািব প্রবেতার সাটথ সংেনতশীল।’
আহমদ মুসা বলল।
‘সবগুটলাই নক?’
‘সবগুটলাই?’
‘োনি িা, তাই চভটব চদখারও সুটযাে হয়নি।’
‘োিার েন্য আগ্রহ দরকার।’
‘আপিাটক চদখার পর এ আগ্রহ মটি হটচ্ছ দরুেভাটব বাড়টছ।’ মুটখ
এক া সলজ্জ হানস ফুট উঠল সারা চেফারসটির।
কথা চশষ কটরই সারা চেফারসি সম্ভবত কথার চমাড় অন্যনদটক ঘুনরটয়
চিবার েটন্যই বলল, ‘মনট টসটলা আপিার চকমি লােটছ?’
‘িাটমর মতই সুন্দর।’
‘িাম ভাল চলটেটছ আপিার?’
‘অবশ্যই। ‘মনট টসটলা’ মাটি পাহাটড় সঙ্গীত’। সুন্দর িাম। এই চতা
টত্তর বটস ারনদক চদটখ মটি হনচ্ছল, চগ্রডভযানলর মাথায় িীল পাহাড়-চমলার
চকাটল সবুে-সমুটের েমা এক চমৌিতার মাটি সটফদ মনট টসটলা চযি এক
প্রশানন্তর িাম।’
দাাঁনড়টয় পটড়টছ সারা চেফারসি।
সারা চেফারসি দাাঁনড়টয় পড়ায় আহমদ মুসাও দাাঁনড়টয়টছ।
সারা চেফারসটির মুগ্ধ দুই চ াখ আহমদ মুসাটক চযি িতুি কটর
চদখটছ। তার চঠাাঁট মুগ্ন এক হানস। বলল, ‘আপনি যা বলটলি তা কনবতার এক
অমর লাইি হটত পাটর। ধন্যবাদ আপিাটক। মনট টসটলার স্রিা ‘ন টে (T.J)
দাদুও মটি হয় মনট টসটলাটক এভাটব চদটখিনি। নবেবী চদখনছ কনবও হয়।
‘আনম যা চদটখনছ, সবাই তা চদটখ। এর েটন্য কনব হবার নক প্রটয়ােি
আটছ। ‘মনট টসটলা’ িাম াই প্রমাি কটর চসৌন্দটযডর এই প ভূনমই আপিার ন টে
দাদুটক আকৃি কটরনছল।’ বলল আহমদ মুসা।
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‘কনব হবার প্রটয়ােি আটছ। তা িা হটল আমাটদর এক পুরুষ এই স্বটের
মনট টসটলা নবনি কটর নদটয়নছল নক কটর? তাটদর কাটছ এর মূল েিনবনচ্ছন্ন এক
প্রসাদ ছাড়া আর নকছুই নছল িা।’ সারা চেফারসি বলল।
‘তাহটল নযনি তার সবডস্ব নদটয় আবার এ া নকটিটছ, তাটক নক বলটত হয়
বলুি চতা?’ আহমদ মুসা বলল।
সারা চেফারসটির মুখ রাঙা হটয় উঠল লজ্জায়।
মাথার হ্যা া চস মুটখর উপর আর এক ু চ টি নদটয় বলল ‘ লুি।’
সারা চেফারসটির পরটি হালকা িীল রটঙর ফুল স্কা ড, সাদা ফুল সা ড,
েলায় এক া সাদা স্কাফড চপ াটিা এবং মাথায় সাদা হ্যা ।
সারা চেফারসি লটত শুরু কটরটছ।
আহমদ মুসাও।
ন টে মাটি মাস চেফারসটির নবশাল োনড কক্ষ া গ্রাউটড চফ্লাটরর
চশষ প্রাটন্ত, দনক্ষে পনশ্চম চকাোয়।
োনড রুটমর দরো কাটঠর কারুকাে করা।
দরোর নঠক উপটর দরোর প্রটস্থর সমাি এক া সাইিটবাডড।
সাইিটবাডড া সুন্দর িীল। তার উপর সাদা অক্ষটর চলখাুঃ ‘নিপীড়টকর প্রনতটরাধ
করা হটলা ঈশ্বটরর আনুেতয। ঈশ্বটরর শপথ, মািব মটির উপর সকল পীড়টির
নবরুটদ্ধ আমার ন রন্তি সংগ্রাম’
চকাট শিন র নিট দরখাস্ত আকাটর ‘ মাস চেফারসি’-এর িাম নলখা।
নিট মাস চেফারসটির িাম পড়ার আটেই আহমদ মুসা বুটিনছল এ া
মাস চেফারসটির নবখযাত এক া উনক্ত। নকন্তু আহমদ মুসার কাটছ প্রথম
বাকয া পনরন ত িয়, নেতীয় বাকয া খুবই পনরন ত, সকটলই োটি।
আহমদ মুসা পাটশই সারা চেফারসটির নদটক তাকাল। বলল, ‘প্রথম
বাকয া আমার কাটছ অপনরন ত। চকাথায় নতনি বটলনছটলি কথা া?
বাকয া পাওয়া চেটছ তার অপ্রকানশত এক া চিাট । পটর এ া তার
‘চলখা ও বনক্ততাগুনল’র চকাি এক অনডশটি শানমল হটয়টছ।’ বলল সারা
চেফারসি।
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‘নমস চেফারসি, আপিার ন টে দাদুর একথাগুটলা পটড় আমার নক
মটি হটচ্ছ োটিি? মটি হটচ্ছ, ‘আমাটদর ধটমডর চমৌল কথাগুটলার দুন আপিার
ন টে দাদুর কথায় িতুি ভাষা চপটয়টছ।’ আহমদ মুসা বলল।
চস দুন কথা নক?
‘ইসলাটম আল্লাহর প্রনত নবশ্বাসটক যতখানি গুরুে চদয়া হটয়টছ,
ততখানিই গুরুে চদয়া হটয়টছ ন্যাটয়র আটদশ ও অন্যাটয়র প্রনতটরাধ করার
কােটক। ইসলাটমর সবডটশ্রষ্ঠগ্রন্থ আল-চকারআি বটলটছ, ‘মানুষটক ন্যাটয়র
আটদশ দাও, অন্যায় চথটক নবরত রাখ এবং আল্লাহটক নবশ্বাস কর।’
‘ মৎকার। ন টে দাদুর প্রথম বাকয বরং দানয়টের অটধডক বলা হটয়টছ,
নকন্তু এখাটি পুটরা দানয়টের কথা বলা হটয়টছ। নিপীড়কটদর প্রনতটরাটধর সাটথ
সাটথ ন্যায়কাটের নিটদডশ চদয়ার নবষয়ও আটছ। এটতা চেল এক া কথা, অন্য
কথা া নক?’
‘ইসলাম প্রনতন মানুটষর সাবডটভৌম স্বাধীিতা ও সম্মাি নিনশ্চত কটরটছ।
ইসলাম বটল, মানুষ শুধু আল্লাহর অধীি হটব আর কারও িয়। এর মাধযটম
ইসলাম মানুটষর উপর মানুটষর শারীনরক ও মািনসক সকল পীড়িটক নিনষদ্ধ
কটরটছ। শুধু তাই িয়, মানুষটক তার নিটের উপর েুলুম করার অনধকারও চদয়া
হয়নি।’
‘ মৎকার। নকন্তু মানুষ শুধু আল্লাহর অধীি হটলই নকভাটব মানুটষর উপর
মানুটষর েুলুম বন্ধ হটয় যায়?’
‘সকল মানুষ এক আল্লাহর অধীি হটয় যাওয়া মাটি সকল মানুষ সমাি
হওয়া। েুলুম চযখাটি থাটক, চসখাটি এই সমাি মযডাদার অনুভূনত থাটক িা।
অথডযাৎ সকটল সমাি মযডাদার হটল েুলুটমর সুটযাে থাটক িা। িাোর ওয়াি।
িাোর ু হটলা, সকটল এক আল্লাহর অধীি হওয়ার অথড সকল মানুষ এক আল্লাহর
আইটির অধীি হটয় পড়া এখাটি মানুটষর আইি মানুষটক রুল কটর িা। তাই
চস্বচ্ছা ানরতার চকাি অবকাশ থাটক িা। চস্বচ্ছা ানরতা বন্ধ হটল মানুটষর উপর
মানুটষর েুলুমও বন্ধ হটয় যায়।’
থামল আহমদ মুসা।
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ভাবনছর সারা চেফারসি। এক ু সময় নিটয় বলল, ‘মানুটষর আইি
মানুষটক রুল করটব িা, কথা া নক ইউট ানপয়াি হটয় চেল িা। বাস্তবতা হটলা,
মানুষ মানুষটক রুল করটবই, মানুটষর আইি মানুষটক রুল কটরই।’
হাসল আহমদ মুস। বলল, ‘আপিার কথা নঠক নমস চেফারসি। নকন্তু
রুলকারী মানুষ যনদ আল্লাহর অধীি হয়, রুলকারী মানুটষর আইি যনদ আল্লাহর
আইটির অধীি হয়, তাহটল মানুটষর ‘রুল প্রকৃত অটথড তখি মানুটষর ‘রুল’ থাটক
িা এবং মানুটষর আইিও তখি প্রকৃতপটক্ষ মানুটষর আইি থাটক িা।’
হাসল সারা চেফারসিও। বলল, ‘এ াই নক তাহটল ‘রুল অব েড’?
‘হ্যাাঁ, নমস চেফারসি। মানুষসহ এই ইউনিভাটসডর প্রকৃত রুলার আল্লাহ।
মানুষ তাাঁর প্রনতনিনধ। আমাটদর চকারআটির ভাষায় ‘খনলফা’। একেি প্রনতনিনধ
আল্লাহর পক্ষ চথটক প্রনতনিনধটদর উপর শাসি পনর ালিা কটরি। এ াই আল্লাহর
শাসি বাি ‘রুল অব েড’।
সারা চেফারসটির চ াটখ মুগ্ধ দুনি, তার চঠাাঁট মুগ্ধ হানস। বলল, ‘অটিক
ধন্যবাদ আহমদ মুসা। এক া কনঠি নেনিসটক পানির মত সহে কটর নদটয়টছি
আমার কাটছ। নবশ্বাস করুি, পৃনথবী এবং পৃনথবীর মানুষ এখি এক িতুি অথড
নিটয় আমার সামটি আসটছ।’
‘স্বাভানবক নমস চেফারসি। কারে আপনি আল্লাহর চশ্রষ্ঠ বান্দাহটদর
একেি।’
সারা চেফারসি তখি লটত শুরু কটরটছ। দরো খুলটত খুলটত বলল,
তাই নক?’
সারা চেফারসি প্রটবশ কটরটছ োনডটত।
আহমদ মুসাও প্রটবশ করল। বলল, ‘তাই নমস চেফারসি। ন্যা ারাল
নলডারশীপ সব সময় চশ্রষ্ঠ বান্দাটদর কাাঁটধ নেটয়ই অনপডত হয়।’
ঘটরর মািখাটি রাউটড চ নবল ার কাটছ চপৌটছনছল সারা চেফারসি।
চ নবল নঘটর নতিন চ য়ার। এ চ য়ারগুটলা আধুনিক নডোইটির এবং
ঘটরর কারুকােপূেড পনরটবটশর সাটথ এটকবাটরই চবমািাি। আহমদ মুসা বুিল,
চ য়ারগুটলা ঘটরর অংশ িয়। ঘটরর বাইটর চথটক সদয আমদানি। ঘটরর
এক নিউ ওয়ার্ল্ড

72

একপাটশ এক া চবদীর উপর আটরক া বড় চ য়ার সুদৃশ্য কারুকাে করা। খুবই
যত্ন কটর রাখা। আহমদ মুসার বুিটত বানক রইল িা চয এক া মাস
চেফারসটির োনড চ য়ার।
োনড রুটমর বুক চশলফগুটলা, শতব্দীর পুরাটিা সুদৃশ্য আলমানর,
ইতযানদ সব নেনিস ঘুটর আহমদ মুসার দৃনি এটস নিবদ্ধ হটলা অবটশটষ সারা
চেফারসটির নদটক।
সারা চেফারসি ঘুটর দাাঁনড়টয়টছ আহমদ মুসার নদটক।
আহমদ মুসাটক বসটত বটল চস নিটেও এক া চ য়াটর বসল। বসল
আহমদ মুসাও।
সারা চেফারসটির সামটি সুদৃশ্য একন ামড়ার ফাইল।
সারা চেফারসটির দুন হাত ফাইটলর উপর। তার চ াটখ আহমদ মুসার
উপর নিবদ্ধ। চ াটখ প্রশ্ন জ্বলজ্বল করটছ।
আহমদ মুসা বসটতই সারা চেফারসি বলল, ‘আপিার চশষ বাকয া
বুিলাম িা নম. আহমদ মুসা। ‘মুটখ হানস সারা চেফারসটির।
‘নিশ্চয় োটিি এর অথড আপনি।’ বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার
চঠাাঁট ও হানস।
সারা চেফারসি পনরপূেডভাটব আহমদ মুসার নদটক তাকাল। হাসল চস।
বলল, ‘এ নিটয় নতিবার আপনি চকািা নবটশষ পনর টয়র নদটক ইংনেত কটরটছি।
বলুি চতা চস া নক?’
‘এসব নবষয় থাক। আনম আমার কথা প্রতযাহার করলাম। এখি আপিার
কথা বলুি।’
েম্ভীর হটলা সারা চেফারসি। বলল, ‘আমার ক্ষুে এক া পনর য় আটছ।
আহমদ মুসার কাটছ তা চোপি থাটকটব এবং চোপি থাকা উন ত, তা আনম মটি
কনর িা। আনম দুুঃনখত চয, নবষয় া আনম নিটের চথটক আপিাটক বনলনি।
প্রকৃতপটক্ষ বলার সুটযােও পাইনি।
েম্ভীর হটলা আহমদ মুসাও। বলল, ‘নমস চেফারসি, আপনি ‘নি
আটমনরক’ (চফম) মুভটমটট র চ য়ারমযাি, এ া চছা পনর য় িয়। আনমও দুুঃনখত
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নমস চেফারসি, নবষয়ন আমার সরাসনর আপিার কাটছ িা চেটি বারবার চস
নদটক ইংনেত করা চশাভি হয়নি। ’
‘িা েিাব, আপিার ইংনেত যথাথডই হটয়টছ। এ ধরটির চক্ষটত্র এ াই
স্বাভানবক। আনম হটলও এ াই করতাম। আমার পনর য় া এত া চোপি কটর
আসা অটিক া অনবশ্বস্ততার পনর ায়ক হটয়টছ। আনম লনজ্জত েিাব।’
কথা চশষ কটর মুহূটতডর েটন্য চথটমই আবার বটল উঠল, ‘আসটল নক
োটিি, আনম চভটবনছলাম চযনদি আমার স্বে সফল হটব, চসনদি আপনি সব
োিটবি। শুধু োিটবি িা, োিার অনধকার আপিার উপরই বটতড যাটব।
স্বে াটক আনম মটি কনর ঈশ্বটরর নবনধনলনপ।’
সারা চেফারসটির েম্ভীর কটঠ ধীটর ধীটর ভারী হটয় উঠল। তারপর তার
ভারী কটঠ কটক্ষর পনরটবশটকই ভারী কটর তুলল।
আহমদ মুসা নক বলটব চসই মুহূটতড খুাঁটে চপল িা।
কথা বলটত বলটত সারা চেফারসটির মুখ নি ু হটয় নেটয়নছল। মুটখ নি ু
চরটখই চস বলটত শুরু করল, ‘নম. আহমদ মুসা, আমাটদর নপ্রয় আটমনরকা,
আমাটদর নপতামহটদর নপ্রয় আটমনরকায় সবই আটছ, নকন্তু আমাটদর েেতন্ত্র া
বযয়বহুল হটয় পড়ায় ইহুদীটদর ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্রকারী চশ্রেীন এর সুটযাে গ্রহে
কটরটছ। আমাটদর ফাউটডার ফাদাররা স্বটেও ভাবটত পাটরিনি তাটদর প্রনতনষ্ঠত
েেতন্ত্র নকটি চফলা যাটব বা নকটি চফলা হটব। নকন্তু চসই অভাবিীয় ঘ িাই ঘ টছ
এখি। আমাটদর েেতন্ত্র নবিয়টযােয পটেয পনরেত হটচ্ছ। উন্নয়............
কথা েলায় আ টক চেল সারা চেফারসটির। ‘স্যনর’ বটল চস চথটম
চেল।
খুব িরম কটটঠ কথা বলনছল সারা চেফারসি। তার ভারী হটয় ওঠা কটঠ
অবটশটষ আটবটে রুদ্ধ হটয় চেল।
‘মাফ করটবি আহমদ মুসা। এই আটলা িা আমাটক খুবই ইটমাশিাল
কটর চতাটল।’ আবার বলটত শুরু করল সারা চেফারসি, ‘যা বলনছলাম,
উন্নয়িশীল চদটশ স্বাথডান্ধ মহােিরা চযমি দনরে কৃষকটদরটক তাটদর চক্ষটতর
ফসটলর উপর দাদি চদয় এবং ফসল উঠটল পানির দটর নসংহভাে ফসল নিটয়
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চিয়, চতমনি আমাটদর চদটশ ইহুদীবাদীরা নিবডা ি সুফল নকটি চফটল। যা তারা
দাদি চদয় তার সহস্রগুি সুনবধা তারা আদায় কটর চিয়। বযয়বহুল েেতটন্ত্রর এই
রন্ধ্র পটথ নসন্দাবাটদর ভূটতর মত ইহুদীবাদীরা আমাটদর ঘাটড় চ টপ বটসটছ।
তাটদর স্বাটথড বাহি হটয় পটড়টছ আমাটদর নপ্রয় আটমনরকা।
থামল সারা চেফারসি। আবার আটবে রুদ্ধ হটয় চেল তার েলা।
‘আপিার অনুভূনত আনমও চশয়ার কনর নমস চেফারসি। আনমও নকছু
নকছু োনি।’ বলল আহমদ মুসা।
এক ু চথটম েলা া পনরষ্কার কটর নিটয় সারা চেফারসি বলল, ‘আরও
োনুি নম.আহমদ মুসা। আমাটদর ক্ষনত নবটশ্বর নবটশষ কটর উন্নয়িশীল
চদশগুটলার ক্ষনত চডটক আিটছ। আমাটদর েেতন্ত্রটক পেবন্দী কটর ওরা এটক
বাহি সানেটয় উন্নয়িশীল চদটশর েেতন্ত্র, অথডিীনতক সব নকছুটকই কুনক্ষেত
করটত াটচ্ছ। এর চশষ পনরেনত চকাথায় আনম োনি িা, নকন্তু সকটলর সব
চরাটষর নশকার হটব মানকডিীরা, একথা নদবাটলাটকর মত সতয। ফটল ক্ষনতগ্রস্ত
মানকডি স্বাথড, মানকডিীরা, ক্ষনতগ্রস্ত হটব দুনিয়ার আর সবাই, সবটদশ। নকন্তু িাট র
গুরু ইহুদীবাদীরা থাকটব অক্ষত। এ রকম িতুি এক া নবশ্ববযবস্থা তারা াটচ্ছ।
সব দুুঃখ, সব চবদিা এবং সব হতাশার চকন্দ্র নবন্দু এ াই। এই চবাধ চথটকই সৃনি
হটয়টছ, ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট । আমাটদর নপ্রয় আটমনরকাটক বাাঁ াটত হটল
এই ভয়াল ষড়যটন্ত্রর হাত চথটক তাটক রক্ষা করটত হটব। এই কাটেই আমরা
চিটমনছ। আমরা আপিার সাহাযয াই আহমদ মুসা।’
থামল সার চেফারসি।
মুখ নি ু কটর শুিনছল আহমদ মুসা সারা চেফারসটির কথা। মুগ্ধনবনস্মত হনচ্ছল আহমদ মুসা সারা চেফারসটির পনরনস্থনত নবটিষে চদটখ। আহমদ
মুসা আরও খুনশ হটলা এ া বুটি চয, তারা বাইটর চথটক চয আটমনরকাটক চদটখ
তার চভতটর আর এক আটমনরকা আটছ। চযখাটি আটছ নিশ্চয় হাোটরা সারা
চেফারসি নকংবা হাোটরা চবঞ্জানমি চবকি। নকন্তু সারা চেফারসি চয সাহাটযযর
আহবাি োিাটচ্ছ তার উত্তটর নক বলটব চস! বলল আহমদ মুসা, ‘আনম এক
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বযনক্তমাত্র আটমনরকায় এটসনছ ঘ িা টি। আর আপিার নমশি এক া
‘মহানমশি’।’
ধন্যবাদ আপিার নবিটয়র েটন্য। আপনি ইনতমটধযই যা কটরটছি,
তাটত মূল কাে া হটয় চেটছ। এখি দরকার এটক সম্পূেড রূপ চদয়া যাটত ওরা
আটমনরকািটদর কাটছ মুখ চদখবার চযােয িা থাটক। এর পটরর কাে া কনঠি
হটব িা।’
‘পটরর কাে া নক?’
‘এর পটরর কাে হটলা আমাটদর ফাউটডার ফাদারটদর আটমনরকা েঠি
ও নবশ্ব-বযবস্থার স্বে সফল করা।’ বলল সারা চেফারসি।
বটলই সারা চেফারসি তার সামটির ামড়ার সুদৃশ্য ফাইল া খুলল।
চবর করল লো কটয়ক প্রস্ত কােে। এক গুচ্ছ কােে চদনখটয় বলল, এ া ন টে
দাদুর নিে হাটতর চলখা নডক্লাটরশি অব ইনটডটপিটডে এর প্রথম খসড়া। এই
খসড়ায় ন টে দাদু কতকগুটলা নবষয়টক চবার্ল্ াইটপ (চমা া অক্ষটর) নলটখটছি।
তার মাটি এই নবষয়গুটলাটক আমাটদর আটমনরকাি নেবটির েটন্য নতনি নবটশষ
গুরুেপূেড মটি কটরটছি। চয নবষয়গুটলাটক ন টে দাদু চবার্ল্ াইটপ নলটখটছি,
তাটক চমৌল নতিন ভাটে ভাে করা যায়। চযমি, (ক) োনতসমূটহর স্বধীিতার
সনতযকার দাবী প্রাকৃনতক নবনধ ও ঐশ্বনরক নবধাি কতৃক
ড স্বীকৃত (Laws of
Nature and Nature’s of good entitle) অনধকার, (খ) স্রিা মানুষটক
সমাি কটর সৃনি কটরটছি এবং স্রিা তাটদর প্রটতযটকর েটন্য েীবি, স্বাধীিতা,
সুটখর সন্ধাি, প্রভৃনতটক অনবটচ্ছদয অনধকাটর পনরেত কটরটছি, যা চথটক তাটদর
নবনচ্ছন্ন করা যাটব িা। সরকার আসটল স্রিা প্রদত্ত এ অনধকার সংরক্ষটের েটন্যই,
এবং (ে) োনতসমূহ স্বাধীকার বা শাসিদটড পাওয়ার সাটথ ঐশ্বনরক অথডনরন র
অধীটি এর আশ্রয় (a firm reliance on the protection of Divine
providence) নিনশ্চত করার েটন্য তাটদর নবটশ্বর সটবডাচ্চ নব ারটকর
মুখাটপক্ষী (appealing to the supreme Judge of the world) হটত
হটব।
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থামল সারা চেফারসি। তার চঠাাঁট ফুট উটঠটছ নমনি এক ক
ু টরা হানস।
বলল, ‘নম. আহমদ মুসা, ‘আপিার রুল অব েড. ‘মানুষ আল্লাহর খনলফা হওয়া,’
‘মানুটষর মযডাদা ও অনধকার সমাি হওয়া, ইতযানদ নবষটয়র সাটথ ন টে দাদুর
চবার্ল্ াইটপ চলখা আমাটদর নডক্লাটরশি অব ইনটডটপিটডে’-এর অংশ
উপটরাক্ত নবষয়গুটলা নমনলটয় নিি। চদখটবি, আপিাটদর ধটমডর সবডটশ্রষ্ঠগ্রন্থ
চকারআি চদড় হাোর বছর আটে যা বটলটছ, আমাটদর ফাউটডার ফাদাররা ২শ
২৪ বছর আটে োনত েঠি ও স্বাধীিতা চঘাষোর এক মহাি সনন্ধক্ষটে নভন্নভাষায়
কতক া চসই কথাই উচ্চরে কটরটছি। অতএব বলটত পাটরি, আমাটদর দুেটির
এই সনম্মলটির মত আমাটদর দুেটির নমশিও এক হটয় যাটচ্ছ। প্রায় এক
নিশ্বাটস কথাগুটলা বটল বড় এক া দম নিল সারা চেফারসি।
েম্ভীর হটয় উটঠটছ তার মুখ।
আহমদ মুসাটক নকছু বলার সুটযাে িা নদটয় আবার বটল উঠল চস ‘নম.
আহমদ মুসা, আমাটদর নডক্লাটরশি অব ইনটডটপিটডে’-এর শুধু এই চমৌল
নবষয়গুটলাটকই, যাটক ন টে দাদু চবার্ল্ াইটপ নলটখটছি, যনদ আমরা নবটিষে
কনর তাহটল চদখটবা, ইহুদীবাদীটদর িান্ত আমাটদরটক আমাটদর ফাউটডার
ফাদারটদর চদখাটিার পথ চথটক বহুদূটর সনরটয় নিটয় চেটছ। আমরা আে
অন্যান্য সাবডটভৌম োনতর রােচিনতক, অথডচিনতক এবং সাংস্কৃনতক অনধকাটরই
শুধু হস্তটক্ষপ করনছ িা, নিে েিেটের েেতানন্ত্রক অনধকারটকও তাটদর কাটছ
আমরা দূমডলয কটর তুটলনছ।
থামল সারা চেফারসি।
‘ধন্যবাদ নমস চেফারসি অটিক মূলযবাি মন্তটবযর েটন্য। আপিাটদর
নডক্লাটরশি অব ইনটডটপিটডে’-এর নকছু নবষটয়র চয ইট ারনপ্রট শি নদটয়টছি
তা সতযই আমাটক আিনন্দত ও উৎসানহত কটরটছ। নবটশষ কটর এই
ইট ারনপ্রট শি া চেফারসি তিয়ার কাছ চথটক আসায় এটক খুবই গুরুেপূেড
বটল মটি করনছ। এখি বলুি নমশি-এর কথা, সমস্যা আনম বুটিনছ।’
হাসল সারা চেফারসি। বলল, চেফারসি তিয়া িা বলটল নক গুরুে
থাকটতা িা। সতয নক চকাি বযনক্ত নিভডর?
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‘তা িয় নমস চেফারসি। নকন্তু মটতর সাটথ মতদািকারীর সম্পকড খুবই
গুরুেপূেড। আপনি চয অনভমত নদটলি তা আপিার নপ এস ক্লারা কা ডার নদটল নক
একই ওেটির হটতা? অবশ্যই হটতা িা।’
‘ধন্যবাদ নম. আহমদ মুসা। আমার নমশটির কথা নেটেস করনছটলি।
আমার নমশটির কথা চতা বটলনছ। চয নসন্দাবাটদর ভূত আমাটদর
আটমনরকািটদর ঘাটড় চ টপ বটসটস, তাটক িামাটত হটব। নেতীয়ত, আমাটদর
েেতন্ত্রটক নবটলানিয়াটরর ড্রইংরুম চথটক সাধারে আটমনরকাটির চদার েড়ায়
নিটয় চযটত হটব। এই দুন োতীয় লক্ষয অনেডত হবার পর আমাটদর তৃতীয় লক্ষয
হটলা, পৃনথবীর োনতসমূটহর সাবডটভৌম মযডাদা ও অনধকার নিনশ্চত করা, যার
নিশ্চয়তা নদটয়টছ আমাটদর নডক্লাটরশি অব ইিনডটপিটডে। এই অনধকার
নিনশ্চত হবার পর কাে হটব োনতসমূটহর সমতা ও সহটযােীতানভনত্তক নবশ্ববযবস্থা
েটড় চতালা। চস বযবস্থায় োনতসংঘ হটব সনতযকার এযাটসানসটয়শি অব চে স।
এখিকার মত তখি চস তার আইএমএফ, নবশ্ববযাংক, ইউটিটস্কা, ইউনিটসফ,
ইতযানদর মাধযটম োনতসমূটতর রােিীনতি, অথডিীনত, সংস্কৃনত-সমাে, ইতযানদ
ধ্বংটসর বরকন্দাে নহটসটব কাে করটব িা।’
থামটলা সারা চেফারসি।
আিটন্দ মুখ ভটর চেটছ আহমদ মুসার। বটল উঠল, আনমি।’
‘শুধু আনমি িয় নমোর, বলুি চয চকাি অবস্থায় চতামার সাটথ আটছি।’
বটল চহটস উঠল সারা চেফারসি।
‘সাটথ যখি আনছই, তখি ‘সাটথ আনছ’ বলার চকাি অথড হয় িা।’
আহমদ মুসা বলল।
‘নঠক বটলটছি।’
বটল সারা চেফারসি হঠাৎ নিটের ডাি হাত আহমদ মুসার নদটক
বানড়টয় নদটয় বলল, ‘আসুি হাটত হাত চরটখ কথা া আর একবার বনল।’
লাউ লনতকার লকলটক ডোর মত অপরূপ কমিীয়, িরম হাত আহমদ
মুসার সামটি প্রসানরত।
নবব্রত আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘স্যনর নমস চেফারসি।’
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সারা চেফারসি লজ্জায় ুপটস নেটয় দ্রুত হাত া চ টি নিটয় বলল,
‘স্যনর নম. আহমদ মুসা। ভুটলই নেটয়নছলাম আপিার মুসনলম কাল াটরর কথা।’
আহমদ মুসা নকছু বলটত যানচ্ছল।
এ সময সশটব্দ দরো চঠটল ঘটর প্রটবশ করল সারা চেফারসটির মা
নেিা চেফারসি।
তার চ াটখ-মুটখ উটেে। নতনি হাাঁপানচ্ছটলি।
বলল চস, ‘চব া আহমদ মুসা, বাইটর নকছু ঘট টছ। আনম দুতালা চথটক
িামনছলাম। চদখলাম চরড াইোর (নশকারী কুকুর) পােটলর মত ছুট বাইটর
চবনরটয় চেল। আনম চিটম এটস দাাঁড়ালাম। চবশ সময় পার হটয় চেল। াইোর
একবার মাত্র েেডি কটর উটঠনছল। তারপর সব নিরব। াইোর নফটর এল িা।
বযাপার নক চদখার েন্য চশল িটক পাঠালাম। চসও নফটর আটসনি। চেট র নদটক
মটি হটলা এক া আতড ন ৎকার চশািা চেল।’
নেিা চেফারসটির কথা চশষ হটতই আহমদ মুসা তার চ য়ার চথটক
ন্প্রং-এর মত উটঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘নমস চেফারসি আপনি আপিার মাটক নিটয়
উপটর যাি, আমার মটি হটচ্ছ...........’।
আহমদ মুসার কথা চশষ হটত পারল িা, কটক্ষর বাইটর অটিকগুটলা
পাটয়র শব্দ কাটি এল।
মুটখর কথা বন্ধ কটর আহমদ মুসা তার বুটকর পাটশ িুটল থাকা চমনশি
নরভলবারা া চবর কটর আিল ডাি হাত নদটয়।
নকন্তু ওরা ততক্ষটি দরোয় এটস পটড়টছ িটড়র চবটে।
ওরা নতিেি। দুেটির হাটত নরভলবার এবং একেটির হাটত
চেিোি। বযাটরলগুটলা উদযত।
‘নমস চেফারসি আপিারা শুটয় পড়ি’ বটল ন ৎকার কটর উটঠই
আহমদ মুসা দুহাটত চমনশি নরভলবার ওটদর নদটক তাক কটর নট্রোর চ টপ চরটখ
িাাঁনপটয় পড়ল চমটির উপর।
আহমদ মুসাটক দাাঁড়াটিা এবং তার হাটত নরভলবার চদটখ নতিেটির
োি-বযাটরল এক সাটথই তাক কটরনছল আহমদ মুসাটক।
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উভয় পটক্ষর গুলী এক সাটথই হটয়নছল। আহমদ মুসা িাাঁনপটয় পড়টত
চসটকটড পনরমাে চদরী করটল তার চদহ িাাঁিরা হটয় চযত।
গুলী বষডেরত চমনশি নরভলবাটরর নট্রোটর চ টপ থাকায় আহমদ মুসার
হাত চদহ চথটক উাঁ ুটত নছল। ওটদর এক া গুলী এটস আঘাত করল আহমদ মুসার
বাম কব্জীর উপটরর পাশ ায়।
তার আহত বাম হাত া নছ টক নেটয়নছল নরভলবাটরর বা চথটক।
তটব এক হাত আহত হওয়ার নবনিমটয় আহমদ মুসা ওটদর নতিন লাশ
চপটয় চেল।
লাশ নতিন নছ টক চপটড়নছল দরোর উপটর।
আহমদ মুসা চমটির উপর নছ টক উপর নছ টক পটড় দ্রুত দরোর নদটক
েনড়টয় নেটয় উটঠ দাাঁড়াল।
সারা চেফারসি ও তার মা নেিা চেফারসি চ য়াটর বসা অবস্থা চথটক
েনড়টয় পটড়নছল চ নবটলর নিট ।
উটঠ দাাঁনড়টয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘নমস চেফারসি আপিারা নঠক
আটছি?
‘নে হ্যাাঁ।’ চমটির উপর উটঠ বসটত বসটত বলল সারা চেফারসি।
‘আপিার কাটছ নরভলবার আটছ?’ নেটেস করল আহমদ মুসা।
‘নে, িা।’ বলল সারা চেফারসি।
আহমদ মুসা দ্রুত দরোর উপর পটড় থাকা ওটদর দুন নরভলবার
কুনড়টয় নিটয় সারা চেফারসটির নদটক ছুটড় নদটয় বলল, আপিারা এ ঘটরই
থাকুি। দরো রক্ষা করা আপিার দানয়ে। দরোয় কাউটক চদখটলই গুলী
করটবি।
বটল আহমদ মুসা চবনরটয় যানচ্ছল।
সারা চেফারসটির আতডকটঠ চপছি চথটক ধ্বনেত হটলা, ‘আপনি চতা
আহত নম. আহমদ মুসা।’
কথাগুটলা আহমদ মুসার কাটি চেল। নকন্তু েবাব চদবার সময় নছল িা।
ততক্ষটে চস দরোর বাইটর চপৌটছ চেটছ।
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নকন্তু দরোর বাইটর চপৌটছ চদখল, নবনভন্ন নদক চথটক সাত আ েি ছুট
আসটছ এনদটক।
সম্ভবত গুলীর শব্দ চপটয়ই ওরা ছুট আসটছ। দরোর বাইটর পটড় থাকা
তাটদর সাথীর লাশও তারা চদখটত চপটয়টছ।
আহমদ মুসা একদম ওটদর গুলীর মুটখ। চপছি নফটর ঘটর যাবার সময়
চিই। আশ্রয় চিবারও চকাি োয়ো চিই।
আহমদ মুসার চমনশি নরভলবার সামটির নদটক তাক করাই নছল। চস
দুহাটত নরভালবার শক্ত কটর ধটর ডাি হাটতর তেডনি নদটয় নট্রোরট টপ বাাঁ নদটকর
চমটির উপর ড্রাইভ নদল।
চযখাটি দাাঁনড়টয়নছল আহমদ মুসা, চসখাি নদটয় এক িাাঁক গুলী উটড়
চেল। নকছু নবদ্ধ করল চদয়াল। কটয়ক া ঘটরর নভতটরও প্রটবশ করল।
আহমদ মুসা গুলী করটত করটতই েনড়টয় ছু ল নকছু দূটরর নবশাল
নপলার ার নদটক।
ওরাও সবাই এক া উন্মুক্ত অবস্থায় এটস দাাঁনড়টয়নছল। আহমদ মুসার
অবযাহত গুলীবষডে ওটদরটকও নঘটর ধটরনছল। ওরাও আত্নরক্ষার েটন্য শুটয়
পটড়নছল চমটিয়। সুতরাং েনড়টয় যাওয়া আহমদ মুসাটক ওরা ইচ্ছামত াটেড
বািাটত পাটরনি।
অন্যনদটক আহমদ মুসা নপলাটরর চশল্টার পাওয়ায় সুনবধা চপটয় চেল।
আহমদ মুসা এবার ওটদর নদটক িের চদবার সুটযাে চপল। গুলীবষডে
অবযাহত চরটখ চস তানকটয় চদখল, তার এতক্ষটে ছুড়
াঁ া গুলী এটকবাটর বৃথা
যায়নি। কটয়ক া লাশ পটড় আটছ।
আর অবনশিরা শুটয় চথটক গুলী করটছ। বুিা যাটচ্ছ িা আহত হটয়টছ
কেি।
গুলী করটত করটত ওরা কয়েি চদাতলায় উঠার নসনড়র নদটক এনেটয়
যাটচ্ছ। লক্ষয নসাঁনড়র আশ্রয় চিয়া।
নপলাটরর আড়াল চথটক আহমদ মুসাও লক্ষয নঠক কটর গুলী করটত
পারটছ িা।
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এসময় ‘আহমদ মুসা চপছটি’-সারা চেফারসটির এই ন ৎকার শুিটত
চপল আহমদ মুসা।
ন ৎকার কাটি আসার সাটথ সাটথই আহমদ মুসা নিটের চদহটক ছুটড়
নদল চমটিয়। একই সমটয় গুলীর শব্দ তার কাটি এল।
চমটিয় পটড় আহমদ মুসা অনুভব করটত চ িা করনছল গুলী তার
চলটেটছ নক িা।
চস সাটথ তাকাল চস চপছটি। চদখল একেি চলাক গুরীনবদ্ধ হটয়
কাতরাটচ্ছ।
আহমদ মুসা বুিল সারা চেফারসি শুধু ন ৎকারই কটরনি গুলীও কটরটছ
চলাকন টক। তা িা হটল চলাকন র গুলীর নিনশ্চত নশকার হটত হটতা আহমদ
মুসাটকই। চলাকন র চয দশা হটয়টছ চসই দশা আহমদ মুসার হটত পারটতা।
আল্লাহর শুকনরয়া আদায় করল আহমদ মুসা।
ওটদর গুলীর লক্ষয পাটল্ট চেটছ। এবার ওটদর গুলী বৃনি সারা
চেফারসটির ঘরটক লক্ষয কটরও ছুট আসটছ। সারা চেফারসিও দুএক া কটর
গুলী করটছ।
আহমদ মুসার মাথায় তখি িতুি বুনদ্ধ এটসটছ।
চপছটি চথটক আিমেকারী চলাকন নিশ্চয় দুতলা চথটক চপছটির চকাি
নসাঁনড় নদটয় চিটমটছ নিরাপদ আিমটের সুটযাে চিয়ার েটন্য। এখি আহমদ মুসা
চপছটির নসাঁনড় নদটয় চদাতলায় উটঠ সামটির ওটদরটক চপছি চথটক আিমে
করটত পাটর।
ন ন্তা া সম্পূেড হটতই আহমদ মুসা দ্রুত েনড়টয় এগুটলা চপছটি।
চপছটির প্রাটন্ত চপৌটছ চস চদখল এক া ঘটরর দরো উন্মুক্ত। চদখা চেল চস ঘর
চথটকই এক া নসাঁনড় চদাতলায় উটঠ চেটছ।
আহমদ মুসা েনড়টয় ঢুটক চের ঘটর। তারপর ছু ল নসাঁনড় চবটয়।
আহমদ মুসা চদাতলা হটয় পুটবর প্রধাি নসাঁনড় মুটখ এটস চদখল ওরা
কটয়কেি নসাঁনড় চবটয় হামাগুনড় নদটয় উপটর উটঠ আসটছ। সম্ভবত ওরাও ানচ্ছল
আবার চপছি চথটকই আিমে র িা করটত।
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আহমদ মুসা যখি ওটদর চদখল, ওরাও তখি আহমদ মুসাটক চদটখ
চফটলটছ।
নকন্তু ওরা আহমদ মুসার উদযত চমনশি নরভলবার হাটত চদটখই
হক নকটয় নেটয়নছল। নকন্তু আহমদ মুসার তা হয়নি। আহমদ মুসা ওটদর চদটখই
তজ্জডনি াপল তার চমনশি নরভলবাটরর নট্রোটর।
মুহূটতডই লাশ হটয় চেল নসাঁনড় নদটয় উটঠ আসা নতিেটির চদহ।
আহমদ মুসা চখয়াল কটরনি নসাঁনড়র চোড়ায় অবস্থাি নিটয়নছল ওটদর
আরও কটয়কেি।
যখি ওটদরটক চদখটত চপল, আহমদ মুসার তখি নকছু া চদরী হটয়
চেটছ।
উপায়ান্তর িা চদটখ আহমদ মুসা ন ৎ হটয় চপছি নদটক চদহ াটক ছুটড়
নদল।
পড়টত নেটয় নরভলবার ধরা হাত তার উাঁ ু হটয় উটঠনছল। এক া গুলী
এটস উাঁ ু হটয় উঠা নরভলবাটর আঘাত করল। গুলী া আহমদ মুসার ডাি হাটতর
বৃদ্ধা অঙ্গুনলটকও স্পশড কটর চেল।
‘আহমদ মুসার হাত চথটক নছ টক পড়ল তার নরভলবার।
নছ টক চেটলও নরভলবার া নকন্তু নেটয় পড়ল আহমদ মুসার মাথার
কাটছ।
আহমদ মুসা কুনড়টয় নিল নরভলবার। মাথায় বুনদ্ধ তার এটস চেটছ।
আহমদ মুসা নঠক করল নরভলবার মুটঠায় নিটয় েনড়টয় পড়টব চস নসাঁনড় নদটয়।
ওরা বুিটব আনম গুলী নবদ্ধ হটয় েনড়টয় পড়নছ। এই সুটযাটে ওটদরটক াটেড
করার এক া নিরাপদ সময় পাওয়া যাটব।
তাই করল আহমদ মুসা। েনড়টয় পড়ল চস নসাঁনড় নদটয়।
চশষ ধাপ চথটক চমটছটত েনড়টয় পটড়ই আহমদ মুসা নসাঁনড়র চোড়ায়
দাাঁড়াটিা চলাকটদর লটক্ষয তার চমনশি নরভলবাটরর নট্রোর চ টপ ধরল।
আর ওরা আহমদ মুসার চদহ েনড়টয় পড়টত চদটখ আিন্দ নবস্ময় নিটয়
ওনদটক তানকটয়নছল। তারপর হঠাৎ যখি আহমদ মুসার নরভলবার তাটদর নদটক
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তাক হটত চদখল, তখি আর সময় চপল িা। আহমদ মুসার চমনশি নরভলবার
চথটক ছুট আসা এক িাাঁক বুটলট র অসহায় নশকাটর পনরেত হটলা তারা।
ওরা ারেি ভূনম শযযা নিটলও আহমদ মুসা শুটয়ই থাকল। বুিটত চ িা
করল ওটদর আর চকউ চকাথাও আটছ নক িা।
গুলী চকাি নদক চথটক এল িা। নকন্তু চপছি নদক চথটক ছুট আসটত শুিল
পাটয়র শব্দ।
শুটয় চথটকই নবদুযৎ চবটে মাথা ঘুরাল আহমদ মুসা চপছি নদটক, চসই
সাটথ ঘুরল তার হাটতর উদযত নরভলবারও।
নকন্তু চদখল চকাি শত্রু িয়, ছুট আসটছ সারা চেফারসি।
ছুট এটস চস হা ু চেটড় বটস পড়ল আহমদ মুসার পাটশ। দুহাত নদটয়
আহমদ মুসাটক আাঁকটড় ধটর বলল, ‘এভাটব আপনি পটড় চেটলি চকি? নকছু
হয়নি চতা আপিার? ভাল আটছি চতা আপনি?’ আতড ন ৎকাটরর মত শুিাল সারা
চেফারসটির কটঠ।
ততক্ষটে সারা চেফারসটির মাও এটস পটড়টছ। তারও উনেগ্ন কে,
‘চব া চকমি আছ তুনম? ভাল আছ চতা?’
আহমদ মুসা উটঠ বসল। হাসল, বলল, ‘ভাল আনছ আনম। ওটদর চবাকা
বািাবার েটন্য গুলীনবদ্ধ হবার মত েনড়টয় পটড়নছলাম নসাঁনড় নদটয়। চবাকা হটয়টছ
ওরা। েীবি নদটয় চখসারত নদটয়টছ চবাকানমর।’
‘চক বলল আপনি ভাল আটছি। আপিার বাাঁ হাটতর কনব্জ আটেই
গুলীনবদ্ধ হটয়টছ, এখি চদখনছ ডাি হাটতর বুটড়া আঙুলও।’
বটল চ টি তুলল সারা চেফারসি আহমদ মুসাটক।
পটক চথটক রুমাল চবর কটর সারা চেফারসি আহমদ মুসার আহত
কনব্জ েনড়টয় বলল, ‘ লুি উপটর। ফাে এইড-এর বযবস্থা আটছ। ইনতমটধয
ডাক্তার এটস পড়টব।’
বটল আহমদ মুসার হাত ধটর চ টি নিটয় চযটত লােল নসাঁনড়র নদটক।
আহমদ মুসা হাাঁ ার েটন্য পা তুলটত তুলটত বলল, ‘নকন্তু নিট এখি
থাকা প্রটয়ােি। শত্রু চকাথাও লুনকটয় থাকটত পাটর।’
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‘এক ু ভাটলা কটর শুনুি। পুনলটশর োনড়র শব্দ পাওয়া যাটচ্ছ। ওরা
এখনি এটস পড়টব। সুতরাং ন ন্তা চিই। মা নিট থাকটছি পুনলশটক নরনসভ করার
েটন্য।’ বলল সারা চেফারসি।
‘পুনলশটক চক খবর নদটয়টছ? আপিারা? আহমদ মুসা বলল।
আনম চ নলটফাি কটরনছলাম। আনম এফ নব আইটকও োনিটয়নছ।’ বলল
সারা চেফারসি।
‘ধন্যবাদ নমস চেফারসি।’
‘ধন্যবাদ নক এেটন্য চয, যুটদ্ধ দশডক চসটে নবরা বীরটের কাে কটরনছ!
সারা চেফারসটির কে এক ু ভারী চশািাল।
আহমদ মুসার নকছু বলটত যানচ্ছল।
নকন্তু সারা চেফারসি বলল, ‘আর চকাি কথা িয় আসুি।’
বটল হাত ধটর চ টি নিটয় নসাঁনড় নদটয় উপটর উঠটত লােল।
নিটয় বসাল আহমদ মুসাটক ফযানমনল ড্রইং রুটম। তারপর ফাে এইড
বক্স ও বড় এক োমলা পানি নিটয় এল।
আহমদ মুসা বুিটলা বাধা নদটয় নকছু হটব িা। আর কব্জীর ক্ষত া চবশ
বড় ও েভীর হটয়টছ। এক হাত নদটয় ক্ষটতর শুশ্রুষা সম্ভব হটব িা।
তাই আহমদ মুাসা তার হাত চছটড় নদল সারা চেফারসটির হাটত।
আহমদ মুসার কব্জীর ক্ষত পনরষ্কার কটর তাটত ঔষধ লানেটয় বযাটটডে
চবাঁটধ নদটত নদটত বলল, ‘আচ্ছা এক া কথা বনল?’ নেটেস করল সারা
চেফারসি আহমদ মুসার নদটক মুখ িা তুটলই।
‘বলুি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আপিার িাভড নক চলাহা নদটয় ততরী চয তাটত ািলয আটস িা চকাি
নকছুটতই?
‘চকি একথা বলটছি?’
‘এ রকম ক্ষত যনদ আমার হটতা এবং তা এইভাটব পনরষ্কার করটত
চেটল আনম ন ৎকার কটর, চকাঁটদ চলাক চো াবার মত বযাপার কটর চফলতাম।
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নকন্তু আনম আপিার মুটখর সামান্য পনরবতডিও হটত চদনখনি। মানুটষর িাভড এত
শক্ত হয়।’
‘তাহটল আনম অমানুষ িানক?’
‘অমানুষ িয়, অনতমািব।’ বলল সারা চেফারসি। তার চঠাাঁট রনক্তম
হানস।
‘অনতমািব বটল চকাি নকছু চিই।’
‘অনতমািব বটল আলাদা নকছু অবশ্যই চিই, নকন্তু মানুষই অনতমািব
হি।’
‘এসব কল্পিা নমস চেফারসি। অনতমািব চকউ হটল িবী-রাসূলরা তা
হটতি। নকন্তু তাাঁরাও নিটেটক ‘মানুষ’ বটলটছি।’
‘আপনি এ া বটলটছি অসাধারে ন ন্তা চথটক। নকন্তু আনম চতা সাধারে
একেি মানুষ। আমরা অটিক নকছুই ভাবটত পানর।’
বটল সারা চেফারসি আহমদ মুসার ডাি হাত চ টি নিল। বাম হাটতর
কব্জীর বযাটটডে চশষ।
‘নকন্তু নমস চেফারসি, সাধারেরা কখিই নিটেটক সাধারে মটি কটর
িা।’
‘আবার এ াও নঠক অসাধারেরা নিটেটক অসাধারে ভাটবি িা।’
আহমদ মুসা ভাবনছল পরবতডী কথা া বলার েটন্য। নকন্তু তার আটেই
সারা চেফারসি বটল উঠল, ‘আর এক া কথা বনল।’
‘অবশ্যই বলটবি।’
‘আপিার হাত স্পশড করটল চকউ আপিাটক নবেবী বলটব িা।’ আঙুটল
বযাটটডে পরাটত পরাটত বলল সারা চেফারসি।
‘নক বলটব তাহটল?’
‘নশল্পী বলটব। চয নশল্পীর িরম মি কটঠারতার চথটক অটিক দূটর বটস
সুন্দটরর সাধিায় বযস্ত থাটক।
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‘তাহটল নমস চেফারসি আপনিওটতা ‘নি আটমনরকা’র মত নবেবী
সংেঠটির প্রধাি হটত পাটরি িা। কারে আপিার হাত বলটছ, আনম নশল্পী হটল
আপনি ডাবল নশল্পী।’
চোটস চহটস উঠল সারা চেফারসি।
আহমদ মুসার ডাি হাটতর বুটড়া আঙুটলর চড্রনসং হটয় নেটয়নছল।
সারা চেফারসি চহটস উঠল আহমদ মুসার হাত চছটড় নদটয় নিটের হাত
দুন নিটের চকাটলর মটধয চ টি নিটয় বলল, ‘আনম আপিার হাত চদটখনছ, আপনি
কখি চদখটলি আমার হাত?’
বটলই উটঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘আসুি।’
সারা চেফারসি আহমদ মুসাটক নিটয় প্রটবশ করল এক া বড় চবড
রুটম।
কটক্ষ চবড ছাড়াও চযসব নেনিস আটছ তার মটধয রটয়টছ এক া চছা
চলখার চ নবল, পাশাপানশ দুন সুদৃশ্য চসাফা, নডভাটির সাটথ মািািসই এবং
চলখার চ নবটলর উপটরই চদয়াটল সুন্দর এক া নবলটবাডড।
আহমদ মুসাটক চসাফায় বনসটয় পাটশর চড্রনসং রুম চথটক এক চস
চপাশাক এটি আহমদ মুসার হাত নদটয় বলল, ‘আপনি চপাশাক পাটল্ট আসুি।
আনম চবড া এক ু নঠক কটর চদই।’
আহমদ মুসা শা ড পযাট চিটড় চ টড় বলল, ‘আপিাটদর বাসায় চতা
চকাি পুরুষ আত্মীয় থাটক িা। পুরুটষর এ চপাশাক আপনি চপটলি চকাথায়?’
আহমদ মুসার চ াটখ নবস্ময়।
‘ও া ছাড়াও এক চস সুয ও আটছ।’ বলল সারা চেফারসি।
‘নকন্তু চকাটেটক এল?’
‘চদাকাি চথটক।’
‘নকন্তু এক সন্ধযার মটধয চতা এমি অডডার সাোই হয় িা।’
‘অটিক আটেই এটস আটছ।’ বলল সারা চেফারসি। তার চঠাাঁট হানস।
‘আটেই? নকভাটব?’
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েম্ভীর হটলা সারা চেফারসি। বলল, ‘আমার স্বটের কথা আপিাটক
বটলনছ। আনম োিতাম আমার স্বে সতয হটব। আমার ডাক আপনি উটপক্ষা
করটবি িা। আপনি আসটবি। চসই আসার অটপক্ষায় আনম এগুটলা ততরী
চরটখনছ।’ থামল সারা চেফারসি।
সারা চেফারসটির কথাগুটলা আহমদ মুসার কাি নদটয় প্রটবশ করার
পর তার চ তিার সত্ত্বার চকাথাও চযি এক া শর নবদ্ধ হটলা। মটক উঠল আহমদ
মুসা। আর মটি হটলা, সারা চেফারসটির কথাগুটলা চযি এক বযাকুল হৃদটয়র
দুহাত বাড়াটিা এক আকুল নপপাসাতড কান্না। চকাঁটপ উঠল আহমদ মুসা। নঠক এ
সময় তার সামটি চভটস উঠল চডািা চোটসফাইটির নস্নগ্ধ, সুন্দর, প্রশান্ত
মুখচ্ছনবন । চকাঁটপ ওঠা তার হৃদয় আশ্রয় খুাঁটে চপল।
আহমদ মুসাটক তার নিটের মটধয হানরটয় চযটত চদটখ এবং চকাি উত্তর
িা চপটয় সারা চেফারসি বটল উঠল, নক ভাবটছি আহমদ মুসা?’
সনেত নফটল চপল আহমদ মুসা। নিটেটক সামটল নিল। হাসল এক ু।
বলল, ‘ধন্যবাদ, নমস চেফারসি।
বটল আহমদ মুসা চপাশাক পাল্টাবার েটন্য চড্রনসংরুটম ঢুটক চেল।
চবড নঠক কটর সারা চেফারসি এক ু বাইটর নেটয়নছল। নফটর এটস
চদখল আহমদ মুসা চড্রনসংরুম চথটক চবনরটয় এটস চসাফায় বটস আটছ।
ঘটর ঢুটকই বলল সারা চেফারসি, ‘এক ু নিট নেটয়নছলাম চখাাঁে
নিটত। আমাটদর বানড়টত ৩ েি পুনলটশর এক া ন ম পাহারায় নছল। শ্যারটির
চলাটকরা নতি েি পুনলশ, আমাটদর কুকুর এবং আমাটদর নিরাপত্তা কমড ারী
চশল িটক খুি কটর আমাটদর বানড়টত প্রটবশ কটর।’
‘এরা চেিাটরল শ্যারিটদর চলাক একথা নক পুনলশও বলটছ?’
‘িা, এ া আনম বলনছ। ওটদরটক একথা বলা হয়নি। পুনলশ নিশ্চয় খুাঁটে
চবর করটব।’ বলল সারা চেফারসি।
‘এক া প্রমাটের কথা বলনছ। পুনলশটক নেটয় বলুি। ওটদর কলার
বযাটটডর চভতটরর পাটশ ছয়তারা এক া নসেল আটছ।এ া ইহুদী চোটয়ন্দা এবং
তাটদর প্রাইটভ আনমডর নসেল।’
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‘ধন্যবাদ। আনম বলব। নকন্তু তার আটে চদটখ নিটত াই সনতযই তা
আটছ নক িা।’ কথা চশষ কটরই সারা চেফারসি আবার বটল উঠল, ‘আপনি শুটয়
পড়ুি। এক ু চরি নিি। ডাক্তার এখনি এটস পড়টবি। ’
আহমদ মুসা বলল, ‘নঠক আটছ। শুটয় পড়নছ। নকন্তু তার আটে বলুি ঐ
নবল চবাটডড মাস চেফারসটির চয উনক্ত চলখা আটছ, তা নক পছন্দ কটর ওখাটি
চরটখটছি, িা নিছক তার কথা নহটসটব ও া চরটখটছি?
ঘটর চলখার চ নবটলর উপটরর চদয়াটল াঙাটিা এক া নবলটবাটডডর
নদটক ইংনেত কটর আহমদ মুসা কথাগুটলা বলল।
নবলটবাডডন টত সুন্দর অক্ষটর মাস চেফারসটির একন উনক্ত চলখা।
উনক্তন হটলা, ‘স্বাধীিতার বৃক্ষটক অবশ্যই মাটি মাটি চদশটপ্রনমক ও
োটলমটদর রটক্ত চোসল করটত হটব। তার স্বাভানবক মযান উনরন র এ াই পথ
(The tree of liberty must be refreshed from time to time
with the blood of partie-ots and tyrants. It is its natural
nature)
আহমদ মুসার কথা শুটি সারা চেফারসিও নবলটবাডডন র নদটক তাকাল।
তানকটয় চহটস উঠল। বলল, ‘এ নিটয় আবার িেড়া বাধাটবি বুনি! িেড়ার চকাি
প্রটয়ােি চিই। আনম স্বীকার করনছ, ন টে দাদুর এই কথা া আমার ভীষি পছন্দ।
আপিার কথা বলুিটতা?’
‘তার আটে আপিার চকি পছন্দ?’ আহমদ মুসা চসাফা চথটক উটঠ
চশাবার েন্য চবটড নেটয় বসটত বসটত বলল।
আবার হাসল সারা চেফারসি। বলল, ‘শত্রুর নবরুটদ্ধ সশস্ত্র লড়াইটয়
আপনি অনেতীয়। আপনি আইিেীনব হটল, বা নডটোমযা অথবা চে মযাি
হটলও দুনিয়াটত অনেতীয় হটতি। মানুটষর চপ চথটক কথা চবর করায় আপিার
েুনড় চিই। আপনি সনতযই নমরাকল।’
বটল মুহূতক
ড াল চথটমই আবার শুরু করল, ‘ন টে দাদু তার অন্য এক া
উনক্তটত বটলটছি, ‘সময় সময় চদটশ চছা খা নবটোহ নবেব ঘ া ভাল নেনিস।
রােচিনতক চক্ষটত্র এর প্রটয়ােি চতমনি, চযমি প্রটয়ােি প্রকৃনতটত িটড়র (I
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hold that a little rebelion now and then is a good thind and
as necessary in the physical)।’ চদটশ সংঘনঠত নবশৃংখলা নবেব চদটশর
চদশটপ্রনমকটদর ন ন্তা চ তিা দানয়েটবাধ শানিত কটর এবং নবশ্বাসঘাতক ও
নবটভদকারীটদরটক ন নহ্নত করার মাধযটম চদটশর স্বাধীিতাটক সংহত ও
শনক্তশালী কটর। চস্রাত চযমি িদীর েীবি, চতমনি চদশটপ্রনমকটদর শানেত ন ন্তা,
চ তিা ও দানয়েটবাধ একন স্বাধীি চদটশর প্রাে। এই প্রাে চদটহ আটছ নকিা
মাটি মাটিই তার চ ে হওয়া প্রটয়ােি।’ থামল সারা চেফারসি।
আহমদ মুসার চ াটখ মুদ্ধ দৃনি। বলল, ‘ধন্যবাদ নমস চেফারসি।
আপাির ন টে দাদুর কথার মতই আপিার বযখযা মৎকার।’
‘থাক ওসব। এবার আমার প্রটশ্নর েবাব নদি।’ সলজ্জ কটটঠ বলল সারা
চেফারসি।
আহমদ মুসার চ াটখ মুটখ চিটম এল োম্ভীযড। বলল, ‘আমাটদর ধমডগ্রন্থ
আল কুরআটি স্রিা বলটছি, ‘লড়াই কর যতক্ষি িা নবশৃংখলা, নবটোহ ও েুলুম
নিপীড়টির মূটলাটচ্ছদ হয় এবং আল্লাহর রােয প্রনতনষ্ঠত হয়।’ এ ধরটির আরও
অটিক কথার মটধয নতনি একথাও বটলটছি, ‘নিরপরাধ মানুটষর হন্তাটক হতযা
করার মটধয রটয়টছ মানুটষর েীবি।’ আমাটদর ইসলামী েীবি-দশডটির মূল
কথাই হটলা, পৃনথবীটত মানুটষর মটধয কলযাটের শনক্ত ও অকলযাটের শনক্তর
মটধয েন্দ্ব ন রন্তি। এই লড়াই অনবরাম লটব পৃনথবীর চশষ নদি পযডন্ত। আল্লাহ
াি, কলযাটের শনক্ত অকলযাটের শনক্তটক পরাভূত কটর মানুটষর েটন্য শানন্ত ও
স্বনস্তর রােে কাটয়ম করটব। এখি নমস চেফারসি আপনিই বলুি আপিার ন টে
দাদুর উনক্ত আমার চকমি লােটব?
হাসল সারা চেফারসি।
চ াখ বন্ধ করল চস।
এক ু পর চ াখ খুটল বলল, ‘আল চকারআি যনদ মহা পবডতোটত্রর
মহানহমবাহ হয়, তাহটল ন টে দাদুর উনক্ত চসই মহানহমবাহ চথটক চিটম আসা
এক া নিিডনরিী। চস নিিডনরেীটক চতা আপনি আপাির বটলই দাবী করটবি।’
মুগ্ধ চ াটখ, চঠাাঁট রনক্তম এক হানস চ টি বলল সারা চেফারসি।
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‘ মৎকার আপিার উদাহরে, নমস চেফারসি।’ বলল আহমদ মুসা
নবমুগ্ধভাটব।
‘তাহটল এ কৃনতটের েটন্য এক া পুরষ্কার াইব।’ বলল সারা
চেফারসি। চঠাাঁট তার সলজ্জ হানস।
‘বলূি নক পুরষ্কার।’ বলল বট আহমদ মুসা, নকন্তু তার চভতটর তখি
নবব্রতভাব।
সারা চেফারসি চ াখ িানমটয় নিল আহমদ মুসার নদক চথটক। মুখ তার
নি ু হটলা এক ু। শান্ত িরম কটটঠ বলল, ‘আনম ‘নমস চেফারসি’ িই। আনম শুধুই
‘সারা’।’
বটলই ঘুটর দাাঁনড়টয় ছুট চবনরটয় চেল সারা চেফারসি।
দরোয় নেটয় ঘুটর দাাঁড়াল সারা চেফারসি। বলর ‘আপনি শুটয় পড়ি।
ডাক্তার এটল আনম আসব। আর শুনুি, চকাি স্বাধীি ন ন্তা ভাবিা নকন্তু আপিার
এখি চিই, আপনি এখি ডাক্তাটরর অধীি।’
ঘর চথটক চবনরটয় চেল সারা চেফারসি।
আহমদ মুসা তখি বানলটশ চহলাি নদটয় সারা চেফারসটির চশস নদটকর
কথাগুটলা বযাখযা খুাঁেনছল আর ভাবনছল, মানুটষর ভাবিা কত সীনমত। দৃনি
তাটদর কত সীমাবদ্ধ। সব িা চেটিই োিা হটয় চেটছ বটল নসদ্ধান্ত চিয়।
হৃদটয় এক া িতুি চবদিা অনুভব করটলা আহমদ মুসা।
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৪
সন্ধযা পার হটয় চেটছ। পট ামযাক চব’র একন চছাট্ট েীপ। েীটপর পুব
প্রাটন্তর পানি চঘাঁটষ এক া সুন্দর বাংটলা।
ওয়ানশং টির চব’ এলাকায় এধরটির বাংটলাগুটলার মানলক রােচিনতক
ও অথডটিনতক নভআইনপ’রা।
বাংটলান র ঘাট এক া সুদৃশ্য চবা এটস নভড়ল।
চবা চথটক িামল চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি। নতনি এখি
নর ায়াডড। কনদি আটেও চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি নছল মানকডি
চপ্রনসটডট এযাডমাস হ্যানরসটির নিরাপত্তা উপটদিা। ইহুদীবাদীটদর সাটথ
অন্যায় অপরাধমূলক চযােসােটসর কারটে তাটক বরখাস্ত করা হটয়টছ।
চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি একাই চবা ড্রাইভ কটর এটসটছ।
চবা চথটক তীটর চিটম চস একবার চব’র নদটক তানকটয় চদখল চকউ তাটক
অনুসরি করটছ নক িা, কাউটক চস চদখল িা। নিনশ্চন্ত হটয় পা বাড়াল বাংটলার
নদটক।
বাংটলান ‘কাউনেল অব আটমনরকাি েুইস এটসানসটয়শটি’র
চ য়ারমযাি চডনভড উইনলয়াম চোিস এর একন অবকাশ চকন্দ্র।
বাংটলান র ারনদটকই বাোি। বাোটির ারনদটক উাঁ ু প্রা ীর।
বাোটির মােখাটি ন লামত উাঁ ু চবনদর উপর ততরী দুতলা বাংটলান ।
চব চথটক বাংটলান টক চদখা যায় ছনবর মত সুন্দর। আবার বাংটলা চথটক
চব’র চসৌন্দযড উপটভাে করা যায় খুব ঘনিষ্ঠভাটব।
ঘাট র উপর দাাঁনড়টয়নছল একেি সুটবশধারী চলাক। চেিাটরল
আটলকোটডার হ্যানমল্টি চবা চথটক চিটম এগুটতই চলাকন এনেটয় এল তার
নদটক। সসম্মাটি সম্ভাষে নবনিময় কটর বলল, ‘স্যার আনম নম. চোিস-এর
চসটি ারী। চেিাটরল শ্যারি এটসটছি। ওরা আটলা িায় বটস চেটছি।’
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‘গুড। আমার এক ু চদরী হটলা চপৌাঁছাটত।’ বলল চেিাটরল
আটলকোটডার হ্যানমল্টি।
‘ লুি স্যার’
দুেটি হাাঁ টত শুরু করল বাংটলার নদটক।
বাংটলাটত প্রটবশ কটর কটয়ক া দরো ও কটয়ক া কনরটডার চপনরটয়
অবটশটষ এক া দরোর সামটি এটস দাাঁড়াল চডনভড উইনলয়াম চোিস- এর
চসটি ারী।
দরোয় িক করল নম. চোিস-এর চসটি ারী।
মুহূতক
ড াল পটর দরো খুটল চেল। দরোয় চদখা চেল স্বয়ং নম.
চোিসটক।
নম. চোিস স্বােত োিাল চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টিটক এবং
হাত ধটর চভতটর নিটয় চেল।
দরো আবার বন্ধ হটয় চেল।
চবশ বড়-সড় ঘর।
একা চসাফায় বটস আটছ শ্যারি।
উটঠ দাাঁনড়টয় স্বােত োিাল চেিাটরল শ্যারি চেিাটরল আটলকোটডার
হ্যানমল্টিটক।
ঘটর অটিকগুটলা চসাফার চস নবনভন্ন নডোইটি সাোটিা। তারা নেটয়
বসল মুটখামুনখ সাোটিা নতিন চসাফায়।
এক ু নিরবতা।
নিরবতা ভাঙল চেিাটরল শ্যারি। বলল, ‘নম. চেিাটরল হ্যানমল্টি,
আপিার চযাোটযাটের কতদূর?’
‘বলল, নকন্তু তার আটে বলুি এসব নক ঘ টছ, আহমদ মুসা ও ‘নি
আটমনরকা’ মুভটমট -এর সংটযাে আটেই ঘট নছল, এখি চদখা যাটচ্ছ চহায়াই
ইেলও আহমদ মুসার সাটথ এক হটয় চেটছ। আপিারা োিাটলি, নময়ামী
বন্দটরর পটথ আহমদ মুসা, চোর্ল্ ওয়া ার, চবঞ্জানমি চবকিরা োনড় নবটফারটে
চশষ হটয় চেটছ। নকন্তু উটল্টা চদখা চেল তারাই েযাকসি ভীটল নেটয় আপিাটদর
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চলাকেিটদর হতযাকটর আপিাটদর মূলযবাি বনন্দিীেয়টক মুক্ত কটর নিটয় চেল।
তারপর ....।
চেিাটরল শ্যারি আটলকোটডার হ্যানমল্টি থানমটয় নদটয় বলল, ‘নম.
চেিাটরল হ্যানমল্টি, এ া আমাটদর সাংঘানতক এক া চস বযাক। নকন্তু নম.
হ্যানমল্টি আপিাটক স্মরে রাখটত হটব, আমাটদর সাটথ সংঘাটত এটসটছ আহমদ
মুসা। যার নবটব িা শনক্ত া অটলৌনকক। নময়ামী নবমাি বন্দটরর বাইটর আহমদ
মুসার ন ম াটক ধ্বংস করার পনরকল্পিায় আমাটদর ত্রুন নছল িা। আহমদ মুসার
ন মটক চয োনড় বহি করার কথা চস োনড় নঠকই নবমাি বন্দটর চেটছ ওটদর
আিার েটন্য। নবমাি বন্দটরর ারমাটক ঢুটকটছ ওটদর নবমাটির কাটছ। তারপর
চশড চদয়া কাাঁ তুটল োনড়ন চবনরটয় এটসটছ নবমাি বন্দর চথটক। তারা োনড়টত
চিই, বা উটঠনি এ া ধারো করার চকািই অবকাশ নছল িা। োনড় া পনরকনল্পত
স্থাটিই এটস ধ্বংস হটয়টছ। সুতরাং আমাটদর চলাকটদর পনরকল্পিা ও চ িার
চকাি ফাাঁক নছল িা। নকন্তু আহমদ মুসারা চকি চয োনড়টত উঠল িা, চকি চয তারা
খানল োনড়ন ঐ ভাটব পানঠটয়নছল চস া এক া নবস্ময়। এমি নবস্ময়কর কাটড
ঘ াবার শনক্ত আহমদ মুসার আটছ এবং এ াই আমাটদর নবপযডটয়র কারে। আর
েযাকসি ভীটল যা ঘট টছ তা খুবই চসাো। নময়ামীর খবর তাটদর কাটছ চপৌছার
পর তারা স্বাভানবকভাটবই অসতকড নছল। তার উপর নবশ্বাসঘাতকতা কটরটছ
আমাটদর পুরটিা একেি পনর ানরকা।’
থামল চেিাটরল শ্যারি।
চস থামটতই চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি বটল উঠল, ‘নকন্তু নম.
চেিাটরল, মনট টসটলার নক বযাখযা চদটবি। আমার মটত সবডেিমান্য চেফারসিপনরবাটর আপিাটদর এইভাটব হাত চদয়া নঠক হয়নি। তারপর চসখাটি
লজ্জােিক বযথডতা, আপিাটদর ডেি-চদড়ডেি চলাটকর লাশ সরকাটরর হাটত
যাওয়া আমাটদর েটন্য খুবই ডযাটমনেং হটয়টছ। সারা চেফারসটির নবরুটদ্ধ
একবার িয়, দুবার িয়, আপিাটদর নতি া আিমেই বযথড হটলা। চশষবাটর
আপিাটদর সবাই চসখাটি লাশ হটয় পটড় থাকল। েযাকসি ভীটল অসতকড
থাকার কারটে হঠাৎ আিান্ত হটয় আপিাটদর নবপযডয় ঘ ল। নকন্তু মনট টসটলাটত
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নক ঘ ল? ওখাটি আপিারা নছটলি পনরকনল্পত আিমটে। আর ওপটক্ষ নছল
কাযডত দুেি মনহলা একেি পুরুষ।’ থামল চেিাটরল হ্যানমল্টি।
চেিাটরল শ্যারি নবব্রত, নবমষড। ধীটর ধীটর বলল, ‘মনটডটসটলাটত সারা
চেফারসিটক হতযার উটদযাে চিয়া ছাড়া আমাটদর চকাি উপায় নছল িা। ‘নি
আটমনরকা’ মুভটমট আমাটদর সামটি সবট টয় বড় বাধা হটয় আসটছ। আহমদ
মুসা ও চহায়াই ঈেটলর শনক্ত মূলত অস্ত্র ও বুনদ্ধর লড়াইটয়র মটধয সীমাবদ্ধ।
নকন্তু ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট রােচিনতকভাটবও অতযন্ত শনক্তশালী ও
প্রভাবশালী। অথ আমাটদরটক বাাঁ াটত হটল রােচিনতক লড়াই-এ আমাটদর
নেতটত হটব। সুতরাং ‘নি আটমনরকাি’ মুভটমট টক পঙ্গু কটর চদয়া এখি
আমাটদর প্রধাি কাে। এ েটন্যই ‘নি আটমনরকা’র চিত্রী সারা চেফারসিটক
আমরা হতযা করটত চ টয়নছলাম। আমরা োনি, ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র মূল
শনক্ত হটলা সারা চেফারসটির িতুি আটমনরকা েড়ার স্বে। এ স্বে সারা
চেফারসি আহরে কটরটছ তার গ্রাটড দাদু মাস চেফারসি এবং আটমনরকাি
ফাউটডার ফাদারটদর ‘নডক্লাটরশি অব ইিনডটপটডে’ চথটক। এই স্বেই
আটমনরকায় আমাটদর মূল শত্রু। তাটদর স্বে সাথডক হটল আটমনরকা নঘটর
আমাটদর চয স্বে চস স্বে বযথড হটব। সুতরাং আমাটদর মূল আদনশডক শত্রু সারা
চেফারসি। তাই তাটক হতযার এক া সবডাত্মক আটয়ােি আমরা কটরনছলাম।
নকন্তু আমাটদর দুভডােয চয, আহমদ মুসা চসখাটি নেটয় নঠক সমটয় হানের
হটয়টছ।’ থামল চেিাটলর শ্যারি।
চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি নকছু বলটত যানচ্ছল নকন্তু তার
আটেই কথা বটল উঠল চডনভড উইনলয়াম চোিস। বলল, ‘নম. শ্যারি, আমাটদর
িতুি আটমনরকা ও িতুি নবশ্ব েড়ার স্বে এবং িতুি নবশ্ব বযবস্থার মাথায় িতুি
আটমনরকাটক স্থাপি করার চয কমডসূন চস নবষটয় নক চেিাটরল হ্যানমল্টি
অবনহত? হাসল চেিাটরল শ্যারি। বলল, চেিাটরল হ্যানমল্টি নবষয়ন আমাটদর
অটিটকর চ টয় চবনশ োটিি শুধু তাই িয়, এ স্বে সফল করার বযাপাটর আমাটদর
অটিটকর চ টয় নতনি অটিক চবনশ একনিষ্ঠ।
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নবস্ময় ফুটঠ উঠল চডনভড উইনলয়াম চোিটসর চ াটখ মুটখ। বলল,
‘অবাক করটলি চেিাটরল শ্যারি। ঘ িা া নক?
‘চেিাটরল হ্যানমল্টটির মা তাটক এ তানলম নদটয় চেটছি। তাাঁর কাছ
চথটকই চেিাটরল হ্যানমল্টি পাি আমাটদর ঐনতহানসক দনলটলর এক া কনপ।
সুতরাং চেিাটরল হ্যানমল্টি তাাঁর ইহুদী মা’র কাছ চথটক উত্তরানধকার সূটত্র
চপটয়টছি আমাটদর িতুি নবশ্ব বযবস্থার কমডসূ ী।’ বলল চেিাটরল শ্যারি।
‘নিুঃসটন্দটহ বড় এক া সুখবর এ া। আমার মটি হয়, ফটরি নরটলশে
নবষয়ক ‘নসটি েযানটডং কনমন ’র চ য়ারমযাি দানিটয়ল ময়নিহাি এবং
ইটট নলটেে নবষয়ক ‘হাউে নসটলক্ট কনমন র চ য়ারমযাি এযাটড্রু েযাকবসটক এ
নবষটয় নবস্তানরত বলা দরকার। তাহটল তাটদর কাছ চথটক প্রটয়ােিীয় সাহাযয
আরও চবনশ পাওয়া যাটব। দুেটিই নকন্তু প্রকৃনতর নদক নদটয় নহ লাটরর মতই
ওভার এযানেশাস।’ চডনভড উইনলয়াম চোিস বলল।
সংটে সংটেই কথা বটল উঠল চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি, ‘নম.
চোিস ওটদর সাটথই চতা চযাোটযাটের দানয়ে আমাটক নদটয়নছটলি চেিাটরল
শ্যারি।’
‘ব্রাটভা, ব্রাটভা!’ বটল ন ৎকার কটর উঠল চডনভড উইনলয়াম চোিস
এবং বলল, ‘চযাোটযাে আপিার হটয়টছ?
‘হ্যাাঁ, েত রাটত ওটদর দুেটির সাটথই কথা বটলনছ। আে রাত
এোর ায় ওটদর সাটথ আপিাটদর নিটয় এযাপটয়ট টমট ।’
‘ওয়াটডারফুল, ওয়াটডারফুল নম. চেিাটরল হ্যানমল্টি। এটেটডা নঠক
হটয়টছ? চডনভড উইনলয়াম চোিস বলল।
‘হ্যাাঁ, নঠক হটয়টছ। চপ্রনসটডট টক ইমনপ করার েটন্য পনরকল্পিা
প্রেয়ি। এ এটেটডার কথা চেিাটরল শ্যারি আটেই আমাটক বটল নদটয়নছটলি।’
বলল চেিাটরল হ্যানমল্টি।
‘নকন্তু এটেটডার সাটথ ‘িতুি আটমনরকা’ ও ‘িতুি নবশ্ব-বযবস্থা’র
নবষয়ন টকও রাখটত হটব। তারা উৎসানহত হটবি।’ চডনভড উইনলয়াম চোিস
বলল।
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‘চদখটবি নবষয় া আটলা িায় এমনিটতই এটস যাটব।’ বলল চেিাটরল
আটলকোটডার হ্যানমল্টি।
কথা া চশষ কটরই চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি আবার বটল
উঠল, এটেটডা নিটয় আপিারা যটথি চভটবটছি চতা? সাটপর চলটে পা নদটল নকন্তু
নবপদ। একট াট ই সাটপর মাথা া ধটর চফলটত হটব। েিমত হটব সবট টয় বড়
ফযাক্টর। এেটন্য েিবল, অথডবল দুই-ই নকন্তু লােটব।’
‘ভাবটবি িা। আমরা সবনদক নদটয়ই প্রস্তুত।’ বলল চেিাটরল শ্যারি।
‘ইহুদী িয় এমি সংস্থা সংেঠটির সমথডি ও সহটযানেতা পাওয়া হটব
অতযন্ত গুরুেপূেড। এ বযাপাটর আপিারা নক চভটবটছি? চেিাটরল হ্যানমল্টি
বলল।
‘আপনি োটিি, প্রট েযাট টদর সবট টয় েিনপ্রয় সংেঠি চসফ ওটয়
চসনভয়ার’ গ্রুপ আমাটদর দীঘড নদটির সহটযােী। তাটদর চিতা ‘েি চেরা’
চ নলনভশি অনুষ্ঠাি ‘ াইম উইথ েড’- এর েিনপ্রয় কার নহসাটব আমাটদরটক
অমূলয সাহাযয নদটয় আসটছি। তটব বতডমাি সমটয়র সবট টয় গুরুেপূেড খবর
হটলা, আমাটদর প্রনত ভারতীয় গ্রুটপর সমথডি। তাটদর এক া শীষড তবঠটক আে
আনম নেটয়নছলাম। আহমদ মুসার আটমনরকায় আেমি এবং তার প্রনত এফ নব
আই ও নস আই এ প্রধাি ও চপ্রনসটডটট র সমথডটির সংবাটদ তারা আমাটদর চ টয়
উটত্তনেত। তারা েিবল, অথডবল, তাটদর প্রভাব প্রনতপনত্ত সবনকছু নদটয়
আমাটদর সাহাযয করটব। সব সময়ই এই ভারতীয়রা আমাটদর সহটযােী। নকন্তু
এখি তাটদর একন সাহাযয পাওয়া যাটব এ নবষয় া নিনশ্চত।’ চেিাটরল শ্যারি
বলল।
‘থযাংক েড, চেিাটরল শ্যারি। আেটকর সমটয়র েন্য খবরগুটলা
সনতযই অমুলয।’ বলল চেিাটরল আটলকোটডার।
‘নকন্তু সমস্যা হটলা, চসিাবানহিীটত নবটশষ কটর নসদ্ধান্ত গ্রহে ও শীষড
অপাটরশি পযডাটয় আমাটদর চকাি চলাক চিই।’ বলল চডনভড উইনলয়াম
চোিস।
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‘নবটগ্রনডয়ার নেভটক হারাটিা আপিাটদর নঠক হয়নি। চসও খুব
চবপটরায়া হটয় উটঠনছল। চপট ােি চয কতবড় চসিটসন ভ োয়ো চস া চস মটি
রাটখনি। তার ফটলই এই চস বযাক া।’ চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি
বলল।
‘এখাটিও সবডিাটশর চহাতা আহমদ মুসাই। অনুসন্ধাি চথটক আমরা
চেটিনছ, চ নলটফাটি আঙুটলর মুভটমট চদটখই আহমদ মুসা ধটর চফটল
চপট ােটির বাইটর চকাথাও চস চ নলটফাি করটছ। তারপর চ নলটফাটি
নবটগ্রনডয়ার নেটভর কথার দুএক া চথটকই চস সটন্দহ কটর বটল’ বলল
চেিাটরল শ্যারি।
‘যাই চহাক, এই ঘ িা চসিাবানহিীর মটধয তীব্র প্রনতনিয়ার সৃনি
কটরটছ। চসিাবানহিীর ইহুদী অনফসারটদর মটধয ইহুদীবাদী কারা তা ন নহ্নত
করার েটন্য েরুরী তৎপরতা শুরু হটয় চেটছ। এক নবটগ্রনডয়ার নেটভর ঘ িা
সব ইহুদী অনফসারটকই আে সটন্দটহর মুটখ চঠটল নদটয়টছ।’ চেিাটরল
আটলকোটডার হ্যানমল্টি বলল।
‘আমাটদর দুভডােয চেিাটরল। আহমদ মুসা আমাটদর শনি নহসাটব
আটমনরকায় আনবভূডত হটব চক োিত। যাক, যা হবার হটয়টছ। আর যাটত ওরা
এগুটত িা পাটর চস াই নিনশ্চত করটত হটব। বলল চেিাটরল শ্যারি।
‘আমরা চয পুটরা ঘ িাটক নপ্রট ও ইটলক্ট্রনিক নমনডয়াটত নদটত াই, এ
বযাপাটর এযাটড্রু েযাকবস এবং দানিটয়ল ময়নিহাি নকছু বটলটছি? নেটেস করল
চডনভড উইনলয়াম চোিস চেিাটরল হ্যানমল্টিটক।
‘প্রসঙ্গন এযাটড্রু েযাকবস নিটেই তুটলনছটলি। বটলনছটলি, নবষয় া
নমনডয়াটত যাটচ্ছ িা চকি? আনম বটলনছলাম, এ বযাপাটর এক া পনরকল্পিা ততরী
হটয়টছ। আপিাটদর সাটথ তবঠটকর পরই তা নমনডয়াটত যাটব। দানিটয়ল
ময়নিহািও এ বযাপাটর কথা বটলনছটলি। তারও মত নছল, ওটদর নবরুটদ্ধ
েিমতটক যত া নবক্ষুব্ধ করা যাটব, আমাটদর কাে তত সহে হটব। সুতরাং
নমনডয়াটকই প্রধাি অস্ত্র নহসাটব বযবহার করটত হটব।’ থামল চেিাটরল
হ্যানমল্টি।
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চেিাটরল হ্যানমল্টি থামটতই চডনভড উইনলয়াম চোিস সহাটস্য বটল
উঠল, ‘ওটদর সাটথ ূড়ান্ত আটলা িারই শুধু অটপক্ষা। ন নভ চি ওয়াকড ও নিউে
চপপাটরর েটন্য নভন্ন নভন্ন দুন নরটপা ড চরনড হটয় আটছ। ওটদর সাটথ আে
আমাটদর আটলা িা সফল হটল আেটকই নরটপা ডগুটলা নমনডয়াটত নদটয় চদয়া
হটব। আমাটদর ন নভ চি ওয়াকড ও নিউে চপপারগুটলাটক এযালা ড থাকার েটন্য
অলটরনড ইংনেত চদয়া হটয়টছ।’
চেিাটরল হ্যানমল্টটির চ হারা নকছু া প্রশ্নটবাধক হটয় উঠল। বলল,
‘আটলা িায় সফল হওয়ার প্রশ্ন উঠটছ চকি? অসফলতারও নক চকাি সুটযাে
আটছ?
হাসল চেিাটরল শ্যারি। বলল, ‘আমাটদর আটলা িা খুবই গুরুেপূেড
হটব। চো া নবষয় আমরা ওটদর সাটথ চখালাখুনল আটলা িা করটত াই।
সফলতার অথড হটলা, চয পনরকল্পিা আমরা কটরনছ, তা বাস্তবায়টির েটন্য ওরা
শুধু সমথডি চদটবি ও নিটে কাে করটবি তাই িয়, রােচিনতক চক্ষটত্র ওটদর
সবডশনক্ত কাটে লাোটত হটব। প্রনতনিনধ পনরষদ ও নসটিট আমাটদর শুভাকাঙ্খী
সদস্যরা চতা কাে করটবিই, নকন্তু তাটদর কাে হটব খুবই গুরেপূেড। আমাটদর
চবনশ ভয় নসটি
ীফ ালসড ডনব্লউ ওয়ারিার, হাউে (হাউে অব
নরটপ্রটেিট ন ভ) ীফ েি চে, নর াডডসি, নসটি ইিট নলটেে চস্পশাল
কনমন র ীফ আিা পযাটট্রনসয়া এবং নসটি ফটরি নরটলশিস েযানটডং কনমন র
ীফ বব এই ব্রুসটক নিটয়। স্বাধীি মতামত চপাষটের চক্ষটত্র এরা এতই
চবপটরায়া চয এটদর বাটে আিা মুশনকল। নকন্তু এটদর পটক্ষ আিটত হটব।
নসটি ীফ নম. ওয়ারিাটরর সাটথ আমাটদর নম. চডনভড উইনলয়াম চোিস এর
ভাল সম্পকড আটছ, বযবসানয়ক সম্পকডও আটছ, নকন্তু নতনি নিটে নকছু বলটল
উটল্টা ফল হওয়ার ভয় আটছ। অন্যনদটক দানিটয়ল ময়নিহাি তার এক সমটয়র
সহপানঠ শুধু িি, নম. ওয়ারিার রােচিনতক চক্ষটত্র িািাভাটব ময়নিহাটির উপর
নিভডরশীল। অনুরুপভাটব চসৌভােযিটম েি চে নর াডডসি, আিা পযাটট্রানসয়া ও
এযাটড্রু েযাকবস নতি েিই কযানলটফানিডয়ার মানুষ। আর বব এই ব্রুস এযাটড্রু
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েযাকবস-এর বন্ধু। সুতরাং নম. এযাটড্রু েযাকবস ও নম. দানিটয়ল ময়নিহািটক
ূড়ান্ত প্রট িা ালাটত হটব।’ দীঘড বক্তবয চদয়ার পর থামল চেিাটরল শ্যারি।
শ্যারি থামটতই কথা বটল উঠল চেিাটরল হ্যানমল্টি। বলল, ‘আপনি
নম. ময়নিহাি ও নম. েযাকবস-এর যত া ভূনমকা প্রটয়ােি বটল ভাবটছি তা িা
লােটত পাটর। প্রনতনিনধ পনরষদ ও নসটিট আপিাটদর শুভাকাঙ্খী সদস্যটদর চয
নবরা শনক্ত আটছ এবং চপ্রটসর পক্ষ চথটক চয াটপর সৃনি হটব, তাটত নম.
নর াডডসি, ওয়ারিার, ব্রুস ও নমস পযাটট্রনসয়ারা অটিক াই কাত হটয় পড়টবি
বটল আমার নবশ্বাস।’
‘নঠকই বটলটছি নম. হ্যানমল্টি। নমনডয়ার সমথডি আমরা একতরফা
চপটয় যাব। ন নভ ও নিউে চপপার এমি পনরনস্থনতর সৃনি করটব চয, চপ্রনসটডট
এযাডামস হ্যানরসি ও তার েযাংরা বাইটর মুখ চদখাটতই পারটব িা। তটব চয া
আমাটদর প্রথম াটেড চপ্রনসটডটট র ইমনপ টমট খুব সহে হটব িা। নসটি ও
প্রনতনিনধ পনরষটদ দুই তৃতীয়াংটশর সমথডি হানসল করটত হটব।’ বলল চডনভড
উইনলয়াম চোিস। তাাঁর কটটঠ ন ন্তার সুর।
‘চকি, সহে হটব িা চকি? চপ্রনসটডটট র দুিডীনত, অসদা রে,
চযােসােস, ইতযানদ সম্পনকডত চয দারুি সব দনলটলর কথা বটলনছটলি, চস সব
চতা আটছ আপিাটদর কাটছ।’
নমনি হাসল চডনভড উইনলয়াম চোিস। বলল, ‘আটছ। রােচিনতক
অনফটস তার সুন্দরী রােচিনতক চসটি ারী নমটসস নশলা চোসি এবং চহায়াই
হাউটে তাাঁর প্রাইটভ চসটি ারী নমটসস উভা ব্রাউি আমার চলাক। সুতরাং নক
ধরটির সব ডকুটমট থাকটত পাটর তা ন ন্তা করুি।’
‘ধন্যবাদ নম. চোিস। চযনদি কলংটকর কানলমায় চপ্রনসটডটট র মুখ া
কাটলা হটয় যাটব এবং পরােটয়র গ্লানিটত তার মাথা া নুটয় পড়টব, চসনদি আনম
সবাইটক নিটয় এমি এক া গ্রযাটড পান ড করব যা স্মরেীয় হটয় থাকটব।’ বলল
চেিাটরল হ্যানমল্টি।
হাসল চেিাটরল শ্যারি। বলল, ‘নম. চোিস চয দনলল দস্তাটবটের কথা
বটলটছি, চস সব দনলল দস্তাটবে চবর করার প্রটয়ােি হটব িা। পত্র-পনত্রকায়
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এক া ইশারা এবং তাাঁর সামটি নিটয় কটয়ক া িমুিা তুটল ধরটলই পাটয় এটস
পড়টব পদ রক্ষার েন্য। চদখটবি, চকাথায় উটড় যাটব আহমদ মুসা, েেড
আব্রাহাম, এযাডনমরাল মযাক, আথডার, চেিাটরল চরািার্ল্ ওয়ানশং ি এবং সারা
চেফারসিটদর দল’।
‘আপিার কথা সতয চহাক নম. শ্যারি। আমরা ইনতহাটসর এক মহা
মুহূটতড দাাঁনড়টয়। আমরা সমটয়র কাটছ পরানেত হটল মহা এক নবপযডটয়র
মুটখামুনখ আমাটদর দাাঁড়াটত হটত পাটর। আর সময় যনদ আমাটদর নবেয় এটি
চদয়, তাহটল শতাব্দীর সাধিা নদটয় আটমনরকায় ভনবষ্যটতর চয বীে বপি আমরা
কটরনছ, তা এক িতুি পৃনথবীর মুখ আমাটদর চদখাটত পাটর। যা শুধু এক
আটমনরকার মাধযটমই আমরা চদখটত পানর।’ বলল চডনভড উইনলয়াম চোিস।
‘আপিার মূলযায়ি া এক ু চবনশ প্রানন্তক হটয় েটল িা? বতডমাি পনরনস্থনত
নক এত াই গুরুতর? বলল চেিাটরল হ্যানমল্টি।
‘নম. হ্যানমল্টি, আনম পনরনস্থটক যত া েরুেপূেড বটলনছ, পনরনস্থনত মটি
কনর তার চ টয়ও গুরুেপূেড। তারা যা বলটছ তা যনদ প্রমাি করটত পাটর, তাহটল
োমডািীর মতই আটমনরকা আমাটদর েটন্য এক দুুঃস্বটের চদটশ পনরেত হটত
পাটর। মটি হটব আনম হতাশার কথা বলনছ, নকন্তু িা, সটবডাচ্চ সাবধািতা, সটবডাচ্চ
সনিয়তা অবলটেটির েটন্যই একথা বলনছ আনম।’ বলল চডনভড ইউনলয়াম
চোিস শুকটিা কটটঠ।
ভ্রু কুনিত হটলা চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টটির! বলল, ‘যা সতয
িয়, যা সাোটিা, তা নক প্রমাি করা যায়? নবটশষ কটর আটমনরকায়?
উত্তটর চকাি কথা বলল িা চডনভড চোিস।
চেিাটরল হ্যানমল্টটির কথা চশষ হটতই চেিাটরল শ্যারে নিটের
হাতঘনড়র নদটক চ টয় বটল উঠল, ‘সময় হটয় চেটছ। মটি কনর আমাটদর যাত্রা
করা উন ত।’
চেিাটরল হ্যানমল্টি ও চডনভড চোিস দুেটিই তাটদর ঘনড়র নদটক
তাকাল।
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চেিাটরল হ্যানমল্টি বলল, ‘আটরা পটরও যাত্রা করটল পানর। তবু নঠক
আটছ। আমাটদরটক ঘুরা পটথই চযটত হটব। সরকারী চোটয়ন্দাটদর িের
এড়াবার প্রটয়ােি আটছ।’ বটল উটঠ দাাঁড়াল চেিাটরল হ্যানমল্টি। উটঠ দাাঁড়াল
সবাই।

‘এই হ্যানর এই চতা এনল, তাড়াহুটড়া কটর আবার এক রাটত চবরুনচ্ছস
চকাথায়। চশাি, কথা আটছ।’ বলল ন্যানে ময়নিহাি।
ন্যানে ময়নিহাি নসটি র ও নসটি র পররাে নবষয়ক েযানটডং কনমন র
চ য়ারমযাি দানিটয়ল ময়নিহাটির বড় চমটয়। আর হ্যানর, মাটি হ্যানর এডওয়াডড,
দানিটয়ল ময়নিহাটির চছটল। এবং একমাত্র চছটল। ন্যানে ময়নিহাি এবার
ওয়ানশং ি চি ইউনিভানসডন চথটক গ্রােুটয় হটয়টছ এবং হ্যানর এই
নবশ্বনবদযালটয়রই ছাত্র।
বড় চবাটির ডাটক থমটক দাাঁড়াটলা হ্যানর। নফরটলা চবাটির নদটক। বলল,
‘বাইটর চবরুনচ্ছ িা আপা। আব্বার োনডটত যানচ্ছ। েরুরী। এটস চতামার কথা
শুিব। নঠক আটছ।
‘আব্বার োনডটত এ সময়? রাত দুপুটর? নঠক আটছ, চতামার েটন্য
অটপক্ষা করনছ।’ বরল ন্যানে ময়নিহাি।
হ্যানর এডওয়াডড তার হাত ঘনড়র নদটক তাকাল। রাত ১২ ার নকছু চবনশ।
ঘনড় চদটখই ছু ল আবার হ্যানর।
পট ামযাক িদীর তীটর ‘পযাটসনফক ব্লু’ এলাকায় দানিটয়ল ময়নিহাটির
নবশাল বানড়।
বানড় া বাংটলা সাইটের দুতলা। িদীর সমান্তরাটল ততরী।
বানড় া প্রধাি চে দুন , এক া পট ামযাটকর নদটক, অন্যন নবপরীত
নদটক, উত্তর পাটশ।
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উত্তর পাটশর চে াই বযবহার হয় চবনশ। পাবনলক চরাড চথটক লাল
পাথটরর এক া প্রাইটভ রাস্তা এটস স্পশড কটরটছ চে টক।
দুপাটশ দুন বানড়টক বলা যায় দুভাটে ভাে কটর চফটলটছ। বযবহাটর
নদক নদটয়ও বানড় া নবভক্ত।
বানড়র পুব অংটশর দুতলায় থাটকি দানিটয়ল ময়নিহাি। আর তার
োনড ও রােচিনতক অনফসগুটলা পুব অংটশর নি তলায়। বানড়র পনশ্চম অংটশর
দুতলায় চছটল-চমটয়টদর চবড, োনড, ইতযানদ। আর এনদটকর নি তলায় নকট ি,
চোর ধরটির এযাটকাটমাটডশি।
পুব নদটকর এক তলায় চমটি হ্যানর চসাো টল চেল তার আব্বার নপ এ
নফনলটফর কটক্ষ।
নফনলফ ছাড়া আর চকাি োফ নিট চিই। সবাই নবটদয় হটয়টছ
এোর ার মটধযই।
নবটশষ বা চোপি চকাি তবঠক এখাটি হটল চস া রাত দশ ার পরই হয়।
নপএ নফনলফ ছাড়া নিুঃশতড নবশ্বাস আর কারও উপর দানিটয়ল
ময়নিহাটির চিই। কৃষ্াংে নফনলটফর পনরবার পুরুষানুিটম ময়নিহািটদর
পনরবাটর আটছ। আটে নছল িীতদাস নহসাটব, এখি আটছ োফ নহসাটব।
নফনলটফর ঘটর ঢুটক হ্যানর নফস নফস কটর বলল, ‘আংকল, শ্যাবি
সাটহবটদর সাটথ আব্বা চকাথায় বটসটছি? োনডটত িা?
নফনলটফর চ াখ নবস্মটয় বড় বড় হটয় উঠল। বলল, ‘শ্যারি সাটহবরা
এটসটছি, এ কথা চতামাটক চক বলল?
চকি এই চতা দশ ার নদটক আব্বাটক চ নলটফাি করল। তখিই আব্বা
ইট ারকটম আপিাটক বলটলা, চেিাটরল শ্যারিরা আসটবি, চকাি চল িাই
কাে হটব িা। এোর ার মটধয সবই চযি টল যায়।
বটল এক ু থামল হ্যানর। বলল আবার, ‘আমার খুব ইচ্ছা চেিাটরল
শ্যারেটক চদখার । নকন্তু আসটত চদরী কটর চফটলনছ।’
হাসল নফনলফ। বলল, ‘স্যার, চদরী কটর চফটলটছি। চট্রি নমস।’
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তার মাটি টল চেটছি? নবশ্বাস হটচ্ছ িা। আপনি আমাটক
ঠকাটচ্ছি।আনম চদটখ আনস।’ বটল ঘুটর দাাঁড়াল হ্যানর।
‘নঠক আটছ, একবার োনড ঘুটর এস।’
হ্যানর ছুট চেল োনডটত। োনডকক্ষ শূন্য। খানল চ য়ারগুটলা খাাঁ খাাঁ
করটছ।
োনডটত চছাট্ট এক া কিফাটরে চ নবল আটছ। দরো নদটয় ঢুকটত
সামটিই চস চ নবল।
দরো পা হটয় ঘটর ঢুকটতই হঠাৎ হ্যানরর িেটর পটড় চেল সামটির
চ য়াটরর নিট পটড় থাকা এক া লাই ার। লাই ার া সুন্দর, নরয়ার মটডটলর।
লাই ার া তুটল নিল হ্যানর। উটল্ট-পাটল্ট চদখল লাই ার া।
চদখটত নেটয় তার দৃনি আকষডে করল লাইন ং মযাকানিেটমর সাটথ
সম্পকডহীি এক া সুই । সুইট াপ নদল হ্যানর।
াপ চদয়ার সাটথ সাটথ এক া ডাকিা সটর যাওয়ায় এক া চকনবি
উন্মুক্ত হটয় পড়ল। চকনবি চথটক ভ্রু কুনিত হটলা কমুযনিটকশি সাইটের ছাত্র
হ্যানরর। চদখল চকনবটি মাইটিা চরকডডার চস করা। চরকডডার া তখিও কাে
করটছ।
বুিল হ্যানর, তবঠটক যারা এটসনছটলি তাটদরই চকউ তবঠটকর প্রটসনডং
চোপটি চরকডড কটরটছি। এ কথা মটি আসার সাটথ সাটথ খুনশ হটয় উঠল হ্যানর,
এটত নিশ্চয় চেিাটরল শ্যারটির কথাও পাওয়া যাটব।
হ্যানর এডওয়াডড লাই াটরর চকনবি া আবার বন্ধ কটর পটকট পুরল
লাই ার া। োনড চথটক চবনরটয় এল হ্যানর। দরো চথটক চবটরাটতই চদখা হটলা
নফনলটপর সাটথ। নফনলপ দ্রুত আসটছ োনডর নদটক।
‘নক বযাপার, আংকল?
‘তুনম যাও, োনডটত এক ু কাে আটছ আমার।’ বটল নফনলপ দ্রুত ঢুটক
চেল োনডটত। এই লাই ারন ই নক?
চকৌতূহলী হটলা হ্যানর। নফনলপ যনদ লাই ার াই খুাঁেটত নেটয় থাটক,
তাহটল চতা োিা যাটব চক লাই ার ার চখাাঁে কটরনছল এবং চক চসই চলাক চয
এক নিউ ওয়ার্ল্ড

104

তবঠটকর নববরে চোপটি চরকডড কটরনছল। চলাক চক োিা চেটল তার উটেটশ্যও
োিা যাটব। হ্যানর মটি মটি এ নসদ্ধান্ত নিটয় চফটলটছ, চরকটডড নক আটছ িা চেটি
এ া চফরত চদয়া যাটব িা।
এসব চভটব হ্যানর এডওয়াডড নেটয় নফনলটপর কটক্ষ বসল।
কনমনি পটর হন্ত-দন্ত, হটয় নফটর এল নফনলপ। ঘটর ঢুটক হ্যানরটক বটস
থাকটত চদটখ খুনশ হটয় বলল, ‘ধন্যবাদ চয, তুনম এখিও আছ।’
চথটক এক া দম নিটয় আবার বলল, ‘হ্যানর ঘটর তুনম চকাি লাই ার
পটড় থাকটত চদটখটছ?
‘লাই ার? লাই ার ওখাটি পটড় থাকটব চকি?
‘হ্যাাঁ। এখনি চেিাটরল শ্যারি চ নলটফাি করটলি। তার মটি হটচ্ছ তার
লাই ার া নতনি োনডটত চফটল চেটছি। যনদ চপটয় যাই, তাহটল এখনি উনি
এটস তা নিটয় যাটবি।’
চহা চহা কটর চহটস উঠল হ্যানর এডওয়াডড। বলল, ‘এক া লাই াটরর
েটন্য নতনি চ নলটফাি কটরটছি। আবার এই রাটত চসই লাই ার া নতনি নিটতও
আসটত পাটরি। আপনি হাসাটলি আংকল।’
‘লাই ার া ওিার িানক খুব শটখর।’ বলল নফনলপ।
মটি মটি উনেগ্ন হটয় এটঠটছ হ্যানর। শ্যারি সম্পটকড যা চস শুটিটছ তার
চ টয়ও চদখা যাটচ্ছ ভয়ংকর এই শ্যারি। তার আব্বা নিশ্চয় শ্যারিটক সরল
নবশ্বাটস সাক্ষাতকার নদটয়নছটলি। তাাঁর ইিফরমাল কথাবাতডা নিশ্চয় খুব
চখালাটমলা হটয়টছ। এগুটলাই চরকডড কটরনছল চস। নিশ্চয় তার আব্বাটক নতনি
ব্লযাকটমইল করটতি। ঈশ্বর রক্ষা কটরটছি তার আব্বাটক।
এসব ন ন্তা চ টপ চরটখ প্রকাটশ্য বলল চস সহাটস্য, ‘তাহটল আংকল
োনড া আরও একবার ভাটলা কটর খুাঁটে চদখুি। তাাঁর যখি শটখর নেনিস, তখি
আরও এক ু কি করুি। আনম যাই।
বটল উঠল হ্যানর।
উটঠ এল চদাতলায়।
ন্যানে সনতযই অটপক্ষা করনছল।
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হ্যানর আসটতই তাটক ধরল ন্যানে।
চবাটির পাটশ চসাফায় বটসই চস বটল উঠল, ‘আপা এক া সাংঘানতক
ঘ িা ঘট টছ।’
‘থাক চতার সাংঘানতক ঘ িা আটে বল, যা শুটিনছ তা সনতয নকিা?
‘নক শুটিছ?’
‘তুই িানক ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র ওয়ানশং ি চি ইউনিভানসডন
শাখার সভাপনত হনল?’
‘আপা, এ া চতামার এমি কটর নেটেস করার মত চকাি খবর? ‘বনলস
নক তুই? ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট তুই কটব চযাে নদনল চস াই চতা োনি িা।
তার উপর এক া শীষড নবশ্বনবদযালটয়র চতার সভাপনত হবার মত খবর যখি
আটস, তখি চস া নক আমাটদর েটন্য বড় খবর িয়?
‘এ খবর া চতামাটদরটক চক নদল আপা?
‘চস া নদটয় চতার নক দরকার?
‘বনরস নিক্সি বটলটছ, িা?
‘হ্যা।
‘চদখ আপা বনরস চতামাটক কত ভাটলাবাটস, আমার কথা চতামাটক
বলটত তার চদরী হয়নি, নকন্তু চতামার কথা আমাটক ার বছটরও চস বটলনি।’
‘আমার চকাি কথা?’
‘তুনম ার বছর আটে ‘নি আটমনরকা’ এর সদস্য হওনি?’
হাসল ন্যানে। বলল, ‘হটয়নছ। নকন্তু কাে চতা নকছু কনর িা। তাই বটল
চবড়বার নকছু চিই।’
কথা চশষ কটরই ন্যানে বটল, ‘আনম চতাটক অনভিনন্দত করনছ হ্যানর।
তুই আমার চছা ভাই বটল আমর েবড হটচ্ছ। তুই চয দানয়ে চপটয়নছস তা চতার
বয়টসর চ টয় বড়।
‘ধন্যবাদ আপা।’
‘ওটয়লকাম। এখি চতার সাংঘানতক কথা া বল।

এক নিউ ওয়ার্ল্ড

106

হ্যানর পটক চথটক চবর কটর লাই ার া ন্যানের হাটত নদল। তারপর
লাই াটরর সব কানহিী খুটল বলল চেিাটরল শ্যারটির চ নলটফাটির কথা সহ।’
লাই ার া খুটল ন্যানেও চদখল।
েম্ভীর হটয় উঠল তার মুখ। বলল, ‘এই চোপি চরকডডই প্রমাে কটর এই
চরকটডড আব্বার এমি চকাি কথা আটছ, যা চেিাটরল শ্যারি কাটে লাোটত
পাটর। তার মটধয, তুই নঠকই বটলনছস, ব্লযাকটমইল করা াই বড়।’
‘তাহটল চতা চদখটত হয় এটত নক আটছ?’ হ্যানর বলল।
চদখটত হটব এবং এখনি?’
‘তাহটল ল আমার োনডটত। আমার মাোর চরকডড চেয়াটর সব
ধরটির কযাটস চস করা যায়।’ বলল হ্যানর।
বটলই উটঠ দাাঁড়াল চস। ন্যানেও উঠল। ক্ষুে কযানস ন চরকডড চেয়াটর
নড়টয় ন্যানে হ্যানর দুেটি দুন চ য়ার নিটয় চরকডড চেয়াটরর সামটি বসল।
দুেটির মুটখই এক া হাল্কা হানস। চ টপ চরকডড হটয়টছ একদম শুরু চথটকই।
তার নপতা চেিাটরল শ্যারিটদরটক স্বােত োিাল। সম্ভাষে নবনিময়টর
পর অনতনথরা তাটদর পনর য় োিাল। চেিাটরল শ্যারি ও চডনভড উইনলয়াম
চোিস নিটেটদর পনর য় নদল। চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি নিটের
পনর য় নদটত শুরু করটল সবাই চহটস উঠল। বলল, িা আপিাটক আমরা চদনখনি
এবং ন নিও িা।
পনর য় পবড চশষ হটল কথা শুরু করল ন্যানেটদর আব্বা দানিটয়ল
ময়নিহাি। বলল, নম. শ্যারি ও নম. চোিস, আনম নম. হ্যানমল্টটির কাছ চথটক
সব শুটিনছ, তবু আপিাটদর কাছ চথটক আটরা ভাল কটর োিটত াই আমাটদর
এযাডামস হ্যানরসি-সরকাটরর নবরুটদ্ধ প্রকৃতপটক্ষ অনভটযাে া নক। তাহটল
প্রনতকাটরর পথ াও সুস্পি হটয় যাটব। সরকারটক সংটশাধি করার পথ অবশ্যই
আটছ। চপ্রনসটডটট র ইমনপ টমট সবডটশষ এক া পদটক্ষপ। এক া কথা
আমাটদর সবাইটকই োিটত হটব, চপ্রনসটডট নরপাবনলকাি দল চথটক নিবডান ত।
নকন্তু নতনি চপ্রনসটডট চো া চদটশর। তাাঁর সুিাম চদটশর মযডদা বাড়ায়, আমাটদর
চডটমািযা টদরও। আবার তাাঁর অন্যায় চযমি চদশটক আহত কটর, চতমনি
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আমাটদরটকও! সুতরাং তার ভাল কাটের েটন্য বাহবা সব সময় িা নদটলও, তাাঁর
অন্যায় আমরা এক মুহূতও
ড বরদাশত করটত রােী িই।
দানিটয়ল ময়নিহাি থামটল কথা বটল উঠল শ্যারি। চস দানিটয়ল
ময়নিহািটক ধন্যবাদ নদটয় শুরু করল। এক িাোটড় দীঘড নবশ নমনি কথা বলল,
চেিাটরল শ্যারি। তার দীঘড কথার সমানপ্ত ািটত নেটয় বলল, ‘চমৌলবাদী সন্ত্রাসী
চিতা আহমদ মুসা এভাটব আমাটদর নবরুটদ্ধ অমূলক এক া অনভটযাে আনবস্কার
কটর এবং অদ্ভুত চকৌশটল রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক ঘ িা এটকর পর এক সৃনি কটর
তার দায় ইহুদী কমুযনিন র উপর ানপটয় নদটয় চদটশ এক া বড় ধরটির নবটভদ
সংঘাত সৃনি করটত ায়। চস ায় আটমনরকাটক দুবডল কটর ও তার আকাশস্পশডী
ইটমেটক ধ্বংস কটর নদটয় আটমনরকার নবশ্ব চিতৃটের আসি ও তার িতুি নবশ্ব
েড়ার মহাি স্বেটক বাি াল করটত। শৃোটলর মত ধূতড আহমদ মুসা সটম্মানহত
কটরটছ চপ্রনসটডট টক, সটম্মানহত কটরটছ সশস্ত্র বানহিী প্রধাি, নস আই এ ীফ
এফ নব আই প্রধািটক। আহমদ মুসাটক সবডাত্মক সহটযানেতা নদটত এনেটয়
এটসটছ ইহুদী নবটেষী ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট । াকার অংটক নবনি হটয় চেটছ
চোর্ল্ ওয়া াটরর ‘চহায়াই ঈেল’ও। এই অবস্থায় চদটশর মাি, ইজ্জত ও
ভনবষ্যত রক্ষার েটন্য আপিাটদর মত রােিীনতকটকই এনেটয় আসটত হটব।’
থামল চেিাটরল শ্যারি।
এরপর আটলা িা শুরু হটলা।
অটিক প্রশ্ন, অটিক উত্তর অটিক মন্তবয ও পযডাটলা িা-পরামটশডর
নববরে নদটয় লল কযাটসট র মাইটিাট পন ।
ন্যানে ও হ্যানর হালকা হানসর মধয নদটয় চ টপর নববরে চশািা শুরু
কটরনছল। নকন্তু হানস তাটদর এখি উটব চেটছ। তারা এখি স্তনম্ভত, আতংনকত,
রুদ্ধবাক প্রায়! চেিাটরল শ্যারি শুধু আহমদ মুসার নবরুটদ্ধ নবটষাদোর িয়, ‘নি
আটমনরকা’ ও ‘চহায়াই ঈেল’ এর বদিামই শুধু িয়, চো া আটমনরকাি
নমশিটকই চস নবকৃত করটছ এবং এমি সব কথা বটলটছ যা পনরস্কার রােচিনতক
ঘুটষর পযডাটয় পটড়। চেিাটরল শ্যারি তার কথা চশষ করল এভাটব, ‘সব চশষ
আনম এইভাটব বলটত াই, আমাটদর উভয় পটক্ষর চবনিনফট র েটন্য আমরা
এক নিউ ওয়ার্ল্ড

108

পারস্পনরক সহটযানেতার আটবদি করনছ। আপনি নম. দানিটয়ল ময়নিহাি ও
এযানটড্র েযাকবস আপিাটদর কনমন গুটলাটক মযাটিে করাসহ নসটি ীফ ালডস
ডনব্লউ ওয়ারিার, হাউে ীফ েি চে, নর াডডসি, নসটি ইনট নলটেে চস্পশাল
কনমন র ীফ আিা পযাটট্রনসয়া এবং ফটরি নরটলশে নসটি েযানটডং কনমন র
ীফ বব এই ব্রুসটক আমাটদর পটক্ষ এটি নদটত হটব। যাটত চপ্রনসটডট টক
রােচিনতকভাটব নবনচ্ছন্ন করা যায়, যাটত প্রটয়ােটি তাটক ইমনপ করার েটন্য
প্রটয়ােিীয় সদস্য চযাোড় সহে হয়। আমাটদর লাভ হটব আমরা ভয়াবহ
ষড়যটন্ত্রর হাত চথটক রক্ষা পাব। আর আপিাটদর লাভ হটব, আোমী নিবডা ি
আপিাটদর হটব। এর েটন্য যা নকছু করার, যত অটথডর প্রটয়ােি হয় তার বযবস্থা
আমরা করব। েযারানট নহসাটব বযাংক সান ডনফটক সহ নতিন সাইটড ব্লযাংক চ ক
চরটখ যানচ্ছ।’
চ টপর নববরে চশষ হটয় চেটল দানিটয়ল ময়নিহাটির কথার মাধযটম।
চস বলল, ‘আমাটদর লাটভর প্রশ্ন থাক, েযারানট , নসকুইনরন র প্রশ্ন ওটঠ িা।
আপিাটদর নবপদ া আমাটদরও নবপদ। সরকার যনদ ভুল কটর তার মাসুল
েিেেটকই নদটত হটব। সবডাত্মক সহটযানেতার বযাপাটর িীনতেতভাটব আমরা
একমত।’ চ টপর কথা চশষ হটলা।
কযাটস চেয়ার চক্লাে করল হ্যানর। দুেটিই নকছুক্ষে নিবডাক হটয় বটস
রইল।
নিরবতা ভাঙল ন্যানে। বলল, ‘ওরা এক া বড় ঘ িা ঘ াটত যাটচ্ছ,
হ্যানর।’
‘চস ঘ িার সাটথ েনড়ত করটছ আব্বাটক।’ হ্যানর বলল।
‘হ্যাাঁ তাই। আমরা প্রকৃত ঘ িার খুব অল্পই োনি। আব্বা চতা নকছুই
োটিি িা। সুতরাং নতনি ওটদর কথা নবশ্বাস করটবি চস াই স্বাভানবক।’ বলল
ন্যানে।
‘ঘ িা সম্পটকড চতামার বযাখযা নক আপা? আমাটক শুধু এই ুকু বলা
হটয়টছ। আহমদ মুসা এখি আর আমাটদর শুত্রু িয়, বন্ধু। চস আটমনরকািটদর
চয উপকার কটরটছ তার পনরমাপ করা যাটব িা। আর প্রমাে হটয়টছ ইহুদীটদর
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এক া গ্রুপ আমাটদর োতীয় শত্রু। শীঘ্রই এ া আদালটত প্রমাে হটব।’ হ্যানর
বলল।
‘তুনম নঠকই শুটিছ হ্যানর। োনতর েরুরী প্রটয়ােটিই ‘নি আটমনরকা’
আহমদ মুসাটক সহটযানেতা নদটচ্ছ এবং তার সহটযানেতা নিটচ্ছ। নঠক এই একই
কারটেই নকন্তু চহায়াই ঈেলও আহমদ মুসাটক বন্ধু নহসাটব গ্রহে কটরটছ। অথ
চদখ, এই আহমদ মুসাটক চহায়াই ঈেলই নকডন্যাপ কটর আটমনরকায় আটি
প্রনতটশাধ চিবার েটন্য।’ বলল ন্যানে।
‘আটরক া নবষয় আপা, ঘুষ নহসাটব তাটদর ব্লযাংক চ ক অফার করা
প্রমাে কটর ইহুদীবাদীরা নক ধরটির নবপটদ পটড়টছ। তাটদর নবরুটদ্ধ উোনপত
অনভটযাে যনদ নমথযা হটতা, তাহটল এভাটব চপছি দরো নদটয় নসটি ও
প্রনতনিনধ পনরষটদর সদস্যটদর হাত করার চ িা িা কটর তারা আইনি
চমাকানবলায় িামটতা।’ হ্যানর বলল।
‘এখি নক করা যায় বলত। এই চ প নকন্তু এক া সাংঘানতক দনলল।’
বলল ন্যানে।
‘আমার মটি হয় চ প া দুলাভাইটয়র হাটত চপৌটছ দাও। উনি ও া
মুভটমটট র চিতাটদর কাটছ চপৌটছ চদটবি।’
ন্যানের চ াটখ-মুটখ ফুট উঠল কৃনত্রম চিাধ। চস হ্যানরর নপটঠ এক া
নকল নদটয় বলল, ‘নসনরয়াস নবষটয়র মটধয ইয়ানকড চকি?’
‘দুট াই নসনরয়াস। ও া চদটশর েটন্য, আর এ া চতামার েটন্য।’ দম
নিটয়ই আবার শুরু করল, ‘বনরসটক নক চ নলটফাি করনব?’
‘চ নলটফাি চকি?’
‘ও এটস চ প া নিটয় যাক।’
‘নঠক বটলছ আপা, যত তাড়াতানড় সম্ভব এ া নঠক োয়োয় চপৌটছ
চদয়াই উন ত হটব।’
‘তাহটল চ নলটফাি কনর।’
‘হ্যা, ডাক তাটক আপা। তটব আপা, রথ চদখার সাটথ সাটথ কলা চব ার
মতলব করছ িা চতা?’ আবার ন্যানে বড় ধরটির নকল তুলল হ্যানরর নপঠ লটক্ষয।
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চদটখ লাফ নদটয় ছুট পালাল হ্যানর।
ন্যানে কযাটস চেয়ার চথটক কযাটস া খুটল হাটত নিটয় উটঠ দাাঁড়াল
চমাবাইল া চিয়াটেটন্য।
‘আপা, আনম শুটত চেলাম।’
‘চকি, ও আসুক। চ প া উদ্ধার করার কৃনতে চতা চতারই।’
‘িা আপা, চবাি ও হবু দুলাভাইটয়র আসটর শালারা সব সময়
আওয়াটট ড। আর ও কৃনতে া চতামাটকই নদটয় চেলাম। ‘কই’ খাওয়া আর ‘নবল
চস া’র চলাক সব সময় আলাদাই থাটক আপা। গুড িাই ।’
বটল হ্যানর হাসটত হাসটত ছুট টল চেল তার চশাবার ঘটরর নদটক।
হ্যানরর এ োনড রুটমর ওপাটশ তার চশাবার ঘর। হ্যানর ও ন্যানের
চশাবার ঘটরর মািখাটি োনড রুম ও বসার ঘটরর বযবধাি।
ন্যানে হ্যানরর োনড রুম চথটক চবনরটয় পাটশই বসার ঘটর নেটয় বসল।
চ নলটফাি করল বনরস নিক্সিটক। চপল তাটক। চ টপর কথা শুটি
লানফটয় উঠল চস। বলল, ‘রাটত আসটত পারটবা িা মাটি? এর েটন্য এ মুহূটতড
াাঁটদ যাত্রা করটতও বলটলও আনম রানে। তার উপর ন্যাশিাল ইট াটরটির বাইটর
এখাটি এক া পাটসডািাল ইট াটরি ও আটছ।’
‘পাটসডািাল ইট াটরিটক পাটশ রাখটত াও? এ াই চবাধ হয় চতামার
চদশটপ্রম।?’
‘চদখ, চদশটপ্রম কাউটক তবরােী হটত বটল িা। ও, চক। আসনছ। বাই।’
বটল ওপাটশ চ নলটফাি চরটখ নদল বনরস নিক্সি।
ন্যানেও চমাবাইল া চরটখ নদটয় চসাফায় ো এনলটয় নদল। কমপটক্ষ নবশ
নমনি তাটক অটপক্ষা করটত হটব বনরটসর েটন্য।
‘নবশ নমনি ’ চকি নবশ ঘট াও ওর েটন্য অটপক্ষা করটত তার এক ুকুও
ক্লানন্ত আসটব িা।
ন্যানে চকমি কটর অস্বীকার করটব চয, বনরসটক কাল সকাটল ডাকটলও
লত, নকন্তু এক া উপলক্ষ যখি চপটয়টছ তখি বনরসটক কাটছ চপটত সকাল পযডন্ত
অটপক্ষা করটত তার মি ায়নি।
এক নিউ ওয়ার্ল্ড

111

বনরস আসটছ এই ন ন্তা ন্যানের হৃদয় মিটক সেীব কটর নদটয়টছ।
হাসল ন্যানে। চস বনরসটক পাটসডািাল ইট াটরটের েটন্য অনভযুক্ত
করল। নকন্তু তার াওয়া নক বনরটসর চ টয় কম? বনরসরা যা চখালাটমলা বটল।
ন্যানেরা তা চ টপ থাটক এ াই মাত্র পাথডকয।
নি চথটক এক া োনড়র হিড চবটে উঠল।
ন িটত ন্যানের কি হটলা িা বনরটসর োনড়র হেড।
উটঠ দাাঁনড়টয় ন্যানে ছু ল নসাঁনড়র নদটক বনরসটক নিটয় আসার েটন্য।

ন্যানে ময়নিহাি যখি চ াখ খুলল, প্রথটমই চ াখ পড়ল তার ডাক্তাটরর
উপর। পাটশই চদখল তার আব্বা-আম্মাটক। চদটখ মটক উঠল। নবধ্বস্ত, নবপযডস্ত
তাটদর চ হারা। আর এক দফা চস মটক উঠল তার ঘটরর দরোর বাইটর পুনলশ
দাাঁনড়টয় থাকটত চদটখ।
মটি হটচ্ছ নকছু ঘট টছ। নক ঘট টছ? লাফ নদটয় উটঠ বসল চস। নকছুই
বুিটত পাটছ িা চস। বনরসটক নবদায় নদটয় চস ঘুনমটয় পটড়নছল। ঘুম তার ভাল
হটয়টছ। নকন্তু শরীল খুব দুবডল লােটছ। নকন্তু তার পাটশ ডাক্তার চকি?
উটঠ বটসই ন্যানে তার নপতার নদটক চ টয় বলল, ‘নকছু বুিটত পারনছ
িা আব্বা। নক হটয়টছ? পুনলশ চকি? ডাক্তার চকি?
এক নিুঃশ্বাটস কথাগুটলা বলল ন্যানে।
ন্যানের আব্বা দানিটয়ল ময়নিহাি চকাি উত্তর নদল িা। তার মুটখ
োম্ভীযড চযি আরও েভীর হটলা।
চকাঁটদ উঠল ন্যানের আম্মা।
চস এটস েনড়টয় ধরল ন্যানেটক। বলল কান্না াপার চ িা কটর, ‘সবডিাশ
হটয়টছ মা। হ্যানরটক চকউ নকডন্যাপ কটরটছ, খুি হটয়টছ নফনলফ।’
‘হ্যানর নকডন্যাপ হটয়টছ? নফনলফ আংকল খুি হটয়টছি? ন ৎকার কটর
উঠল ন্যানে। তনড়তাহটতর মতই চকাঁটপ উঠল ন্যানে চো া শরীল,
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মাইটিাট টপর কথা মটি পটড় চেটছ তার। ন্যানের চো া সত্তা েুটড় এক া
ন ৎকার উঠল। চেিাটরল শ্যারিরা তাহটল ঐ চ টপর েটন্য নকডন্যাপ করল
হ্যানরটক? খুি করল নফনলফটক?
সমগ্র স্নায়ুতটন্ত্র ধ্বনিত-প্রনতধ্বনিত এই ন ৎকার ন্যানের মুখ-চফাঁটড়
চবনরটয় আসনছল। বহুকটি তা চরাধ করল ন্যানে।
ন ৎকার চরাধ হটলা, নকন্তু চসই ন ৎকার অসহায় কান্নার প্রবল চবে নিটয়
চবনরটয় এল ন্যানের চভতর চথটক। ন্যানে চকাঁটদ উঠল তার মাটক েনড়টয় ধটর।
ন্যানে সংো নফটর পাওয়ায় ডাক্তার চবনরটয় চেল ঘর চথটক। তার
আব্বাও টল চেল পুনলটশর সাটথ কথা বলটত বলটত।
ন্যানের আম্মা চ াখ মুটছ বলল, ‘চতাটক নিটয়ও আমরা মহান ন্তায়
পটড়নছলাম। চতার সংো নফরটতই সবট টয় চবনশ চদরী হটলা। ডাক্তার বটলনছল,
নিনদডি সমটয় সংো িা নফরটল বা সংো চফরাটত িা পারটল েীবিহানিও ঘট ।
‘তার মাটি চতামারও সংো হানরটয়নছটল? চকি? নকভাটব? তাহটল নক
ওরা ....।’
কথা চশষ িা কটরই চথটম চেল ন্যানে।
‘হ্যাাঁ মা, খুনিরা এক নবটশষ ধরটির চক্লাটরাফরম চ্প্র কটর সবাইটক
ঘুনমটয় চরটখ নিরাপটদ কাে চসটর চেটছ।’
‘চেট র নসনকউনরন রা চকাথায়?’
‘তারাও সংো হানরটয়নছল। নকন্তু তারাই প্রথম সংো নফটর পায়। ওরা
বাইটর নছল বটল চক্লাটরাফরম ওটদর উপর খুব েভীর নিয়া করটত পাটরনি।
ওটদর সংো চফর পর ওরাই পুনলশটক খবর চদয়। পুনলশ এটস আমাটদর ও
চতাটদর ঘটরর দরো চখাটল এবং ডাক্তারও ডাটক তারাই। ডাক্তার বটলটছ,
আমাটদর ও চতার ঘর খুটল নদটত আরও চদরী হটল আমাটদর েীবিহানি ঘ টত
পারটতা।’
বটল এক ু চথটমই আবার চকাঁটদ উঠল। বলল, ‘হ্যানরর ঘটর রক্ত চদখা
চেটছ। নিশ্চয় তাটক খুনিরা মারটধার কটরটছ। আমার চসািামনি চবাঁট .....।’
কথা চশষ করটত পারটলা িা ন্যানের মা। কান্নায় চভটঙ পড়ল চস।
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কথা চশষ িা করটলও ন্যানে বুিল তার মা নক আশংকা করটছ। ন্যানে
চভতর া থর থর কটর চকাঁটপ উঠল। নকন্তু এবার কান্নার বদটল ন্যানের মটধয
হ্যানরর েন্য প্র টড ভয় ও উটেটের সৃনি হটলা এবং চেটে উঠল তার মটধয নকছু
করার চপ্ররো। ন্যানে এত ুকু বুিল, নফনলটফর মত হ্যানরটক খুি িা কটর ওরা
ওটক নকডন্যাপ কটরটছ এবং তাটক নকডন্যাপ কটরটছ ওরা চ টপর েটন্যই।
আবার বুক া চকাঁটপ উঠল ন্যানের। চ প চতা তার কাটছ পায়নি, পাটব
িা। িা চপটল নক খুি করটব ওরা হ্যানরটক?
আতংক ও উটেটে চভতর া চযি কাঠ হটয় উঠটত াটচ্ছ তার। ভাবল,
চ টপর খবর বলটব নক চস তার নপতাটক, পুনলশটক? তাহটল চতা বলটত হটব
বনরস নিক্সিটদর কথা। নকন্তু তাটত নক লাভ হটব? চ প চফরত চপটলও চস চ প
নক পুনলশ চদটব শ্যারিটদরটক? চদটব িা। তাহটল ফলই একই হটচ্ছ।
এসব ন ন্তা করটত নেটয় ন্যানের মটি হটলা, এই ঘ িার কথা এখি তার
বনরসটক োিাটিা দরকার। হ্যানরটক উদ্ধার করার চক্ষটত্র পুনলটশর চ টয় চফম’ই
(Free America) চবনশ কাযডকরী হটব।
এ ন ন্তার সাটথ সাটথই ন্যানে উটঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘ ল মা, ‘হ্যানরর
ঘর া এক ু চদখব। কয়েি বন্ধু বান্ধবটক চ নলটফাি করব। পুনলশ তার চখাাঁে
করটব, সাটথ সাটথ আমাটদরও নকছু করটত হটব মা।’ বটল চস চিটম এল চবড
চথটক।
তার মাও উঠল।
হ্যানরর ঘর চদটখ আাঁৎটক উঠল ন্যানে। চো া ঘর লটড-ভটড। ড্রয়ার,
চসল্ফ, চবড নকছুই আস্ত চিই। ঘটরর প্রনতন ইনি োয়ো তছিছ কটরটছ চকউ।
ন্যানের বুিটত বানক রইল িা। ওরা এভাটব চ প াই খুাঁটেটছ।
ন্যানে নফরল মাটয়র নদটক। বলল, ‘হ্যানরর োনড’র নদটক চতা চখয়াল
করলাম িা। ও ারও নক এই অবস্থা আম্মা?’
‘হ্যাাঁ, মা, োনডরও চকাি নেনিস আস্ত চিই। কনম্পউ ার, আলমানর,
চসলফ, বই-পুস্তক সব নকছুই ছড়াটিা-নছ াটিা। পুনলশ বলটছ, খুনিরা নকছু এক া
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চখাাঁে কটরটছ। পটর চস নেনিসসহ হ্যানরটক তারা নকডন্যাপ কটরটছ। অথবা চস
নেনিস িা চপটয় হ্যানরটকই নিটয় চেটছ।’
এক ু চথটম আবার বলল, ন্যানের মা, ‘পুনলশ আরও বলটছ, ‘নেনিস া
িা চপটয় হ্যানরটক ওরা নিটয় চেটছ। নকন্তু নেনিস া চপটল হ্যানরটক হয়টতা তারা
নফনলটপর মতই খুি কটর চরটখ চযত।’
নিটেটক সামটল নিটয় চ াখ মুটছ আবার চস বলল, ‘নকন্তু নফনলফটক
হতযার সাটথ হ্যানরর নকডন্যাপ হওয়ার নবষয় াটক নমলাটত পারটছ িা পুনলশ।
তটব অনুমাি করটছ, চয নেনিটসর সন্ধাটি খুনিরা হ্যানরর কাটছ এটসনছল চস
নেনিটসর কথা নফনলপও োিত। নফনলপটক ওরা হতযা কটরটছ বুটক গুলী কটর।
নকন্তু তার আটে তাটক নিযডাতি কটরটছ। মুটখই তার আঘাত চবনশ। পুনলশ মটি
করটছ তাটক নকছু বালাটিার চ িা করা হটয়টছ। সম্ভবত কথা আদায় করার পর
তাটক হতযা করা হটয়টছ। চসখাি চথটকই খুনিরা এটসটছ হ্যানরর ঘটর।’
ন্যানে মটি মটি পুনলটশর অনুমাটির প্রশংসা করল। তাটদর অনুমাটির
প্রনত া বিড সতয। নফনলটপর কাটছ শ্যারটির চলাকরা এটসনছল চ টপর চখাাঁে
করটত। তার কাছ চথটকই োিটত পাটর নমন ং- এর পর প্রথটম হ্যানরই চসখাটি
যায়। সুতরাং তারা ধটর চিয়, চ প া যখি নফনলটপর কাটছ চিই, তখি নিশ্চয়
চস া হ্যানরই প্রথটম নেটয় খুাঁটে চপটয়টছ।
‘নক ভাবনছস ন্যানে?’ ন্যানেটক েম্ভীর হটয় চযটত চদটখ বলল তার মা।
‘আম্মা আনম ভাবনছ, নকছু করার কথা। যাই কটয়ক া চ নলটফাি কটর
চিই।’ বটল ন্যানে হ্যানরর ঘর চথটক চবনরটয় এল।
নিটের ঘটর নফটর ন্যানে চ নলটফাি করল বনরস নিক্সিটক। প্রথম
চ িাটতই চপটলা বনরসটক। বনরসটক োিাল সব ঘ িা ন্যানে। কাাঁদল অটিক।
ওপার চথটক বনরস ন্যানেটক সান্তবিা নদটয় বলল, ‘চকাঁটদা িা ন্যানে।
তুনম এবং হ্যানর চদটশর অমূলয উপকার কটরছ। ঈশ্বর হ্যানরটক অবশ্যই সাহাযয
করটবি। আনম এখনি ীফটক এ া োনিটয় নদনচ্ছ। FBI নবষয় া এখনি চেটি
যাটবি। পুনলশ যা করটছ করুক, ওনদক চথটক উদ্ধার প্রট িা এখনি শুরু হটয়
যাটব।’
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ন্যানে নকংবা বনরস চকউই চ প-এর প্রসংে তাটদর কথায় আিল িা।
‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র িামও িয়। তারা সতকড চয, ন্যানেটদর চ নলটফাটি
এখি আনড় পাতা হটব চেিাটরল শ্যারেটদর পক্ষ চথটক চতাব বট ই, পুনলটশর
পক্ষ চথটকও আনড়পাতা হটত পাটর।
বনরটসর কথা চশষ হটল ন্যানে বলল, ‘যা নকছু করার বনরস তাড়াতানড়
করটত হটব। আব্বা-আম্মা খুবই চভটঙ্গ পটড়টছি।’
‘খুবই স্বাভানবক। ন ন্তা কটরা িা। ঈশ্বর আটছি। চতামার সাটথ আমার
চদখা হওয়ার দরকার।’ বলল বনরস।
‘আনমও াই। তুনম এস এখাটি, আব্বাটদর সাটথও কথা বলটব।’ ন্যানে
বলল।
‘নঠক আটছ। আসব।’
‘কখি?’
‘চদনখ হ্যানরর বযাপার া সবার সাটথ আটলা িা কনর। তার বযাপাটর দ্রুত
নকছু এক া করটত হটব। আে সন্ধযার নদটক চ িা করব।’ বলল বনরস।
‘ধন্যবাদ, আমাটক চ নলটফাি কটরা।’ ন্যানে বলল।
‘নঠক আটছ। ওটক। বাই’ বলল বনরস।
‘বাই।’ বটল ন্যানেও চ নলটফাি চরটখ নদল।
চ নলটফাি চসটর হ্যানরর ঘটর নদটক আসটতই হ্যানরর োনডর সামটি
ন্যানের চদখা হটলা তার আব্বা দানিটয়ল ময়নিহাটির সাটথ।
‘আব্বা, বনরসটক চ নলটফাি কটরনছলাম। আসটত বললাম। সন্ধযায়
আসটব। হ্যানরটক খুব চস্নহ কটর চস। েত রাটতও এটসনছল। সবারই সাহাযয
আমাটদর দরকার আব্বা।’
বনরটসর িাম শুটি ভ্রু কুনিত হটলা ন্যানের আব্বা দানিটয়ল
ময়নিহাটির। বলল, ‘হ্যাাঁ চদটখনছ তাটক। চপ্রনসটডটট র নিরাপত্তা উপটদিার নপ,
এস চছটল াটতা?’
বটল এক ু থামল। ভাবল চবাধ হয় এক ু। তারপর বলল, ‘এস মা,
চতামার সাটথ এক ু কথা বনল।’
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বটল দানিটয়ল ময়নিহাি এগুটলা সামটির বসার ঘর ার নদটক।
দানিটয়ল ময়নিহাি ও ন্যানে চসাফায় পাশাপানশ বসল।
দানিটয়ল ময়নিহাটির মুখ নবষন্ন। চবদিানক্লি তার চ াটখর দৃনি। ধীটর
ধীটর বলল, ‘নকছুক্ষে আটে আমার এক গুরুেপূেড বন্ধু আমাটক চ নলটফাটি বলল
চয ‘নি আটমনরকা’ (চিম) মুভটমট এবং সরকাটরর প্রভাবশালী অংশ আমাটক
ইহুদীপন্থী বটল মটি কটর। বতডমাটি কটয়ক া ঘ িা নিটয় সরকার ও ‘চিম’
ইহুদীটদর নবরুটদ্ধ খড়েহস্ত হটয়টছ। এ নিটয় খুব শীঘ্রই প্রনতনিনধ পনরষদ ও
নসটিট শনক্তর লড়াই হটত যাটচ্ছ। পানরবানরক সংক ও াটপ পটড় যাটত আনম
ঐ লড়াইটত চকাি ভূনমকা িা রাখটত পানর তারই এক া চকৌশল নহসাটব এই
ঘ িা ঘ াটিা হটত পাটর। চসই আমাটক প্রথটম োিাল, েত রাত ১২ ার পর
বনরস নিক্সি আমার বাসায় এটসনছল। আর বনরস নিক্সটির সাটথ ‘চিম’ (নফ
আটমনরকা মুভটমট )- এর খুব েভীর সম্পকড আটছ।’
দানিটয়ল ময়নিহাি কথাগুটলা বটল এক া দম নিটয় পুিরায় বলল, ‘এই
মুহূটতড চভতটরর দৃশ্যপ চয রকম সংঘাত-মুখর তাটত আমার বন্ধুর কথাগুটলা
শুটিই ন্যানে বুিল তার নপতার এই বন্ধু নিশ্চয় চেিাটরল শ্যারি হটবি। চস
নবনস্মত ও আতংনকত চবাধ করল চয, চেিাটরল শ্যারিরা নকভাটব কত দ্রুত
কানহিী সৃনি করটত পাটর। চস নবনস্মত হটলা এই চভটবও চয, বনরস এখাটি পাহারা
বনসটয়নছল, িা পুনলটশর কাছ চথটক ওরা চেটিটছ। পুনলশ নিশ্চয় চেট র
চলাকটদর নেোসাবাদ কটরটছ এবং নিশ্চয় ওরা োিটত চপটরটছ বনরস এখাটি
এটসনছল। পুনলটশর কাছ চথটকও শ্যারিরা এই তথয োিটত পাটর। পুনলটশর
মটধয ওটদর প্র র
ু চলাক আটছ।
এসব ন ন্তা কটর ন্যানে ভাবল, চ টপর কথা, বনরসটক চ প চদয়ার কথা
তার আব্বাটক এখি বলা নঠক হটব িা। চ প ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র হাটত
চদয়ার বযাপার তার আব্বা চমটি চিটবি িা। তাছাড়া চ প হস্তান্তটরর এই কথা
তার আব্বার মাধযটম চেিাটরল শ্যারিটদর কাটি টল চযটত পাটর। তাটত
বনরটসরও নবপদ ঘ টত পাটর। আবার ভাবল ন্যানে, চ টপর বযাপার া হ্যানরর
কাছ চথটকও শ্যারিরা চেটি নিটত পাটর এবং এেটন্যই তাটক নকডন্যাপ
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কটরটছ। পরক্ষটেই তার মটি এক া আশা োেল চয, হ্যানর চ প চপটয়টছ এ া
নফনলফও োিত িা। সুতরাং নফনলফ তাটদরটক একথা বলটতও পাটরনি। অতএব
হ্যানরটক তারা ধটর নিটয় চেটছ সটন্দহ বশতই। আর হ্যানর মুখ িা খুলটল তাটদর
সটন্দহ সটন্দহই চথটক যাটব। নিছক সটন্দহ চথটকই নক তারা হ্যানরটক খুি করটত
পাটর!’
ন ন্তা হয়টতা ন্যানের আরও সামটি েড়াত। নকন্তু তার আব্বার কথায় তার
ন ন্তার সূত্র া চকট চেল। তার আব্বা বলনছল, ‘নক মা নকছু বলছ িা চয?’
‘ভাবনছলাম আব্বা’
‘নক ভাবনছটল?’
‘প্রকৃত ঘ িা োিা িা থাকটল কত অমূলক সটন্দহ মানুষ কটর।’
‘নক রকম? বলল ন্যানের আব্বা দানিটয়ল ময়নিহাি।
‘আব্বা ঘ িা হটলা, বনরস নিক্সি এনদক নদটয় যানচ্ছল, আনমই চডটক
তাটক বানড়টত নিটয় এটসনছলাম। হ্যানরও নছল আর আব্বা, বনরস আমাটদর
নফনলফ আংকলটক চ টিই িা। তাটক খুি করটত যাটব চকি চস? চেট র নিরাপত্তা
প্রহরীটদর কাটছ আপনি নিশ্চয় শুটিটছি এবং পুনলশও বটলটছ, খুনিটদর প্রথম
াটেড নছল নফনলফ। চসখাি চথটক এটসটছ হ্যানরর এখাটি। আপিার বন্ধুর কথা
সতয হটল আব্বা, তাটদর আিমটের নশকার আমরা হতাম, নফনলফ িয় এবং ঐ
কথা সতয হটল নফনলফ হতযার চকাি যুনক্ত খুাঁটে পাওয়া যায় িা। আব্বা, আর এই
হতযার দায় যনদ রােচিনতক উটেটশ্য আপিার উপর াপাটত াইত আপিাটক
নবপটদ চফলার েটন্য তাহটল খুনিরা হ্যানরটক নকডন্যাপ করটতা িা এবং সকলটক
সংোহীিও করটতা িা।
‘চতামার কথার যুনক্ত আটছ মা। তাহটল এই খুি ও নকডন্যাটপর মন ভ
নক, কারা খুি কটরটছ?’
‘আমার নবশ্বাস আব্বা, খুব শীঘ্রই তা োিা যাটব এবং খুনিরাও ন নহ্নত
হটব।’
‘এত নিনশ্চত কটর বলছ নক কটর মা?’
‘আমার মি বলটছ আব্বা’
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ন্যানে থামটলও ন্যানের আব্বা সংটে সংটে নকছু বলল িা। ভাবনছল।
এক ু পর বলল, ‘তবু সব নকছু পনরস্কার হওয়ার আটে বনরসটক এখাটি আসটত
নিটষধ কটরা মা। আনম াই িা এনিটয় চকাি কথা উঠুক এবং তুনম তাটত েনড়টয়
যাও।’
‘নঠক আটছ আব্বা তাটক বটল নদনচ্ছ। নকন্তু আনম তার সাহাযয চ টয়নছ।
আপনি চেটিটছি চস ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র সাটথ আটছ। হ্যানরটক উদ্ধার
করার বযাপাটর তারা নকছু করটত পাটর।’
‘চকউ যনদ সাহাযয কটর আমাটদর আপনত্ত থাকটব চকি? নকন্তু ‘ নি
আটমনরকা’ এ া করটছ, তা বলার দরকার চিই। এক া কথা চতামাটক বনল মা,
চভতটরর রােচিনতক পনরনস্থনত ভাল িয়। চপ্রনসটডট এবং তার প্রশাসি একেি
কূখযাত চমৌলবাদীটক রক্ষা করার েটন্য ইহুদীটদর নবরুটদ্ধ উটঠ পটড় চলটেটছ।
এ া আটমনরকার স্বাটথডর পনরপন্থী। আটমনরকার এই স্বাথড নবটরাধী কাটে
চপ্রনসটডট টক যারা সাহাযয করটছ তাটদর মটধয ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট ও
রটয়টছ। সুতরাং ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট বা তার চকাি চলাটকর সংস্পটশড যাওয়া
আমাটদর নঠক হটব িা। চযটহতু চদটশর প্রনত আমার এক া নবটশষ দানয়ে রটয়টছ
তাই চদটশর স্বাটথডই আমাটক চপ্রনসটডটট র নবরুটদ্ধ চযটত হটচ্ছ। এ সময় ‘নি
আটমনরকার’ সাটথ আমাটদর চকাি প্রকার সংনিিতা আমার রােিীনতর ক্ষনত
করটব।’
ন্যানে বুিল, তার নপতা তার রােিীনতটকই চবনশ গুরুে নদটচ্ছ। প্রকৃত
বযাপার তার আব্বাটক বুিাটত চ িা করটব নক ন্যানে? নকন্তু িা, তা করটত চেটল
নবপরীত ঘ টত পাটর। তবু ন্যানে বলল, ‘মাফ করটবি আব্বা, চদটশর
রােচিনতক পনরনস্থনত নক রকম চস নবষটয় আনম খুব চবনশ োনি িা। নকন্তু তবু
আনম বলব একেি মুসনলম চমৌলবাদী এটস মানকডি চপ্রনসটডট ও তার প্রশাসিটক
তার পটক্ষ নিটয় যাটব, আপিাটদর মত শীষড পযডাটয়র আটমনরকাি নবটবকটক
নিশ্চয় এত চছা , এত ভংগুর কটর আপনি চদখটবি িা।’
ভ্রু কুনিত হটলা দানিটয়ল ময়নিহাটির। ভাবল চস। তারপর তার চ াটখ
নফটর এল মুগ্ধ দৃনি। বলল ন্যানেটক, ‘তুনম যা বটলছ মা যুনক্তর নদক নদটয় তা
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নঠক। নকন্তু যুনক্তটত আটস িা, এমি দুঘড িা রােিীনতটত ঘ টত পাটর। যখি এ
ধরটির পনরনস্থনত আটস, তখি ঘট নি প্রমাে হওয়ার আে পযডন্ত ঘট টছই ধটর
নিটত হটব।’
‘নকন্তু চসটক্ষটত্র আনম মটি কনর আপিাটদর মত শীষড রােিীনতকরা চকাি
এক পটক্ষ েনড়টয় িা পটড় সতয উদ্ধাটর সট ি হওয়া উন ত।
হাসল দানিটয়ল ময়নিহাি। বলল, ধন্যবাদ ন্যানে। তুনম যা বটলছ
সাধারেভাটব তা নঠক। নকন্তু যখি যুদ্ধ শুরু হটয় যায়, তখি এই ধরটির
নিরটপক্ষতা সটতযর ক্ষনত করটত পাটর। এই ধরটিরই পনরনস্থনত আে। তবু তুনম
যা বটলছ তা মটি রাখব মা। সতয অনুসন্ধাটি আনম চ িা করব। চপ্রনসটডটট র
পটক্ষর বক্তবযও আনম চশািা ও বুিার চ িা করব।
‘ধন্যবাদ আব্বা।’ বটল এক ু দম নিল ন্যানে। তারপর বলল, ‘তাহটল
হ্যানরর বযাপাটর আমরা নক করনছ আব্বা?’
‘সব নকছুই করব মা। পুনলশ চতা কাে করটছই। এই মাত্র FBI ীফ েেড
আব্রাহাম েিসি আমাটক চ নলটফাি কটরনছটলি। নতনি শুটিটছি সব। বলটলি
নতনি, আমরা কাে শুরু কটরনছ। এফ নব আই এর এক া ীম যাটচ্ছ আপিাটদর
ওখাটি। আনমও আসব। নকছু তারা আাঁ কটরটছি নক িা আনম নেটেস
কটরনছলাম। নতনি বলটলি, চকাি পটথ আমাটদর এগুটত হটব চস া আমাটদর
কাটছ পনরস্কার হটয় চেটছ এবং কত া এগুটত পারনছ, আপিাটক সব োিাব।’
‘েেড আব্রাহাম খুবই ভাটলা মানুষ আব্বা। আমাটদর ক্লাটস কািাডার
একেি নভনেন ং প্রটফসর ‘লয়ালন ু চিশি ইি িাইনসস’ (সংকট র মুটখ
োতীয় আনুেতয) বক্তৃতায় েেড আব্রাহাম েিসটির িাম নদটয় বটলনছটলি, এরা
চদশ চপ্রটমর ক্লানসকাল দৃিান্ত। এাঁটদর চদশ চপ্রটমর নিক বযনক্ত স্বাথড, স্বেি প্রীনত,
চোষ্ঠী ন ন্তা সবই কুরবািী হটয় যায়।’
‘আনমও তাই োিতাম মা। চপ্রনসটডট যখি FBI ীফ নহটসটব তাাঁর িাম
প্রস্তাব কটরি, তখি আনমই তাটক সবট টয় চবনশ সমথডি নদটয়নছলাম। নকন্তু
একেি চমৌলবাদী আহমদ মুসা চকমি কটর তাাঁটক নেটল চফলল তাই বুিনছ িা।’
বলল দানিটয়ল ময়নিহাি িরম কটটঠ।
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‘আব্বা, এ াই আটে বুিার চ িা করটল হয়টতা েেড আব্রাহাম সম্পটকড
আে আপিার নভন্ন ধারোর সৃনি হটতা িা।’
ন্যানে থামটলও সংটে সংটে কথা এল িা দানিটয়ল ময়নিহাটির মুটখ।
ভাবনছল। হাসল চস অবটশটষ। বলল, ‘ধন্যবাদ ন্যানে। তুনম সনতযই আমার মা।
মাটয়র বকুনি আনম গ্রহে করলাম। আটে িা হটলও এখি আনম বযাপার া বুিার
চ িা করব।’
‘ধন্যবাদ আব্বা। আনম.........।’
ন্যানের কথার মািখাটিই কথা বটল উঠল দানিটয়ল ময়নিহাি। বলল,
‘আটরক া খবর ন্যানে। এনদটকর নকছু খবর আোমীকাল নিউে চপপার ও
চ নলনভশি চি ওয়াটকড আসটছ। চস া উপলক্ষ কটর ওনদটকর প্রকৃত বযাপার
আমার োিার নবষয় া খুবই প্রাসনঙ্গক হটব।’
‘নঠক তাই আব্বা।’ বটল এক ু চথটমই অনুমনত প্রাথডিা করল, ‘আনম
তাহটল উনঠ আব্বা!’
‘এস।’ বলল তার আব্বা।
ন্যানে উটঠ দাাঁনড়টয় টল যানচ্ছল।
‘ন্যানে শুি।’ চপছি চথটক চডটক উঠল দানিটয়ল ময়নিহাি।
নফটর দাাঁড়াল ন্যানে।
‘চদখ মা, বনরস নিক্সি চছটল াটক আনম খুব ভাটলা মটি কনর। আনম চয া
বটলনছ, চস া রােচিনতক পনরনস্থনতর কথা।’ দানিটয়ল ময়নিহাটির মুটখ নমনি
হানস।
ন্যানের মুখ রাঙা হটয় উঠল। চঠাাঁট চভটস উঠল সলজ্জ এক ুকটরা
হানস। বলল, ‘অটিক ধন্যবাদ আব্বা।’
বটলই ঘুটর দাাঁনড়টয় ছুট পালাল চস।
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৫
চবরুবার েটন্য প্রস্তুত হটয় বটস আটছ আহমদ মুসা। আে ওয়ানশং টি
নফরটছ চস। অটপক্ষা করটছ আহমদ মুসা সারা চেফারসটির েটন্য।
ঘুটর ঢুকল নেিা চেফারসি, সারা চেফারসটির মা।
‘খালাম্মা, নমস চেফারসি চকাথায়? আনম ওর েন্য অটপক্ষা করনছ।’
হাসল নেিা চেফারসি। বলল, ‘ওর মি া চবাধ হয় খারাপ। চদখলাম,
ফযাটমনল এযালবাটমর পাতা উল্টাটচ্ছ।’
‘মি খারাটপর সাটথ এযালবাটমর নক সম্পকড? নেটেস করল আহমদ
মুসা। আহমদ মুসার মুটখও হানস।
‘হ্যাাঁ, ওর মি খারাপ হটল চস ফযানমনল এযালবাটমর পাতা উল্টায়।’
‘ মৎকার। তার মাটি তখি নতনি অতীতমুখী হি অথবা যারা নছটলি
নকন্তু এখি চিই, তাটদর দৃিান্ত সামটি এটি সান্তিা চখাাঁটেি। আহমদ মুসা বলল।
‘তাই হটব।’ নেিা চেফারসি বলল।
‘নকন্তু মি খারাপ হটলা কখি, এইটতা তার সাটথ কথা বললাম?
‘সব বযাপাটরই চস শক্ত, নকন্তু কাউটক নবদায় চদয়ার বযাপাটর খুব িরম।
আে মটি হটচ্ছ চবনশ িরম হটয় পটড়টছ। তার উপর চতামাটক চস আরও একনদি
চথটক চযটত বটলনছল, থাকছ িা। শুধু তার চকি, আমারও মি া খারাপ। আনম
সবার মুটখর হানস চদখটত াই। তার মটি চয আিন্দ চদখটত াই, তুনম আসার
পর েদ দুনদি আনম তা চদটখনছ। ভয় হটচ্ছ তুনম টল যাবার পর আবার তার চসই
বয়টসাত্তার োম্ভীযড নফটর আটস নক িা।
মুটখর আটলা হঠাৎ নিটভ চেল আহমদ মুসার। এখাটি আসার পর চথটক
চয অস্বনস্ত া তাটক পীড়া নদটচ্ছ, চস া আবার চেটে উঠল তার মটি। এক া
নবব্রতকর ভাব ফুট উঠল তার চ হারায়।
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আহমদ মুসা নক বলটব তা খুাঁেনছল। এমি সময় ঘটর প্রটবশ করল সারা
চেফারসি।
তার মুটখ হানস। নকন্তু তার চ াটখ দুট া হাসটছ িা। কাটলা নবষণ্ণতা
চসখাটি। ঘটর ঢুটকই চস বলল, ‘স্যনর এক ু চদরী হটয় চেল।’
আহমদ মুসা নকছু বলটত যানচ্ছল নকন্তু তার আটেই সারা চেফারসটির
মা বটল উঠল, ‘চব া আহমদ মুসা, সারাটক বটল চযও মাটয়রা সব সময় সন্তাটির
হানসমুখ চদখটত ায়।’
সারা চেফারসি নমনি চহটস মাটয়র নদটক তাকাল। বলল, ‘নক কথা বলছ
মা, আনম নক হানস িা?’
‘চবন সারা, যখি তুনম চতামার মত একেি সন্তাটির মা হটব, তখি
বুিটব চসই সন্তাটির মুটখ মা নক ধরটির হানস চদখটত ায়। েত দুনদি চতামার
চয হানস, চতামার চয পনরতৃপ্ত চ াখ, চতামার চয আিন্দ-রাঙা মুখ চদটখনছ, তা আনম
হারাটত াই িা। আনম চস কথাই আহমদ মুসাটক বলনছলাম।’ সন্তাি বাৎসটলযর
েভীর আটবে নেিা চেফারসটির কটঠটক ভারী কটর তুটলনছল।
লজ্জায় রাঙা হটয় উটঠটছ সারা চেফারসটির মুখ। চসই সাটথ নকছু া
নবব্রত ভাবও। তার মা তাটক এত া িগ্ন কটর চদটব চস ভাটবনি। এমি চক্ষটত্র সব
মা চবাধ হয় এমি পােল হটয় যায়!
লজ্জায় ভারী হটয় ওঠা সারা চেফারসটির দুন চ াখ চোর কটরই ছুট
চেল আহমদ মুসার মুটখর উপর। চস দৃনি চযি ছনড়টয় নদল অশরীরী অেস্র ুেি।
এক া যন্ত্রোর প্রশানন্ত চিটম এল সারা চেফারসটির কনম্পত বুটক।
নকন্তু আহমদ মুসার আিত চ াটখর বদ্ধ চদয়াটল ধাক্কা চখটয় সারা
চেফারসটির চস দৃনি অবটশটষ নফটর এল। তার শুকটিা চঠাাঁট ফুট উঠল এক
ুকটরা চবদিার হানস। বলল, ‘আম্মা তুনম চতা ওাঁটক োি। ওাঁর পৃনথবী কত বড়!
একেটির মুটখর হানস উনি চদখটবি এমি আশা করা ওর প্রনত অনব ার।’
‘নকন্তু মা, আহমদ মুসা যখি সন্তাি নহটসটব সামটি আটস তখি মাটয়র
চকাি দাবীই অনব ার িয়।’ বলল নেিা চেফারসি, সারা চেফারসটির মা।
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নকছু বলার েটন্য মুখ খুটলনছল আহমদ মুসা ও সারা চেফারসি
দুেটিই। এ সময় এ নদটির তদনিক কােেগুটলা নিটয় প্রটবশ করল পনর ানরকা।
সবাই চসনদটক তাকাল।
আহমদ মুসা ও সারা চেফারসটির কথা তাটদর মুটখই চথটক চেল।
পনর ানরকা ঘটরর মটধয এটস কােেগুটলা সারা চেফারসটির হাটত
নদটয় চবনরটয় চেল।
অটিক কয় া তদনিক। সবার উপটর নছল ‘ওয়ানশং ি চপাে।’
ওয়ানশং ি চপাটের প্রধাি নশটরািাটির উপর আঠার মত চলটে চেল
সারা চেফারসটির চ াখ। প্রধাি নশটরািাটমর উপটর লাল অক্ষটর এক া
চশার্ল্ার। তারপর কাটলা অক্ষটর প্রধাি নশটরািাম ার কলামবযানপ। প্রধাি
নশটরািাটমর নিট নিল কানলটত আটরক া চশার্ল্ার। পড়ল সারা চেফারসি
উপটরর চশার্ল্াটর, ‘চমৌলবাদী আহমদ মুসার কাটলা হাত এবার আটমনরকায়।’
আর প্রধাি নশটরািাম পড়ল, ‘চপ্রনসটডট এবং তার প্রশাসি মদদ নদটচ্ছ সন্ত্রাটস।’
ব ম চশার্ল্াটরর চলখা পড়ল সারা চেফারসি, ‘মািবতাবাদী আটমনরকায় ভয়াবহ
এযানট চসটমন ক ষড়যন্ত্র।’
পটড় চকাঁটপ উঠল সারা চেফারসি। তার মুটখর সব আটলা এক সংটে
দপ কটর নিটভ চেল। চসখাটি িটড়র চবটে চিটম এল উৎকটঠা ও উটেটের কাটলা
ছায়া।
সারা চেফারসি দ্রুত এটক এটক ‘নিউইয়কড াইমস, ওয়ালনে োিডাল
ও নিউইয়কড চপাটি’র উপর িের বুলাল। ঐ একই নবষটয়র নলড নশটরািাম সব
পনত্রকায়। চহনডং নভন্ন নভন্ন নকন্তু একই কথা বটলটছ ারন পনত্রকাই।
হাত কাাঁপটছ সারা চেফারসটির। কাাঁপটছ চো া শরীর। চ াটখ অন্ধকার
চদখটছ সারা চেফারসি।
আহমদ মুসা লক্ষয করনছল সারা চেফারসটির এই পনরবতডি এবং এও
বুটিনছল পনত্রকার চকাি খবর পটড়ই তার এই অবস্থা।
তাড়াতানড় আহমদ মুসা হাত বাড়াল সারা চেফারসটির নদটক
পনত্রকাগুটলা চিয়ার েটন্য।
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সারা চেফারসি তাকাল আহমদ মুসার নদটক।
রাটেযর সব উৎকটঠা, উটেে এটস চযি বাসা চবটধটছ সারা চেফারসটির
চ াটশ, চদখল আহমদ মুসা।
সারা চেফারসি কনম্পত হাটত তুটল নদল পনত্রকাগুটলা আহমদ মুসার
হাটত।
ওয়ানশং ি চপাি-এর লীড নিউটের উপর চ াখ পড়টতই মটক উঠল
আহমদ মুসা।
দ্রুত আহমদ মুসা ারন তদনিটকর উপরই চ াখ বুলাল।
ওয়ানশং ি চপাি ও নিউইয়কড াইমস নিউেন টক লীড কটরটছ। নকন্তু
ওয়ালনে োিডাল ও নিউইয়কড চপাি নিউেন টক যথািটম তুথড ও তৃতীয় প্রধাি
নশটরািাম নহটসটব চছটপটছ।
নিউে া চদটখ প্রথটম মটক উটঠনছল আহমদ মুসা। নকন্তু তা পরক্ষটেই
দূর হটয় চেল। চঠাাঁট তার ফুট উঠল হানস।
আহমদ মুসার নদটক তানকটয়নছল সারা চেফারসি। আহমদ মুসার চঠাাঁট
হানস ফুটঠ উঠটত চদটখ নবস্ময় ফুট উঠল তার চ াটখ। বলল, ‘আপিার চঠাাঁট
হানস চদনছ। সনতযই নক আপনি হাসটছি?’
সারা চেফারসটির প্রটশ্নর ধরি চদটখ আহমদ মুসা সশটব্দ চহটস উঠল।
বলল, ‘হানসর চপছটি অটিক সময় কান্না থাটক। আমার হানসর চপছটি কান্না
চিই। সুতরাং এ া হানসই।’
‘আনম বুিটত পারনছ িা। এ নিউটে হাসার নকছু আটছ? আনম নকন্তু
উনেগ্ন।’ বলল সারা চেফারসি শুকটিা কটটঠ।
‘নিউটে হানসর নকছু চিই। নকন্তু শত্রুর চশষ কথা, শত্রুর চশষ পদটক্ষপ
চেটি চফলার মটধয আিন্দ আটছ। আনম চসই আিটন্দই চহটসনছ।’
‘আমাটক উপলক্ষ বানিটয় চপ্রনসটডটট র উপর প্র টড রােচিনতক চপ্রসার
সৃনি করা, যাটত কটর নতনি ইহুদীবাদীটদর নবরুটদ্ধ সকল প্রকার তদন্ত চথটক
নবরত থাটকি। যনদ চপ্রনসটডট এটতও নবরত িা হি, তাহটল চপ্রনসটডট টক
ইমপী পযডন্ত তারা অগ্রসর হটব।’ বলল আহমদ মুসা।
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‘অতদূর পযডন্ত তারা যাটব?’ সারা চেফারসটির কটটঠ নবস্ময়।
‘চস প্রস্তুনত িা থাকটল তারা চপ্রনসটডটট র নবরুটদ্ধ এভাটব যুদ্ধ চঘাষো
করটতা িা।’ আহমদ মুসা বলল।
সারা চেফারসি সংটে সংটেই নকছু বলল িা। ভাবনছল চস। বলল,
‘নিউে িা পটড়ই চতামরা আটলা িা শুরু কটরছ। আনম পড়নছ চতামরা চশাি।
চহনডং যত বড় নিউে া তত বড় িয়।’
বটল পটড় শুরু করল নেিা চেফারসিুঃ
‘‘আটমনরকায় অনুপ্রটবশকারী চমৌলবাদী সন্ত্রাসী চিতা আহমদ মুসা
ইহুদীটদর প্রনত তার স্বভাব-নবটেষ োরা তানড়ত হটয় এবং আটমনরকাি স্বাটথডর
ক্ষনত ও তার আভযন্তরীে শানন্ত নবিি করার লটক্ষয ইহুদী কমুযনিন ও মানকডি
প্রশাসটির মটধয নবটভদ ও সংঘাত সৃনির হীি ষড়যটন্ত্র চমটত উটঠটছ।
ইহুদীটদর নবরুটদ্ধ অমুলক একন অনভটযাে দাাঁড় কনরটয় এবং অদ্ভুত
চকৌশটল রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক ঘ িা এটকর পর এক সৃনি কটর তারও দায় ইহুদী
কমুযনিন র উপর ানপটয় চদটশ বড় ধরটির েন্দ্ব-সংঘাত সৃনি করটত ায়।
দৃিান্ত তুটল ধরটত নেটয় সূত্র বলটছ, চকৌশলেত েটবষোোর ‘লস
আলাটমাটস’র এক া এমারটেেী এনক্স সুড়ঙ্গ রটয়টছ, এই সুড়ঙ্গটক আহমদ
মুসা ইহুদীটদর ততনর চোটয়ন্দা সুড়ঙ্গ নহসাটব মানকডি প্রশাসটির কাটছ তুটল
ধটরটছ।
এই অনভটযাে চতালার পর পরই বড় ধরটির দুন সন্ত্রাসী ঘ িা চস
ঘন টয়টছ। লস আলাটমাটস সুড়ঙ্গ নবষটয় তদটন্ত যাওয়া উচ্চ পযডাটয়র তদন্ত ীমন
যখি নফরনছল, তখি লস আলাটমাস ও সান্তাটফ’র মধযবতডীস্থাটি এক সন্ত্রাসী
ঘ িার মাধযটম ীটমর সাটথ সফররত ৬ েটিরও চবনশ নিরাপত্তা প্রহরীটক হতযা
করা হয়। উটল্লখয এই তদন্ত ীটমর সাটথ আহমদ মুসাও নছল। আহমদ মুসা ও
ীম সদস্যরা অক্ষত থাকল, নকন্তু নিহত হল হতভােয নিরাপত্তা প্রহরীরা।
অনুরূপভাটব সান্তা চফ’ নবমাি বন্দর চথটক চয নবমাটি কটর ীম
সদস্যরা ওয়ানশং টি চফরার কথা, চস নবমািও যাত্রার নঠক পূবড মুহূটতড
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নবটফারটি ধ্বংস হয়। এবারও আহমদ মুসা ও ীম সদস্যরা অক্ষত থাকটলি,
ধ্বংস হটয় চেল নবমাি।
সূত্রমটত দুন ঘ িাই সন্ত্রাসী আহমদ মুসা ঘন টয়টছ সুপনরকনল্পতভাটব
এবং এর দায় তুটল নদটয়টছ ইহুদী কমুযনিন র কাাঁটধ। তার মতলব মানকডি
প্রশাসিটক এ া বুিাটিা চয, লস আলাটমাস সুড়ঙ্গ তন্দটন্ত যাওয়া ীমটক ইহুদীরা
ধ্বংস করটত চ টয়টছ তাটদর ফাইনর্ল্ং ধামা াপা চদয়ার েটন্যই।
সূত্রমটত, আহমদ মুসার পনরকল্পিা ও চকৌশল পুটরাপুনরই কাযডকরী
হটয়টছ মানকডি চপ্রনসটডট ও প্রশাসটির উপর। শৃোটলর মত ধূতড আহমদ মুসা
সটম্মানহত কটরটছ চপ্রনসটডট টক, নস আই এ ও এফ নব আই ীফটক এবং মানকডি
প্রশাসটির এক া অংশটক।
আহমদ মুসাটক সবডাত্মক সহটযানেতা নদটত এনেটয় এটসটছ ইহুদী
নবটেষী ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট এবং োিা চেটছ চোর্ল্ ওয়া াটরর ‘চহায়াই
ঈেল’ ও আহমদ মুসার পটক্ষ চযাে নদটয়টছ।
এ সটবর চপছটি চপটট্রাডলার নবরা ভূনমকা পালি করটছ বটল সূত্র মটি
করটছি।
বলা হটচ্ছ, আহমদ মুসা চো া পনরকল্পিার লক্ষয হটলা, ঘটর সংঘাত
বানধটয় মানকডি যুক্তরােটক দুবডল কটর ও তাাঁর আকাশ স্পশডী ইটমেটক ধ্বংস কটর
নদটয় আটমনরকার নবশ্ব চিতৃটের আসি চকটড় চিয়া ও তার িতুি নবশ্ব েড়ার
মহাি স্বেটক বাি াল করা।
এই অবস্থায় চদটশর মাি, ইজ্জত ও ভনবষ্যত রক্ষার েটন্য সট তি
সকটলই চমৌলবাদী সন্ত্রাসী চিতা আহমদ মুসা এবং আমাটদর চপ্রনসটডট ও তার
প্রশাসটির মটধযকার সবডিাশা হানিমুটির নবরুটদ্ধ চসাচ্চার হটবি বটল
ওয়ানকফহাল মহল মটি কটরটছি’’
পড়া চশষ কটর নেিা চেফারসি বলল, ‘বানক নতিন পনত্রকাটতও চদখা
যাটচ্ছ একই নরটপা ড এটসটছ। শটব্দর নকছু পাথডকয আটছ, বক্তটবয চতমি নকছু
পাথডকয চিই।’ বলনছল আর কােেগুটলার উপর িের বুলানচ্ছল নেিা
চেফারসি।
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পড়া চশষ হটল সারা চেফারসি তাকাল আহমদ মুসার নদটক সম্ভত
প্রনতনিয়া নহসাটব আহমদ মুসা নক বটল তা োিার েটন্যই।
নিউে শুটি উটেে আরও চবটড় নেটয়নছল সারা চেফারসটির।
চপ্রনসটডট এবং প্রশাসিটকও নিউটে এইভাটব আিমে করা হটব তা সারা
চেফারসটির কাটছ অকল্পিীয় নছল। যা নিউে হটয়টছ তাটত এখি চপ্রনসটডট টক
আত্মরক্ষার েটন্য বযনতবযস্ত হটত হটব এবং বলটত হটব আহমদ মুসার সাটথ তার
চকাি সম্পকড চিই, তাাঁর প্রশাসিও আহমদ মুসাটক চকাি সহটযানেতা করটছ িা।
এমিনক চদাষ স্থালটির েটন্য আহমদ মুসাটক সরকার চগ্রফতারও চতা করটত
পাটর। এ সব ভাবটত ভাবটত বুটকর কাপুনি সারা চেফারসটির আরও চবটড়
চেল। আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ তার দৃনি অসহায় হটয় উটঠটছ।
আহমদ মুসা চ াখ বন্ধ কটর নেিা চেফারসটির পড়া শুিনছল।
পড়া চশষ হটল চ াখ খুলল আহমদ মুসা।
নেিা চেফারসি কথা চশষ করটতই আহমদ মুসা বটল উঠল ‘খালাম্মা
এক ু চদখুি, চকাি কােটে এ চঘাষো আটছ নকিা চয, আে চকাি সময় নব নব
এস (CBS) এি নব নস (NBC), এ নব নব (ABC)-চদর চকই অথবা সকটলই
চমৌলবাদী সন্ত্রাসী চিতা আহমদ মুসা ও চপ্রনসটডট প্রশাসি ইহুদীটদর নবরুটদ্ধ চয
চযােসােস কটরটছ তার কানহিী প্র ানরত হটব।
নেিা চেফারসি চ াখ বুলানচ্ছল ওয়ানশং ি চপাটির প্রথম পৃষ্ঠায়। চস
ন ৎকার কটর উঠল, ‘চব া তুনম নক ভনবষ্যত রক্তা িানক? এই চতা চদখ চসই
নবেনপ্ত। এখাটি বলা হটয়টছ, আে রাত ৭ া ও ১১ ায় নস নব এস, এি নব নস ও
এ নব নস’র ‘নবটশষ অনুসন্ধাি’ চপ্রাগ্রাটম আটমনরকায় অনুপ্রটবশকারী চমৌলবাদী
ও সন্ত্রাসী চিতা আহমদ মুসার ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সম্পটকড নবটশষ নরটপা ড
প্র ানরত হটব।’
‘নবেনপ্তন চক নদটয়টছ খালাম্মা? কার িাম চলখা, কার বরাত চদয়া
হটয়টছ নবেনপ্তটত? নেটেস করল আহমদ মুসা। ‘নবেনপ্তর এটকবাটর ব টম মাত্র
নতিন অক্ষল ‘EMC’ ছাপা হটয়টছ।’ বলল নেিা চেফারসি।
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‘EMC মাটি Electronic Media Club’ এ া ইহুদী চোটয়ন্দা সংস্থা
পনর ানলত ক্লাব যা ন নভ চি ওয়াকডগুটলার উপর চ াখ রাটখ, নবনভন্ন অনুষ্ঠাি
প্রটমা কটর, আবার তাটদর স্বাটথডর পনরপন্থী চকাি অনুষ্ঠাি চকািভাটব প্র ানরত
হটয় চেটল তার নবরুটদ্ধ েিমত সমীক্ষার মাধযটম নবরুদ্ধ েিমটতর প্রকাশ
ঘ ায়।’
‘তার মাটি আপনি বলটছি নতিন ন নভ চি ওয়াটকড চয অনুষ্ঠাি প্র ার
হটত যাটচ্ছ, তা ইহুদীবাদীরাই প্রটমা করটত যাটচ্ছ।’ নেটেস করল সারা
চেফারসি।
‘অবশ্যই।’
‘নিউে চপপাটরর এ নিউেগুটলার চক্ষটত্রও চতা তাহটল একই কথা?’
বলল সারা চেফারসি।
‘তাই।’ আহমদ মুসা বলল।
প্রশ্ন া কটরই চ য়াটর ো এনলটয় নদটয়টছ সারা চেফারসি। তার মুখ
শুকটিা। আ -ঘা চবটধই এবার যুটদ্ধ চিটমটছ ইহুদীবাদীরা। ‘নি আটমনরকা’
মুভটমট ও ‘চহায়াই ঈেল’ কাউটকই ছাটড়নি। সবার নবরুটদ্ধই যুদ্ধ চঘাষো
কটরটছ। আর অতযন্ত িােুক িটট তারা যুদ্ধ শুরু কটরটছ। তাটদর নমনডয়া িটট
যুদ্ধ শুরু করার অথড তারা রােচিনতক যুদ্ধ শুরু কটরটছ। আর ওরা নমনডয়া ও
রােিীনত দুই িটট ই শানক্তশালী। সুতরাং যুটদ্ধ নেতটত হটল এখি প্র র
ু কাে
করটত হটব। নক করটত হটব চস াও নসটিমার পদডার মত তার সামটি উদয় হটত
লােল। ওটদর নমনডয়া অটফিনসটভর নবরুটদ্ধ তাটদরটকও অটফিনসটভ চযটত
হটব। নকন্তু নমনডয়া অটফিনসটভ চযটত হটব, এ া চযমি সতয, চতমনি এ া কনঠি
হটয় দাাঁড়াটব এ াও সতয। কারে, নমনড.....।
ন ন্তা আর এগুটত পারল িা সারা চেফারসটির। আহমদ মুসার কথায়
নছন্ন হটয় চেল তার ন ন্তাসূত্র।
আহমদ মুসা বলনছল, ‘নক ভাবটছি নমস চেফারসি?’
ন ন্তার েেত চথটক নফটর এল সারা চেফারসি। নকন্তু মুখ া তার ম্লাি
হটয় চেটছ আহমদ মুসার সটোধি শুটি। ‘নমস’ সটোধি আহমদ মুসার কাছ
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চথটক এটল বুটকর চকাথায় চযি লাটে তার। মটি হয় তার বুটকর চকাি িরম
তন্ত্রীটত নিদডয় এক াবুক চযি আঘাত হািটছ।
চবদিা কনম্পত এক ুকটরা হানস ফুট উটঠই নমনলটয় চেল সারা
চেফারসটির চঠাাঁ চথটক। চস চ াখ তুলল আহমদ মুসার নদটক। হাসল। নিমডল
হানস। বলল, ‘নক ভাবনছ বলুি চতা?’
‘নি আটমনরকা’ চিত্রীর যা ভাবা উন ত।’ েম্ভীর কটঠ আহমদ মুসার।
‘এক া নবষয় ভাবটত চপটরনছ। চস া হটলা আমাটদর কাউট ার
অটফিনসটভ চযটত হটব। নমনডয়া ওয়ার নদটয় নমনডয়া ওয়াটরর চমাকানবলা। নকন্তু
যুটদ্ধ রসদ নক হটব আমার মাথায় আটসনি।’
বটল মুহূটতডর েটন্য থামল সারা চেফারসি। মুখ া এক ু নি ু করল।
তারপর বটল উঠল, ‘আপিার নিটদডশ ানচ্ছ।’
আহমদ মুসার চ াখ নছল নি ু। চ াখ তুলল চস সারা চেফারসটির নদটক।
বলল, ‘নি আটমনরকা’র চিত্রীটক নিটদডশ?
‘িা, সারাটক।’
‘সারা এবং নি আটমনরকার চিত্রী নক আলাদা?’
‘তা িয়। নকন্তু সারা নি আটমনরকার চিত্রী বটল নিটদডশ নদটত পাটরি।’
সারা চেফারসটির এই একান্ত ‘িারী’ রূটপর প্রকাশ আহমদ মুসাটক
নবব্রত কটর চতাটল। এই পুরাটিা নবব্রতকর অবস্থা বুক চবটয় আহমদ মুসার চ াটখমুটখ উটঠ আসটত াইল। সামটল নিটয় আহমদ মুসা বলল, ‘নমস চেফারসি
নমনডয়া অটফিনসটভর েটন্য নমনডয়া নক আপিার আটছ? আমাটদর সামটি মানকডি
যুক্তরাটের এই চয ারন শীষড োতীয় তদনিক রটয়টছ। এটদর দুন র মানলকািায়
ইহুদী আনধপতয রটয়টছ, অবনশি দুন টত শীষড কটয়কন পটদ ইহুদী স্বাটথডর প্রনত
কনমট ড সাংবানদক কাে করটছ। চয নতিন যাটিল আে রাটত আমাটদর নিটয়
অনুষ্ঠাি প্র ার করটছ, চস নতিন ন নভ যাটিটলর মানলকািাটতও ইহুদী আনধপতয
বতডমাি।’
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হাসলা সারা চেফারসি। বলল, ‘আমাটদর আলাদা চকাি নমনডয়া চিই,
তটব সব আটমনরকাি নমনডয়াই আমাটদর নমনডয়া। আটমনরকার পটক্ষ তাটদর
অবশ্যই কাে করটত হটব।’
‘এ া চতা তত্ত্ব কথা, নমস চেফারসি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘প্রটতযক বাস্তবতা প্রাসাদ এক া কটর তানত্ত্বক নভনত্তর উপর দাাঁনড়টয়
থাটক।’ সারা চেফারসি বলল।
‘নঠক।’
‘নঠক বটল কথা চশষ করটল লটব িা েিাব। অনভটযাটের শক্ত েবাব
াই। আমার মাথায় নকছু চিই। যা আটদশ হটব তাই করব।’
‘বড়টদর নবিয় তাটদর আরও বড় কটর।’ বলল আহমদ মুসা হানস মুটখ।
‘তকড করব িা। কারে তটকডও পারব িা।’
বটল এক ু চথটম নকছু বলার েটন্য আবার মুখ খুটলনছল, এ সময় তার
চ নলটফাি চথটক কল নসেন্যাল এল। তাড়াতানড় চ নলটফাি তুটল নিল সারা
চেফারসি।
চ নলটফাি ধটরই বলল, ‘গুড মনিডং নম. চবকি।’
ওপাটরর কথা শুটি বলল, ‘অনডও চ প কার?’
ওপাটরর উত্তর শুটি বলল আবার,‘ ব্রাটভা! িাইস। চকাথায় চপটলি?’
‘নমরাকল’ শুটিটছি আপিারা চ প া?
‘নবষয় া বলুি।’
‘থযাংকস েড। নকন্তু চপটলি নক কটর?’
‘হ্যাাঁ, ঘ িা া আনম পনত্রকায় পড়লাম। ঘ িার বযাকগ্রাইটড তাহটল
এ াই? চব ারাটক চয চকাি মূটলয উদ্ধার করটত হটব। বটলটছি নবষয় া েেড
আব্রাহামটক?
‘বটল নঠক কটরটছি।’
‘হ্যাাঁ, এইমাত্র পড়লাম। ওাঁর সাটথ আনম এ নবষয় নিটয়ই আলাপ
করনছলাম।’
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‘হ্যাাঁ, আমরা এ াই ন ন্তা করনছ। নমনডয়ার মাধযটমই ওটদর এক্সটপাে
করটত হটব। কাটে চিটম পড়ুি এখনি। আমাটদর নমনডয়া-সদস্যটদর নিটয় বসুি।
কােে গুটলার কালটকর ইসুযটতই চোনর আিটত হটব। নক করটত হটব আপিারা
করুি। আনম েেড আব্রাহাম, এযাডনমরাল মযাক আথডার, চেিাটরল ওয়ানশং ি
সবার সাটথই কথা বলল।’ ‘িা, এযাটড্র েযাকবস ও নম. ময়নিহাটির সাটথ কথা
বলটত হটব। আমাটদর নিউে া চবরুবার পর। ইনতমটধয হ্যানরটক উদ্ধার করার
চ িা করটত হটব।
‘নমনডয়াটত আমরা নক বলল, ও া আনম োনি িা। আপিার স্যাটরর
সাটথ কথা বলুি। তাাঁটক নদনচ্ছ আনম।’
বটল সারা চেফারসি চ নলটফাি আহমদ মুসার হাটত নদল।
আহমদ মুসা চ নলটফাি ধটর বলল, ‘ওয়া আলাইকুম সালাম। নম.
চবঞ্জানমি চকমি আটছি?
ওপাটরর কথা চবশ নকছুক্ষে শুিল আহমদ মুসা। তারপর বলল ‘নঠক
আটছ সব চেটি চিব আনম নমস চেফারসটির কাছ চথটক নমনডয়ায় বক্তটবযর কথা
বলছ? আনম ন ন্তা করনছ। ইনতমটধয নকছু কাে করটত হটব। চযমি, লস
আলাটমাস চথটক সান্তা চফ’র পটথ সন্ত্রাসী ঘ িায় নিহত সন্ত্রাসীটদর োনতেত
পনর য় উদ্ধার, সান্তা চফ নবমাি বন্দটর নবটফানরত নবমাটির অসুস্থতার অেুহাটত
সটর পড়া পাইল আ ক করা, ইতযানদ যা করটত হটব সবই আনম োিানচ্ছ।’
‘চস পাইল টক আপিারা আ ক কটরটছি? ব্রাটভা।’
‘নঠক আটছ, ওটদর েবাটবর বযাপার া আনম চদনছ। োিানচ্ছ সব।’
‘আনম আসব।’
‘কখি? চতামাটদর চিত্রীটক বল। আনম চতা ওাঁর কমাটটড।’
‘তাহটল এপযডন্তই।’
‘ওটক, ওয়াচ্ছালাম।’
চ নলটফাি চরটখ নদল আহমদ মুসা।
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চ নলটফাি লার সময়ই নেিা চেফারসি বলল, ‘েন ল রােিীনত শুরু
হটয়টছ, আনম এখি যাই।’ বটল সারা চেফারসটির মা নেিা চেফারসি উটঠ
নেটয়নছল।
আহমদ মুসা চ নলটফাি রাখটতই সারা চেফারসি বলল, ‘আপনি নক
সনতয আমার কমাটটড?’
সারা চেফারসটির মুটখ নকছু া দুেুনমর হানস।
‘আপনি শুধু আপনি িি, ‘নি আটমনরকা’র চিত্রী আপনি।’
‘চিত্রী সারা এবং বযনক্ত সারা একই সত্তা। চিত্রী সারা কমাটডা করটত
পাটর, বযনক্ত নক পাটর িা?’
মুখ চথটক চসই দুিুনমর হানস নমনলটয় চেটছ। সারার কটঠ হটয় উটঠটছ
আটবে েনড়ত।
‘সত্তা এক া বটলই বযনক্ত সারার কমাটডও চিত্রী সারার হটয় দাাঁড়াল।’
বলল আহমদ মুসা।
‘সারার চয এক া বযনক্তেত পৃনথবী আটছ, চসখাটি অটিক কথা আটছ,
অটিক বলার, অটিক শুিার আটছ, চস া তাহটল যাটব চকাথায়? ভারী কটঠস্বর
সারা চেফারসটির।
‘বড়টদর চক্ষটত্র এ াই হয়।’
‘তাই বুনি ‘নমস চেফারসি’ আর ‘সারা’ হটত পারটছ িা। আটবটে রুদ্ধ
হটয় চেল সারা চেফারসটির কটঠ। ছলছটল হটয় উঠ সারা চেফারসটির দুট াখ।
আহমদ মুসার মুখ মনলি হটয় পড়ল। তার পুরটিা চসই নবব্রতকর অবস্থা
তাটক আচ্ছন্ন কটর নদটত াইল। সুন্দরী, অপরূপা নপ্রয়দনশডিী একেি শীষড মানকডি
তরুেীর অশ্রু চভো কটঠ ও ছলছটল চ াটখর আটবদি টিডটডা হটয় প্রটবশ করল
আহমদ মুসার হৃদটয়। টিডটডার প্র টডেনত সব দুমটড়-মু টড় নেটয় হৃদয়রােয
েয় কটর নিটত াইল। নকন্তু হৃদয় নসংহাসটির চোড়ায় নেটয় টিডটডার সব শনক্ত
মুখ থুবটড় পড়ল। চসখাটি সমাসীি প্রসন্ন, প্রশান্ত, প্রদীপ্ত আর এক মািবী।
আচ্ছন্নভাটব কান টয় উটঠ চ াখ তুটল আহমদ মুসা নকছু বলটত যানচ্ছল,
চস সময় সারা চেফারসটির চমাবাইল চ নলটফাি কটলর সংটকত নদটয় উঠল।
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সারা চেফারসি আবার তুটল নিল তার চ নলটফাি। সারার ছলছটল চ াখ
চথটক দুই েটটড দুটফা া অশ্রু খটস পড়ল। নকন্তু অশ্রু চমাছার চ িা করটলা িা
সারা।
মাত্র ঐ দুটফা া অশ্রুই আহমদ মুসার কাটছ নিদারুে অস্বনস্তর দুই পাহাড়
হটয় দাাঁড়াল।
সারা চেফারসি চ নলটফাি ধটর ওপাটরর কথা শুটিই বযস্ত কটটঠ বটল
উঠল, ‘থযাংকস েড, আংকল আনম আপিাটক খুব চবনশ আশা করনছলাম।
ও প্রাটন্তর কথা শুিল এবং উত্তটর বলল, ‘আমরা পটড়নছ আংকল। আনম
ওাঁর সাটথ এ নবষয় নিটয়ই আলাপ করনছলাম।’
‘নে আংকল, আমরা চভটবনছ সংবাদপটত্র এবং ন নভ যাটিটল এর েবাব
নদটত হটব এবং আেই।’
‘নে আংকল। এ কাে কনঠি হটব। নকন্তু চকাি নবকল্প চিই।’
‘নে আংকল। এ কনঠি কাে আমাটদর-আপিাটদর চযৌথ হটত হটব।’
‘হ্যাাঁ, উনি আমার পাটশই আটছি। নবষয় া আপনি ওাঁটকই বলুি।
চ নলটফাি নদনচ্ছ ওাঁটক। বাই আংকল।’
বটল সারা চেফারসি চ নলটফাি আহমদ মুসার হাটত নদল।
আহমদ মুসা চ নলটফাি ধটর গুডমনিডং নবনিমটয়র পর ওপাটরর কথা
শুটি বলল, ‘আপনি আসটবি? এখাটি? কখি?’
ওপাটরর উত্তর শুটি আহমদ মুসা আবার বলল, ‘নঠক আটছ আসুি,
এটলই সব শুিব। নকন্তু সময় অল্প, কাে অটিক করটত হটব।’
‘ও চক, আনম আপিার অটপক্ষা করনছ। আসুি, বাই।’
চ নলটফাি রাখল আহমদ মুসা।
‘েেড আব্রাহাম আংকল নক এখাটি আসটছি?’ চ নলটফাটি আহমদ
মুসার কথা চশষ হটতই বলল সারা চেফারসি।
‘হ্যাাঁ, আসটছি। উনি এখি যাটচ্ছি চপ্রনসটডটট র কাটছ। চপ্রনসটডট
চডটকটছি। ওখাি চথটকই আসটবি এখাটি।’ আহমদ মুসা বলল।
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‘নিউটের বযাপাটর নকছু বলটলি নতনি।’ নেটেবস করল সারা
চেফারসি।
‘কথা-বাতডায় তাাঁটক খুব দুবডল মটি হটলা। এই বযাপাটরই িানক
চপ্রনসটডট তাাঁটক চডটকটছি।
‘যতই চহাক েেড আব্রাহাম একেি আমলা। নিউে চপপাটরর এই
নরটপা ড তাটক ভড়টক চদটবই। এখি চপ্রনসটডট দুবডল িা হটলই হয়। বলল সারা
চেফারসি।
‘চপ্রনসটডট টক দুবডল করার েটন্য এই াপ সৃনি কটরটছ। চপ্রনসটডট
সাটরটডার কটর চেিাটরল শ্যারিটদর সম্পটকড তদন্ত বানতল ও অনভটযাে
প্রতযাহার করটলই তাটদর বানেমাত হটয় যায়।’ আহমদ মুসা বলল।
‘চপ্রনসটডটট র আত্মসমপডে মাটি নক আমাটদরও পরােয়?’ নেটেস
করল সারা চেফারসি।
‘তা হটব চকি? চপ্রনসটডট ইহুদীবাদীটদর কাটছ আত্মসমপডে করটল
আমাটদরটক দুই প্রনতপক্ষটর নবরুটদ্ধ লড়টত হটব, এই যা।’
‘আপিার নক মটি হয় চপ্রনসটডট আত্মসমপডে করটবি?’ নেোসা সারা
চেফারসটির।
‘আটমনরকাি রােিীনতর এই নদক া নিটয় এই মুহূটতড আমর চকাি
ভাবিা চিই। েেড আব্রাহাম এখাটি এটলই সব চবািা যাটব। চপ্রনসটডটট র
আত্মসমপডে মাটিই হটলা েেড আব্রাহাম ও এযাডনমরাল মযাক আথডাটরর বরখাস্ত।
‘নঠক।’ বটল সারা চেফারসি এক ু চথটম আহমদ মুসার নদটক
পনরপূেডভাটব তানকটয় বলল, ‘আপনি নক ভাবটছি?’
প্রশ্ন শুটি আহমদ মুসা চ য়াটরর ো এনলটয় নদল। চ াখ বুটি চেল তার।
এক ু পটর ধীটর সুটস্থ বলল, ‘আপিাটদর ন ন্তা নঠক পটথই লটছ। চয দানয়ে
নদটয়টছি, চস দানয়ে আনম পালি করব। নিউে চপপার ও ন নভ যাটিটলর েটন্য
নিপ আনম ততনর কটর চদব। এ নবষটয় েেড আব্রাহাটমর সাটথও আমার
আটলা িা প্রটয়ােি।’
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মুহূতক
ড াটলর েটন্য থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল,
‘তটব আমার মটি হটচ্ছ এই মুহূটতড চেিাটরল শ্যারিটদরটক হাটত-িাটত
পাকড়াও করার মত নকছু ঘ িা আমাটদর াই।’
থামল, আবার এক ু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘আচ্ছা নমস
চেফারসি, চবঞ্জানমি চবকটির সাটথ কথা বলার সময় আপনি ‘চ প পাওয়া’
কাউটক ‘উদ্ধার করা’ সম্পটকড নকছু বলটলি। ঘ িা া নকন্তু আমাটক বটলিনি।’
আবার চসই ‘নমস চেফারসি’ সটোধি। তার বুটকর পুরটিা কি া
আবার মাথা াড়া নদটয় উঠল। চবদিায় মুখ া ম্লাি হটয় চেল তার। দুট াখও ভারী
হটয় উঠল।
মুখ নি ু কটর দাাঁত চ টপ নিটেটক আড়াল করার চ িা করল সারা
চেফারসি। এ সময় অনভমাটি প্র টড এক তরঙ্গ এটস তাটক আচ্ছন্ন কটর
চফলল। স্বাভানবক কথা বলার সাধয তার থাকল িা।
মুখ নি ু চরটখই ‘এক্সনকউে নম’ বটল উটঠ চেল সারা চেফারসি।
চ নবটল নেটয় ঢক ঢক কটর দুই গ্লাস পানি চখল চস। তারপর চবনসটি
নেটয় মুটখ পানির নছ া নদল। এরপর চতায়াটল নদটয় চ াখ মুছটত মুছটত নফটল
এল চ য়াটর। বলল, ‘স্যানর।’
আহমদ মুসার বযাপার া লক্ষ কটরনছল। সারা চেফারসটির এই কি
দারুিভাটব নবব্রত করল আহমদ মুসাটক। নকন্তু নবষয় াটক এনড়টয় চেল আহমদ
মুসা। এ ধরটির নবষয় নিটয় আটলা িার সময় এ া িয়। চডািা চোটসফাইটির
কথা সারাটক বলটব আহমদ মুসা, নকন্তু তার চকাি প্রসংে আহমদ মুসা পায়নি।
আহমদ মুসা নবষয় া এনড়টয় চেটলও তার মুটখর নবব্রতভাব াপা নদটত
পারল িা।
সারা নফটর এটস বসটলও আহমদ মুসা মুখ তুলটত পারটলা িা।
সারাও ‘স্যনর’ বটল মুখ নি ু কটরই নছল।
নকন্তু তা মুহূতড কটয়টকর েন্য নিটেটক সামটল চিবার লটক্ষয। পটর ধীর
ধীটর বরল হ্যানরর চ প পাওয়া ও তার নকডন্যাপ হওয়ার কথা।
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আহমদ মুসার চ াখ-মুখ উজ্জ্বল হটয় উঠল। বলল, ‘আল-হামদুনলল্লাহ।
খারাপ খবর া যত বড়, তার চ টয় বড় এই সুখবর।’
এ সময় সারা চেফারসটির মা ঘটর প্রটবশ করটত করটত বলল, ‘নক
সুখবর চব া?’
আহমদ মুসা নকছু বলার আটে সারা চেফারসিই বলল, ‘সনতযই বড়
খবর মা। নসটি র দানিটয়ল ময়নিহাি ইহুদীবাদীটদর প্রনত সহানুভূনতশীল। তার
সাটথ আটলা িার এক া চোপি চ প কটরনছল চেিাটরল শ্যারি। চস া নম.
ময়নিহাটির চছটল আমাটদর কমডী হ্যানর এডওয়াটডডর মাধযটম আমাটদর হাটত
এটসটছ। এ া এক া নদক। অন্যনদক হটলা, হ্যানরটক চ প উদ্ধাটরর লটক্ষয
চেিাটরল শ্যারিরা নকডন্যাপ কটরটছ। এই দুন নদক যনদ ময়নিহাটির িেটর
আিা যায় তাহটল দারুি এক া রােচিনতক লাভ হটব আমাটদর।
‘চসৌভােয চদখনছ আহমদ মুসার। নহটসব কটর চদখ, আহমদ মুসা
আটমনরকার মান টত পা চদবার পর চথটকই চতামাটদর এটকর পর এক নবেটয়র
ঘ িা ঘ টত শুরু কটরটছ।’ বলল সারা চেফারসটির মা।
‘তা িয় খালাম্মা, ওটদর নবেটয়র যুটে আনম আটমনরকায় পা নদটয়নছ।’
এতক্ষটে হাসল সারা চেফারসি। বলল, ‘োনি এ াই আপনি বলটবি।
আটমনরকাি চকাি নকছুর সাটথ আপিাটক সম্পৃক্ত িা করটল, আপনি আরও খুনশ
হি। আটমনরকায় আপনি নিটের অনিচ্ছায় এটসটছি চতা!
‘নক বলনছস সারা! বাছা এ রকম ভাবটব চকি? আটমনরকা চথটক চস নক
যাটব, িা তাটক চযটত চদব? তার েটন্য পাটয়র চবনড় আনম চরনড চরটখনছ।’ বলল
সারা চেফারসটির মা।
প্রথটম আহমদ মুসার মুটখ হানস ফুট উটঠনছল। নকন্তু সারা চেফারসটির
মাটয়র চশষ কথায় তার হানস া মনলি হটয় চেল।
আর সারা চেফারসটির চ াটখ মুটখ মাটয়র ইংনেতমূলক কথায় লনজ্জত
ও নবব্রত ভাব ফুট উঠল। মাটয়র কথা চশষ হটত িা হটতই নকছু বলার েটন্য দ্রুত
মুখ খুটলনছল সারা চেফারসি।
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নঠক এ সময়ই ঘটর প্রটবশ করল একেি পুনলশ অনফসার। বলল, ‘মাফ
ানচ্ছ সকটলর কাটছ নবরক্ত করার েন্য। এইমাত্র ওয়ানশং ি চথটক আমাটক
োিাটিা হটয়টছ, এফ নব আই প্রধাি এখাটি আসটছি। আমাটক োিাটিার েটন্য
নিটদডশ চদয়া হটয়টছ চয, মযাডাম সারা চেফারসি ও তার চমহমািটক েরুরী
প্রটয়ােটি তাটদর সাটথ ওয়ানশং ি চযটত হটব।’ পুনলশ অনফসার টল চেল।
সারা চেফারসি তাকাল আহমদ মুসার নদটক। বরল, ‘আনম চকি?
সরকারী চকাি চপ্রাগ্রাটম চতা আনম যাই িা। যাওয়ার কথা চতা শুধু আপিার।’
আহমদ মুসা হাসল। অটিক্ষে পর হাসার সুটযাে চপল। বলল, ‘ঘ িার
ঘ ক হটয় বুনি একথা বলা যায়?’
‘অন্তত আপনি আমাটক এত উাঁ ুটত তুলটবি িা। আছাড় চখটল মটর
যাব।’ সারা চেফারসটির কটঠ হঠাৎ ভারী হটয় উটঠটছ।
এক ু চথটম দ্রুত চস নিটেটক সামটল নিটয় আবার বটল উঠল, ‘আনম
ঘ ক হটল আপনি নক?’ হানসর চ িা সারা চেফারসটির চঠাাঁট ।
সারা চেফারসটির আটের কথা া আহমদ মুসাটকও হঠাৎ এক া ধাক্কা
নদটয়নছল। এক া শক ওটয়ভ সৃনি হটয়নছল তার মটি।
সারা চেফারসটির চশটষর কথা আবার পনরটবশটক হাল্কা কটর তুলল।
আহমদ মুসা পনরটবশটক আরও হাল্কা করার েটন্যই বলল, ‘অনভটিতার পাটশ
চতা সহঅনভটিতা থাটক?’
‘সহঅনভটিতা িা বটল ‘সাথী’ বলটল ক্ষনত নক?’ বলল সারা চেফারসি।
মুটখ তার ম্লাি হানস।
‘চকাি ক্ষনত চিই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আটছ ক্ষনত, সহঅনভটিতা চপছটি থাটক, সাথীটক নকন্তু পাটশ রাখটত
হয়।’ বটলই সারা চেফারসি উটঠ দাাঁড়াল। তারপর বলল, ‘আম্মা ওিারা চয চকাি
সময় এটস পড়টত পাটরি। নকছু চোছ-োছ কটর চিয়া প্রটয়ােি।’
সারা চেফারসটির মা নেিা চেফারসিও উটঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘নি া
পনরস্কার করটত বটল এটসনছ। ওনদক া চদটখ আনম নকট টির চখাাঁে-খবর চিব।
তুনম এনদটক চতামার চোছ-োছ া কটর িাও।’
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বটল নি তলায় িামার েটন্য ঘর চথটক চবনরটয় নসাঁনড়র নদটক অগ্রসর
হটলা সারা চেফারসটির মা।
সারা চেফারসি যাবার েটন্য পা বানড়টয় আবার ঘুটর দাাঁড়াল। বলল
আহমদ মুসাটক, ‘আমার ওয়ানশং ি যাবার বযাপাটর আপনি নকন্তু নকছু বটলিনি।’
আহমদ মুসা েম্ভীর হটলা। বলল, ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র এসব
নসদ্ধান্ত আমাটক নিটত হটব তা নকন্তু আনম বুনিনি।’
‘এ নিটদডশ আনম সংেঠিটক নদটয়নছ। আপিার নসদ্ধান্ত সংেঠটির নসদ্ধান্ত
নহসাটব েেয হটব।’
‘আমাটক এ সম্মাি চদয়ার েটন্য ধন্যবাদ। নকন্তু আপিার এ নসদ্ধান্ত নক
স্বাভানবক?’
আটবটের এক উচ্ছ্বাস এটস সারা চেফারসটির চ াখ-মুখ ভারী কটর
তুলল। বলল, ‘আমার চদখা স্বে এ পযডন্ত সতয প্রমানেত হটয়টছ।
আমার চস স্বটেরই নিটদডশ এ া চয, আমার দানয়ে আপিার হাটত তুটল
চদব।’ আটবটে কনম্পত কটঠস্বর সারা চেফারসটির।
আহমদ মুসার চভতর া চকাঁটপ উঠল। যুনক্তবাদ ও বাস্তববাটদর পীঠন্থাি
আটমনরকার শীষড একন পনরবাটরর সুনশনক্ষত তরুিী এমি অদৃিবাদী হটয় পড়ল
চকমি কটর! আহমদ মুসা তার এই অন্ধ আটবটের চমাকানবলা করটব নকভাটব!
আহমদ মুসা কথা বাড়াটত াইল িা।
বলল, ‘ওটদর ডাক যথাথড। আপিার ওয়ানশং টি অবশ্যই চযটত হটব।’
‘ধন্যবাদ, স্যার।’ সারা চেফারসটির মুটখ তখি ফুট উটঠটছ দুিুনমর
হানস।
ঘুটর দাাঁনড়টয় আবার হাাঁ া নদল সারা চেফারসি।

চহায়াই হাউটের দনক্ষে অনলটন্দ লযাটড করল চছাট্ট একন
চহনলকোর। অনলন্দ া নিেডি।
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চহনলকোটরর ড্রাইনভং নস চথটক চিটম এল এফ নব আই প্রধাি েেড
আব্রাহাম েিসি।
তার পটর চিটম এল আহমদ মুসা এবং সারা চেফারসি।
েেড আব্রাহাম েিসি একাই চহনলকোর ড্রাইভ কটর নেটয়নছল
ভানেডনিয়ার মনট টসটলাটত। এমি একক সফটরর কারে নহসাটব বটলনছল,
আটলা িার েন্য আরও কটয়কেটির আসার কথা নছল। নকন্তু চহায়াই হাউে
চথটক তার অনুমনত চদয়া হয়নি। চসখাি চথটক োিাটিা হয়, আহমদ মুসা
চহায়াই হাউটে আসটছি। এ খবর েেড আব্রাহাম েিসি ও সারা চেফারসটির
বাইটর এফ নব আই ও ‘চফম’ এর চকউ চযি িা োটি। চস েটন্য েেড আব্রাহাম
েিসিটকই চহনলকোর ড্রাইভ করটত হটয়টছ।
চহনলকোর লযাটড করার পর আটরাহীটদর স্বােত োিাটত চকউ
আটসনি।
েেড আব্রাহাম েিসি নিটেই স্বােত োিাল আহমদ মুসা ও সারা
চেফারসিটক। েেড আব্রাহামই তাটদর নিটয় লল চহায়াই হাউটের চভতটর।
েেড আব্রাহাম তাটদরটক এ কনরটডার চস কনরটডার ঘুনরটয়, অটিক নসাঁনড়
উঠািামা কনরটয় একন কটক্ষ নিটয় ঢুকাল। মািানর সাইটের বেডাকৃনত কক্ষ।
কটক্ষর নঠক মািখাটি অথড বৃত্তাকার সুদৃশ্য এক া চ নবল। চ নবটলর
নতি নদক নঘটর ছয়ন চ য়ার। আর চ নবটলর অবনশি অন্য পাশন টত একন মাত্র
আসি। চস আসটির চসাো চপছটি এক া দরো।
আহমদ মুসারা এ দরোন র নবপরীত নদটকর দরো নদটয় ঘটর প্রটবশ
কটরটছ।
কক্ষন একন নমন ং রুম। আহমদ মুসারা কটক্ষ প্রটবশ কটর চদখল
নতিেি চলাক বটস আটছ। চ নবটলর এ পাটশ বসা বটল তাটদর চপছি া চদখা
যাটচ্ছ। চবাধ হয় পাটয়র শব্দ চপটয়নছল ওরা। নতিেিই এক সাটথ চপছি নফটর
তাকাল।
তানকটয়ই নতিেি সহাটস্য উটঠ দাাঁড়াল। প্রায় একসাটথই দুেি বটল
উঠল, ‘ওটয়লকাম আহমদ মুসা। গুড মনিডং ু অল।’
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পূবড চথটক বটস থাকা নতিেটির একেি হটলা এযাডনমরাল মযাক
আথডার, নস আই এ প্রধাি, নেতীয় েি মানকডি সশস্ত্র বানহিীর প্রধাি চেিাটরল
চরািার্ল্ ওয়ানশং ি এবং তৃতীয়েি চহায়াই ঈেটলর প্রধাি চোর্ল্ ওয়া ার।
সবাই বসল।
ছয়েটির নঠক মািখাটি বসাটিা হটয়টছ আহমদ মুসাটক। তার ডাি
পাটশ সারা চেফারসি, বাম পাটশ চোর্ল্ ওয়া ার। সারা চেফারসটির ডাি পাটশ
এটকবাটর প্রাটন্তর চ য়াটর বটসটছ েেড আব্রাহাম েিসি। আর চোর্ল্ ওয়া াটরর
বামপাটশ বটসটছ চরািার্ল্ ওয়ানশং ি এবং তারপটর প্রাটন্তর চ য়ারন টত বটসটছ
এযাডনমরাল মযাক আথডার।
সবাই বসটল সারা চেফারসি আহমদ মুসার কাটির কাটছ মুখ নিটয়
বলল, ‘নব চরনড, আপনিই ীফ চেি। আপিাটক বসাটিা হটয়টছ চপ্রনসটডটট র
চ য়াটরর চসাো সামটি।
সকাল ১১ া বাোর সাটথ সাটথ চ নবটলর ওপাটশর খানল চ য়ার ার
চপছটির দরো া ধীটর ধীটর খুটল চেল।
চস দরো নদটয় চপ্রনসটডট প্রটবশ করল। তার মুটখ হানস। দৃঢ় পদটক্ষপ।
কটক্ষ পা নদটয়ই হানস মুটখ সকটলর উপর নদটয় একবার চ াখ বুনলটয়
নিল চপ্রনসটডট ।
চ য়াটরর কাছাকানছ এটস চপ্রনসটডট বলল, ‘গুডমনিডং ু অল।’
চপ্রনসটডট কটক্ষ প্রটবশ করার সাটথ সাটথই সবাই উটঠ দাাঁনড়টয়টছ।
চপ্রনসটডট চ য়াটর এল।
চপ্রনসটডট বসার আটে চ য়াটরর সামটি দাাঁনড়টয়। প্রথম হাত বানড়টয়
নদল আহমদ মুসার সাটথ হ্যাটডটশটকর েটন্য। বলল নমনি চহটস ‘নম. আহমদ
মুসা। িাটমর তুলিায় আপনি ু ইয়ং।
‘ধন্যবাদ এটক্সটলনে। এ া আমার চসৌভােয।’ হ্যাটডটশক করটত করটত
চঠাাঁট হানস চ টি বলল আহমদ মুসা।
‘দযা ’স ট্রু ইয়ংমযাি।’ বটল চপ্রনসটডট হাত বাড়াল সারা চেফারসটির
নদটক।
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সারা চেফারসটির সাটথ হ্যাটডটশক করটত করটত বলল, ‘িাইস ু নস
ইউ নমস চেফারসি। আপিার িতুি পনর য় আমাটক আিনন্দত কটরটছ।
‘ধন্যবাদ নম. চপ্রনসটডট ।’ বলল সারা চেফারসি।
তারপর চপ্রনসটডট হ্যাটডটশক করল এফ নব আই ীফ েেড আব্রাহাম
েিসটির সাটথ। বলল, ‘আপনি অটিক কি কটরটছি, ধন্যবাদ নম. েেড
আব্রাহাম।’
আর চোর্ল্ ওয়া াটরর সাটথ হ্যাটডটশক করটত করটত চপ্রনসটডট বলল,
‘নম চোর্ল্ ওয়া ার আপনিই িা, নম. আহমদ মুসাটক কযানরনবয়াি চথটক মানকডি
যুক্তরাটে এটি যত েটডটোল পানকটয়টছি।’ চপ্রনসটডটট র মুটখ হানস।
‘আমার ধন্যবাদ পাওয়া উন ত নম. চপ্রনসটডট । কারে এ েটডটোল সৃনি
িা করটল অটিক সবডিাশা েটডটোল দূর করা চযত িা।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।
‘সময়ই তা বটল চদটব নম. চোর্ল্ ওয়া ার।’ চপ্রনসটডটট র কটঠ নকছু া
েম্ভীর।
চেিাটরল চরািার্ল্ ওয়ানশং ি ও এযাডনমরাল মযাক আথডাটরর সাটথ
হ্যাটডটশক কটর চপ্রনসটডট এযাডামস হ্যানরসি তার চ আটর নেটয় বটস পড়ল।
চপ্রনসটডট পিাটশাধড। নকন্তু তাটক চদখটল নল্লটশাটধডর চবনশ মটি হয়
িা।
শক্ত িাটভডর যতগুটলা চপ্রনসটডট মানকডি যুক্তরাটে এটসটছ, তাটদর মটধয
এই চপ্রনসটডট ও স্থাি পাটবি। সাংঘানতক চ িশটির সময়ও এযাডামস হ্যানরসি
হাসটত পাটর। তার আর একন গুে হটলা তার কথায় স্বচ্ছতা আটছ। মানুষ তার
সাটথ একবার কথা বলটলই তাটক ন িটত পাটর। চপ্রনসটডট বটসই বরল,
এখিকার এই নমন ং ফরমাল ও ইিফরমাল দুইই। এই নমন ং এর আমার পাটশ
কাউটক রানখনি। এই নমন ং এর চকাি নকছুই চিা হটব িা। এই নমন ং এ সাক্ষী
হবার মত চহায়াই হাউটে চকই চিই। চপ্রনসটডটট র নসনকউনরন কমবযা চফাসডই
শুধু এখি চহায়াই হাউটে আটছ। সব োফটক আনম ছুন নদটয়নছ আে অবসর
কা াব বটল। সুতরাং আমাটদর কথা-বাতডা চপাশাক-আশাকহীি স্পি হটলই ভাল
হয়।’
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বটল চপ্রনসটডট মুহূটতডর েটন্য এক ু থামল। এক ু চযি আত্মস্থ হটলা।
তারপর মুখ তুটল চসাো তাকাল আহমদ মুসার নদটক। বরল ‘আটমনরকায়
আপিাটক চখাশ আহমটদদ আহমদ মুসা।’
‘ধন্যবাদ নম. চপ্রনসটডট ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আনম দুুঃনখত, চমৌলবাদী শটব্দর কদথড হটচ্ছ। যা হওয়া উন ত নছল
পুরস্কাটরর নিনমত্ত, তাটক করা হটয়টছ নতরস্কাটরর বাহি। খ্রীটির চমৌল নশক্ষায়
আনম অনবশ্বাসী িই, বাইটবল ছুটাঁ য় শপথ নিটয় আনম চপ্রনসটডট হটয়নছ। তাই
আনমও চমৌলবাদী।’ বলল চপ্রনসটডট শান্ত স্বটর।
‘আমাটক ‘সন্ত্রাসীও’ বলা হটয়টছ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘এ া আমার কাটছ গুরুেপূেড িয়। ‘অমুক সন্ত্রাসী’ নকংবা ‘আনম সন্ত্রাসী
িই’ চকাি ারই মূলয চিই। সতয উদঘা ি চথটকই এর েবাব হটয় যাটব।’
বটল এক ু চথটমই চপ্রনসটডট আহমদ মুসাটক লক্ষয কটর বলল, ‘নম.
আহমদ মুসা, আপনি নক ভয় পাটচ্ছি?’
‘ভয় আটস হারাটিার আশংকা চথটক। আমার নকছু হারাবার চিই নম.
চপ্রনসটডট ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নকন্তু সবট টয় মূলযবাি হটলা েীবি। েীবি া চতা আপিার আটছ।’
‘েীবি া আনম ধারে কনর মাত্র। নকন্তু এই েীবি থাকা, িা থাকা আমার
হাটত িয়, স্রিার হাটত। তাই এ নিটয় আমার চকাি ন ন্তা চিই নম. চপ্রনসটডট ।’
‘নকন্তু এ ন ন্তা মানুটষর সহোত।’ চপ্রনসটডট বলল।
‘েীব নহটসটব তা সতয, নকন্তু মানুষ নহসাটব আমাটদরটক এ নশক্ষা নিটত
হয় চয, চকাি শনক্তর মৃতযু র তানরখ এনেটয়ও চযমি আিটত পাটর িা, চতমনি
চকাি-প্রয়াস মৃতযু র সময়টক নপনছটয়ও নদটত পাটর িা।’
চপ্রনসটডটট র মুটখ এক ুকটরা হানস ফুট উঠল। বলল, ‘ধন্যবাদ
আহমদ মুসা আপনি সনতযই চদখনছ একেি অনুকরেীয় চমৌলবাদী।’
বটল চপ্রনসটডট মুহূটতডর েটন্য থামল। তার মুখ েম্ভীর হটয় উঠল।
পরক্ষটেই সকটলর নদটক চ টয় বটল উঠল, ‘আহমদ মুসা িািানদক নদটয় একেি
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আটলান ত বযনক্তে তাই প্রথম সাক্ষাটত তারসাটথ এক ু আটলা িার সুটযাে
নিলাম। এখি কাটের কথায় আনস।’
থামল চপ্রনসটডট । তাকাল েেড আব্রাহাম েিসটির নদটক। েেড
আব্রাহাম েিসি মানকডি নিরাপত্তা নসটেটমর সবট টয় নসনিয়র আমলা।
েেড আব্রাহাম েিসি চপ্রনসটডট টক তার নদটক তাকাটত চদটখ িটড়টড় বসল। বুিল চপ্রনসটডটট র ইংনেত চয, তাটকই এক া ভূনমকা নিটত হটব।
বলল চস ‘নবটশষ এক পনরনস্থনতটত চহায়াই হাউটে মহামান্য চপ্রনসটডটট র
সামটি আমরা উপনস্থত হটয়নছ। আে চদটশর প্রধাি সংবাদপত্রগুটলাটত এক া
নিউে পনরকনল্পতভাটব প্রকাশ করা হটয়টছ। এর মূল কথা, আহমদ মুসার চযােসােটসর নশকার হটয় মানকডি চপ্রনসটডট ও তার প্রশাসি এবং মানকডি দুন
সংেঠি, চহায়াই ঈেল ও ‘চফম’, ইহুদীটদর সাটথ সংঘাত সৃনির েটন্য উটঠ
পটড় চলটেটছ। ওটদর চঘাষো চথটক মটি হটচ্ছ, আে সন্ধযায় কটয়কন ন নভ
যাটিটলও এই কথাগুটলা প্র ার করা হটব। এই অবস্থায় মত নবনিমটয়র েটন্যই
এই নমন ং। চপ্রনসটডট সরাসনর আপিাটদর কাছ চথটক নকছু োিটত াি।’ থামল
েেড আব্রাহাম।
থামার সংটে সংটেই চপ্রনসটডট বটল উঠল, ‘ধন্যবাদ নম. েেড।’
বটলই চপ্রনসটডট সরাসনর আহমদ মুসার নদটক তানকটয় নেটেস করল,
‘নম. আহমদ মুসা, চয অনভটযাে ওরা নিটয় আসটছ তার প্রধাি আসামী আপিার
মটত চক?’
আহমদ মুসার দুট াখও চপ্রনসটডটট র চ াটখ নিদ্ধ। প্রটশ্নর ধরটিই চবাধ
হয় এক ুকটরা হানস ফুট উটঠটছ আহমদ মুসার চঠাাঁট । বরল, ‘মহামান্য
চপ্রনসটডট যাটক এই প্রশ্নন নেটেস কটরটছি, চসই আহমদ মুসাই প্রধাি
আসামী। নিউটে যা বলা হটয়টছ তার সব াই চপ্রনসটডট ও তা প্রশাসটির উপর
াপ সৃনির লটক্ষয, যাটত চপ্রনসটডট সংনিি সব ঘ িাটক ইহুদী নবটেষোত
সাোটিা ঘ িা ধটর নিটয় ইহুদীটদর নবরুটদ্ধ তদন্ত বন্ধ কটর আহমদ মুসার
নবরুটদ্ধ মামলা দাটয়র কটরি।’
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‘চপ্রনসটডট যনদ চদটশর সংবাদপত্র ও ন নভ চি ওয়াটকডর এই
সাটেশিটক গ্রহে কটরি?’ বলল চপ্রনসটডট েম্ভীর কটটঠ।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘চপ্রনসটডট তা করটত পাটরি।
‘চসটক্ষটত্র আপিার ভূনমকা নক হটব?’ বরল চপ্রনসটডট ।
‘চকাি ভূনমকায় আনম অবতীেড হব, তা নিভডর করটব নমস চেফারসি ও
নম. চোর্ল্ ওয়া াটরর ভূনমকার উপর। ওরা যনদ আমাটক সহটযানেতা কটরি,
তাহটল মানকডি যুক্তরাটে চথটকই চেিাটরল শ্যারিটদর ষড়যন্ত্র িস্যাটতর চ িা
করব। আর ওরা যনদ চপ্রনসটডটট র নসদ্ধাটন্তর সাটথ থাটকি, তাহটল আনম মানকডি
সরকাটরর চগ্রফতার এনড়টয় যুনক্ত াটক আন্তেডানতক চক্ষটত্র নিটয় যাব।’
‘আন্তেডানতক চক্ষটত্র নিটয় যাবার অথড?’ চপ্রনসটডট নেটেস করল।
‘চেিাটরল শ্যারিরা চয লড়াই মানকডি নমনডয়াটত শুরু কটরটছ, তা আনম
আন্তেডানতক নমনডয়াটত নিটয় যাব এবং ওটদর মুটখাশ নছাঁটড় ওটদর িগ্ন চ হারা
নবশ্ববাসীর সামটি িগ্ন কটর চদব।’ বলল আহমদ মুসা।
চপ্রনসটডটট র চ াখ দুন উজ্জ্বল হটয় উঠল। নকন্তু মুটখর োম্ভীযড নঠকই
থাকল। বলল চপ্রনসটডট , ‘মানকডি চগ্রফতার এড়াটবি নক কটর? আপনি চহায়াই
হাউটে, কাযডত বন্দীই বলটত পাটরি।’
আহমদ মুসার হাসল। বলল, ‘আনম কাযডত বন্দী চযমি বলা যায়, চতমনি
বন্দী মুনক্তর পথ কাযডত চখালা আটছ বলা যায়।’
চপ্রনসটডটট র ভ্রুকুনিত হটলা। তারপর মুটখ ফুট উঠল চকৌতুল। বলল,
‘চস পথ চকমি?’
আহমদ মুসার হাসল। বলল আমার চশার্ল্ার চহালোটর চমনশি
নরভলবার এম ১০ আটছ, চকউ সা ড কটরনি। এই ঘটর সবাইটক বন্দী কটর আনম
চবনরটয় চযটত পানর। চহনলকোর লযাটড করা আটছ নসাঁনড়র প্রায় ো চঘটষই। েেড
আব্রাহাম ানব চরটখ এটসটছ ডযাশ চবাটডডর এযাসটট্রটত। চপ্রনসটডটট র
অয়যারটলস সংটকত চপটয় চহায়াই হাউটের নসনকউনরন কমবযা চফাসড
চহনলকোর লটক্ষয যখি প্রথম গুলী বৃনি করটব তখি চহনলকোর অন্তত পিাশ
ফু উপটর উটঠ যাটব।’
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চপ্রনসটডটট র চঠাাঁট হানস।
েেড আব্রাহাটমর চ াটখ-মুটখ নবস্ময়। বলল, ‘চকউ চদটখনি নিনশ্চত হটয়
ানব া আনম ওখাটি চরটখনছ।’
েেড আব্রাহাম থামটতই চেিাটরল চরািার্ল্ ওয়ানশং ি বলল,
‘চহনলকোর গুলী কটব িামাটবা, ও া চহায়াই হাউটের এলাকা পার হবার
আটেই।’
‘েিাব েেড আব্রাহাটমর চহনলকোরন বুটল প্রুফ। চোলা বষডে কটর
যনদ পাখা চফটল চদয়া হয়, তবু এ নবটশষ চহনলকোরন ফ্লাই করটত পাটর।’
বলল আহমদ মুসা হানস মুটখ।
এবার চপ্রনসটডট সহ সকটলর চ াটখ মুটখ নবস্মটয়র ন হ্ন। বলল এফ নব
আই ীফ েেড আব্রাহাম েিসি, ‘চহনলকোটরর এই তবনশিয এক া ক্লযানসফাইড
ইিফরটমশি। আপিার োিার কথা িয়।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘চহনলকোটরর ড্রাইনভং চডাটরর চভতটরর
পাটশ চমক-আপ চেট চহনলকোটরর চস্পনসনফটকশি চলখা আটছ। ও া চথটক
চতা চয চকউ ক্লযানসফাইড ইিফরটমশি চেটি নিটত পাটর।’
‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। সতযই নবস্মটয়র চয, চহায়াই হাউটের
চগ্রফতার এনড়টয় সটর পড়ার ন ন্তাও আপনি কটর চরটখটছি।’
চপ্রনসটডট আহমদ মুসাটক এই কথা বলার পর সারা চেফারসি ও চোর্ল্
ওয়া ারটক উটেশ্য কটর বলল, ‘সরকার যনদ নমনডয়ার সাটেশিটক গ্রহে কটর
চিয়, তাহটল আহমদ মুসা তার পদটক্ষপ নহসাটব দুই নবকটল্পর কথা বটলটছ।
একন টত আপিাটদর সহটযানেতা দরকার, অন্যন টত তার নিেস্ব। আপিারা
তাটক সহটযানেতা করটছি নক িা?’
‘নম. চপ্রনসটডট বটলটছি, আনম আহমদ মুসাটক আটমনরকায় এটি এই
েটডটোল পানকটয়নছ। নকন্তু আমার মটি হটচ্ছ তাাঁটক এটি েটডটোল দূর করার
বযবস্থা কটরনছ। সুতরাং আনম এবং আমার সংেঠি তাটক সবডাত্মক সহটযানেতা
করব।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।
চপ্রনসটডট তাকাটলি সারা চেফারসটির নদটক।
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সারা চেফারসটির মুখ েম্ভীর। বলল, ‘যুদ্ধ বা লড়াই চয া শুরু হটয়টছ,
চস া আমাটদর লড়াই, আটমনরকািটদর লড়াই। নম. আহমদ মুসার লড়াই িয়।
নতনি ঘ িািটম এর সাটথ েনড়ত হটয় পটড়টছি এবং সবরকম সহটযানেতা
করটছি। আনম আটমনরকার পক্ষ চথটক তাাঁটক কৃতেতা োিানচ্ছ চয, আটমনরকা
িা াইটলও এ লড়াই নতনি ালাটবি আটমনরকার বাইটর নেটয়। এ া তাাঁর পরম
মািনবকতার প্রকাশ।’
সারা চেফারসটির কথা চশটষ নদটক এটস আটবটে রুদ্ধ হটয় পটড়নছল।
এক ু থামল সারা চেফারসি।
‘স্যনর’ বটল মুখ া এক ু ঘুনরটয় এক ু চকটস পনরস্কার কটর নিটয় আবার
বলল, ‘আটমনরকািটদর সরকার িা াইটলও আটমনরকািরা এ লড়াই ালাটব।
আটবদি করব, এ লড়াই এ নম. আহমদ মুসা আটমনরকািটদর সাটথ থাকটবি।’
কটঠ আবার আটবটে রুদ্ধ হটয় পড়ল সারা চেফারসটির।
থামল সারা চেফারসি। মুখ নি ু করল চস।
চপ্রনসটডটট র চ াখ-মুখ উজ্জ্বল হটয় উটঠটছ। এক া আটবটের কম্পি
তারও চ াটখ-মুটখ।
চপ্রনসটডট চসাো হটয় বসল। বলল, ‘ধন্যবাদ নমস চেফারসি।
চপ্রনসটডট নহসাটব িয়, একেি আটমনরকাি নহসাটব আপিাটক অনভিনন্দত
করনছ। আনম েনবডত চয, আটমনরকািটদরই এক নপ্রয় পূবড পুরুটষর পনরবাটরর
আপনি সন্তাি।’ চপ্রনসটডট এক ু থামল।
চপ্রনসটডটট র কথাও আটবটে ভারী হটয় উটঠনছল।
থামার সাটথ সাটথ চপ্রনসটডটট র চ াখ মুহূটতডর েটন্য বন্ধ হটয় নেটয়নছল।
চবাধ হয় চপ্রনসটডট আটবে দূটর সরাটত াইল। মুহূতক
ড াল পটর চপ্রনসটডট বলল,
‘নকন্তু সব িােনরটকর সরকার নহসাটব, চদটশর চপ্রনসটডট নহসাটব চকাি োনতেত
েটন্দ্ব আনম চকাি পক্ষ হটত পানর িা।’
‘োনতেত েন্দ্ব চকাথায় নম. চপ্রনসটডট ?’ বলল সারা চেফারসি।
‘পনরস্কার চয, এই সংঘাটত ইহুদীরা এক পক্ষ হটয় নেটয়টছ।’
চপ্রনসটডট বলল।
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‘পনরকনল্পতভাটব ওটদর এক া পক্ষ করা হটয়টছ নম. চপ্রনসটডট ।
চদটশর বাইটর আন্তেডানতক একন ইহুদী চোটয়ন্দা গ্রুপ আমাটদর চদটশর
ইহুদীটদর এক া ক্ষুে চোষ্ঠীর চযােসােটস এক া ষড়যন্ত্র ালাটচ্ছ। এ া হটলা
প্রকৃত ঘ িা। এই ঘ িার সাটথ চদটশর সাধারে ইহুদীটদর চকািই সম্পকড চিই।
সুতরাং চয সংঘাত চবটধটছ চস া োনতেত সংঘাত িয়। সংঘাত চবটধটছ
ষড়যন্ত্রকারী এক া টির সাটথ। ঘ িািটম ষড়যন্ত্রকারী এই চোষ্ঠী চদটশর
ইহুদীটদর এক া অংশ। আর এই ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়ার পর এখি চ িা করটছ
চদটশসব ইহুদীটদর তাটদর সাটথ ািার এবং এটক োনতেত রূপ চদয়ার। তারা
দুট া অন্যায় করটছ। প্রথম া ওটদর ষড়যন্ত্র, অন্য া হটলা তাটদর কুকীনতডর সাটথ
চো া ইহুদী কমুযনিন টক েনড়টয় চফলার। এইভাটব ইহুদী কমুযনিন টক ঢাল
বানিটয় তারা তাটদর েঘন্য কুকীনতডটক ঢাকটত াটচ্ছ। এ া আমরা হটত নদটত
পানর িা।
‘নমস চেফারসি আপিার সাটথ আনম একমত। নকন্তু এ কথাগুটলা সবই
এখি মানুটষর কাটছ প্রমাে সাটপক্ষয। প্রমানিত হবার আটে েিেে চযমি পক্ষ
চিটব িা, চতমনি সরকাটর এখি এক পটক্ষ নেটয় দাাঁড়াটিা কনঠি।’ চপ্রনসটডট
বলল।
‘স্যনর নম. চপ্রনসটডট , এখাটি পক্ষ চিবার প্রশ্ন উঠটছ িা। আপিার
প্রশাসি এক া তদটন্ত হাত নদটয়টছ, চস া এখি এনেটয় চিয়ার প্রশ্ন।’ বলল সারা
চেফারসি।
‘চস া এনেটয় যাটব নমস চেফারসি। নকন্তু সরকারটক এখি কথা বলটত
হটব। চস কথায় সরকার বলটব, আহমদ মুসার পক্ষ এবং ইহুদীটদর নবপক্ষ-চকাি
বযাপাটরই এমি চকাি নবটব িা সরকাটরর মটধয চিই। প্রশাসি নকছু গুরুেপুেড
বযাপাটর তদন্ত করটছ। বযনক্ত, পনর য় নিনবডটশটষ চয কাটরা কাছ চথটক প্রটয়ােিীয়
সহটযানেতাটক ওটয়লকাম করা হটয়টছ। এটক্ষটত্র সম্মানিত ইহুদী িােনরকটদর
সহটযানেতাটক নবটশষ মূলযবাি নবটব িা করা হটব উপযুক্ত সমটয় সবনকছুই
েিসমটক্ষয আিা হটব।’ চপ্রনসটডটট র দপ্তর চথটক আেই একথা চঘাষো করা
হটব।
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‘নম. চপ্রনসটডট তদন্ত বাি াল করার েটন্যই চেিাটরল শ্যারিরা
এতনকছু করটছ। সুতরাং এই চঘাষো চকািই কাে চদটব িা। এ তদন্ত তারা
আোটত চদটব িা। চপ্রনসটডটট র উপর রােচিনতক াপ চকাি কাে িা নদটল তারা
আরও বড় নকছু ঘ াটব। নম. চপ্রনসটডট নিনশ্চত থাকুি তারা সরকাটরর পতি পযডন্ত
যাটব।’ সারা চেফারসি বলল।
‘আনম োনি নমস চেফারসি। েেড আব্রাহাম ও মযাক আথডাররাও একথা
বলটছি।’ বলল চপ্রনসটডট ।
‘তাহটল নম. চপ্রনসটডট ওটদর আিমটের েবাটব আপনি অকাযডকর এই
আত্মরক্ষার পথ নিটচ্ছি চকি?’ বলল সারা চেফারসি।
‘সরকার এর চবনশ নকছু করটত পারটব িা।’ চপ্রনসটডট বলল।
‘তাহটল?’ হতাশ কটটঠ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।
‘এ প্রটশ্নর সমাধাটির েটন্যই চতা আপিাটদর চডটকনছ। থযাংকস েড।
যা চ টয়নছলাম তা চপটয়নছ।’ বলল চপ্রনসটডট ।
‘নক চপটয়টছি নম. চপ্রনসটডট ?’ নেটেস করল সারা চেফারসি।
‘আহমদ মুসা আমাটক নিনশ্চত কটরটছি। তার এনেটয় যাওয়া া সরকার
নিভডর িয়। নম. চোর্ল্ ওয়া ার তাটক সহটযানেতা করটবি চেটি খুনশ হটয়নছ।
আর নমস চেফারসি আপিার মটধয আটমনরকার সংগ্রামী িতুি প্রেন্মটক চদখনছ।
আনম আশানিত আপিারা ষড়যটন্ত্রর নবরুটদ্ধ েয়ী হটবি।’ বলল চপ্রনসটডট । তার
কটটঠ আটবটের সুর।
‘নকন্তু নম. চপ্রনসটডট , েিেটের সংক চমা টি েিেটের সরকার নকছু
িা কটর সমাধাি েিেটের উপর চছটড় নদটল চস া চকমি হয়।’ বলল সারা
চেফারসি।
‘চদটশর নবনভন্ন পনরনস্থনতটত নবনভন্ন ধরটির কূ িীনতর আশ্রয় নিটত হয়।
এটক প্রটয়ােিীয় একন কূ িীনত নহটসটবই চদখুি। তটব সরকার ওটদর উপর
িযাকডাউি করটছ িা নঠকই, তটব প্রশাসটির সব ধরটির সহটযানেতা আপিারা
পাটবি। চস া চিয়ার দানয়ে আপিাটদর, চদয়ার দানয়ে প্রশাসটির থাকটব িা।’
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চপ্রনসটডট সারা চেফারসটির উটেটশ্য কথাগুটলা বটলই তাকাল
আহমদ মুসার নদটক। বলল, ‘নম. আহমদ মুসা, সামটি এটোটিার বযাপাটর
আপিারা নক ন ন্তা করটছি, নকছু নক োিটত পানর?’
‘এ প্রটশ্নর উত্তর নমস সারা চেফারসি ভাল নদটত পারটবি। ওরা নকছু
ন ন্তা কটরটছি নম. চপ্রনসটডট ।’
চপ্রনসটডটট র চ াখ ঘুটর চেল সারা চেফারসটির নদটক।
আহমদ মুসার কথা চশষ হটতই সারা চেফারসি শুরু কটরটছ তার কথা।
বলনছল, ‘নবস্তানরত আমরা নকছু ভানবনি। তটব চয অস্ত্র নদটয় ওরা আটমনরকািটদর
আঘাত কটরটছ, চস অস্ত্র নদটয় আমরা ওটদর আঘাত করব। অস্ত্র চরনড করার
দানয়ে আমাটদর, নকন্তু রসদ চযাোটবি েিাব আহমদ মুসা।’
‘বুিটত পারনছ, কাে আমাটদরই করটত হটব। নকন্তু সরকার আমাটদর
চকাি দায় দানয়ে চিটবি িা। বরং দরকার হটল সরকার আমাটদর কাউটক
চগ্রফতারও চদখাটবি।’
কথার মািখাটি আহমদ মুসা এক ু থামল। আবার শুরু করল। বলল,
‘রসদ ততরীর বযাপাটর নম. েেড আব্রাহাম নম.মযাক আথডার ও নম. চরািার্ল্
ওয়ানশং িটদর কাটরা কাটরা সহটযানেতা দরকার হটব। ওটদর সাটথ
চযাোটযাটের চকাি সুটযাে থাকটছ নকিা?
‘সনতযই আপনি অসাধারে আহমদ মুসা। আপিাটক চগ্রফতার চদখাবার
মত পনরনস্থনত হটত পাটর। চেিাটরল শ্যারিটদর রােচিনতক ষড়যন্ত্র চঠকাবার
েটন্য চশষ পযডন্ত প্রশাসিটক ঐ পযডন্ত চযটত হটত পাটর। আপনি এ া বুটিটছি
মাটি মানকডি রােিীনতর নকছুই বুিা আপিার বানক চিই। আপিাটক ধন্যবাদ।’
চশষ শব্দ উচ্চারটের পর চপ্রনসটডট এক া দম নিটয় আবার শূরু করল,
‘িা ওটদর কাটরা সাটথ আপনি চযাোটযাটের সুটযাে পাটবি িা। আমাটদর চো া
পুনলশ ও চোটয়ন্দা এটেেীগুটলার চ াটখর বাইটর আপিাটক কাে করটত হটব।
যাটত চেিাটরল শ্যারি ও সংনিিরা চবাটি আপিাটদর কাটের সাটথ সরকাটরর
চকাি সম্পকড চিই। লড়াই চথটক সরকার সটর দাাঁনড়টয়টছ। লড়াই ালাটচ্ছি
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আপিারা। তটব েেড আব্রাহাম, নম. মযাক আথডার ও চেিাটরল চরািার্ল্ ওয়ানশং ি
বযনক্তেতভাটব আপিার সাটথ চযাোটযাে করটবি প্রটয়ােি হটল।’
‘নকন্তু আমার প্রটয়ােি হটল?’ চপ্রনসটডট থামটতই বটল উঠল আহমদ
মুসা।
‘আমার সাটথ তবঠটকর পর এখাটিই ওটদর সাটথ আপনি বসটবি।
আপিার প্রটশ্নর েবাব ওরাই চদটবি।’ বলল চপ্রনসটডট ।
এ কথা চশষ কটরই চপ্রনসটডট বটল উঠল, ‘চলনডে এটড চেটট লমযাি,
আপিারা কি কটর এখাটি এটস আমাটক আটলা িার সুটযাে চদয়ায় আপিাটদর
সকলটক ধন্যবাদ। আনম এখি উঠটত াই।’
উটঠ দাাঁড়াটত দাাঁড়াটত চপ্রনসটডট বলল, ‘পাটশর ঘটর আপিাটদর া
অটপক্ষা করটছ। চসখাটি সকলটক আনম দাওয়াত নদনচ্ছ। নম. েেড আব্রাহাম
েিসিটক আনম অনুটরাধ করনছ নতনি আমার পক্ষ চথটক সম্মানিত চমহমািটদর
সাটথ এযাট টড করটবি।’
বটল চপ্রনসটডট উটঠ দাাঁনড়টয় সকটলর সাটথ হ্যাটডটশক কটর চযমি
এটসনছল, চতমনি চপছটির চসই দরোর নদটক এগুটলা।
দরোয় নেটয় আবার নফটর দাাঁড়াল চপ্রনসটডট । বলল সারা
চেফারসিটক লক্ষয কটর। বলল, ‘সারা চেফারসি ফরমাল নমন ং চশষ, এখি
চতামাটক মা বলটত পানর। শুি মা সারা চেফারসি, চতামার মনট টসটলাটত থাকা
নঠক হটব িা। লস আলাটমাস চথটকও চতামার এক মাটসর ছুন হটয়টছ। তুনম
এখি ওয়ানশং টি থাকটব। চতামার মাটকও আিার েটন্য আনম বটল নদটয়নছ।
আহমদ মুসাও অবশ্যই ওয়ানশং টি থাকটবি। েেড আব্রাহাম েিসি সব বযবস্থা
কটর চদটবি, এক বানড় নকংবা দুই বানড় চয াই চতামার চপ্রফার কর।’
চপ্রনসটডট টল চেল।
সারা চেফারসি চঠাাঁট এক ুকটরা হানস নিটয় তাকাল আহমদ মুসার
নদটক। তারপর চ াখ ঘুরাল েেড আব্রাহাম েিসটির নদটক। বলল, ‘আংকল
আমাটদর এক বানড়ই চবাধয় আমার েটন্য নিরাপদ হটব, তাই িা?’ সারা
চেফারসটির চ াখ উজ্জ্বল।
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েেড আব্রাহাম কথা বলার আটেই আহমদ মুসা মুখ খুলটত যানচ্ছল। নকন্তু
তার আটেই সারা চেফারসি দ্রুত বটল উঠল, ‘আমরা এখি উঠটত পানর।’ উটঠ
দাাঁড়াল সারা চেফারসি।
উটঠ দাাঁড়াটত দাাঁড়াটত আরও বলল সারা চেফারসি, ‘আংকল েেড
আব্রাহাম েিসটির পক্ষ চথটক আনম আপিাটদর সবাইটক স্বােত োিানচ্ছ াটয়র
চ নবটল।’
‘ধন্যবাদ মা, চপ্রনসটডট যখি পাওয়ার চডনলটে কটরটছি নম. েেডটক
তখি নম. েেডও পাটরি তা করটত।’ বলল এযাডনমরাল মযাক আথডার হাসটত
হাসটত।
সবাই চহটস উঠল। উটঠ দাাঁড়াল সবাই।
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৬
পট ামযাক চব’র মুটখ সুন্দর এক া দুতলা বাংটলা। বানড়র ারনদটকর
বাোটির োছ-পালা এতই েভীর চয দূর চথটক বানড় ার চকাি অনস্তেই চ াটখ
পটড় িা।
সুন্দর বাংটলা বানড় ার মানলক হাওয়াডড চহফনলি। ওয়াল নস্ট্র
োিডাটলর বড় চশয়াটরর মানলক এবং চ য়ারমযাি।
তখি সন্ধযা ৮ া। একন বড় হাইলযাটডার েীপ োনড় এটস দাাঁড়াল চেট ।
চে মযাি চবনরটয় এল।
োনড় ার ড্রাইনভং নস চথটক িামল একেি। বলল, ‘মযাডাম সারা
চেফারসটির োনড়।’
সংটে সংটে খুটল চেল প্রধাি চে ।
োনড় চভতটর প্রটবশ কটর দাাঁড়াল োনড় বারান্দায়।
নঠক এ সময়ই চভতর চথটক চবনরটয় এল মধযবয়সী একেি চলাক।
হাওয়াডড চহফনলি।
চস সকলটক স্বােত োনিটয় প্রথটম হ্যাটডটশক করল সারা চেফারসটির
সাটথ। বলল, ‘আপিার সাটথ আমার এ া নেতীয় চদখা নমস চেফারসি। প্রথম
আপিাটক চদটখনছলাম মাস চেফারসি চমটমানরয়াটলর এক া অনুষ্ঠাটি।’
‘ধন্যবাদ স্যার, এই মটি রাখার েটন্য।’
বটল সারা চেফারসি হাওয়াডড চহফনলিটক এটক এটক পনর য় কনরটয়
নদল আহমদ মুসা, চোর্ল্ ওয়া ার, চবঞ্জানমি চবকি এবং নিটের নপ এস ক্লারা
কা ডাটরর সাটথ।
আহমদ মুসার সাটথ হ্যাটডটশক করার সময় হাওয়াডড চহফনলি বলল,
‘আপিার সাটথ হ্যাটডটশক করায় আিন্দ ও ভয় দুট াই অনুভব করনছ। আিন্দ
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অনুভভ করনছ এই চভটব চয, অভানবত এক চসৌভােয আমার হটলা। আর ভটয়র
কারে হটলা আপনি চযখাটিই পা চদি, চসখাটিই িানক পনরবতডি আটস।’
আহমদ মুসাসহ সবাই চহটস উটঠনছল, নম. হাওয়াডড চহফনলটির এই
কথায়। আহমদ মুসা বলল, পনরবতডি ভাটলা হটল চতা ভটয়র নকছু চিই।’
‘েিাব, চস া চতা ফল পাবার পটরর কথা।’ বলল হাওয়াডড চহফনলি।
হাওয়াডড চহফনলি সকলটক নিটয় ড্রইং রুটম এটস বসল। বটসই নমস
চেফারসিটক লক্ষয কটর বলল, ‘নমস চেফারসি প্রনতবাটদর চয এক া কনপ
আমার কাটছ পানঠটয়নছটলি। তা আনম পটড়নছ। চদখনছ ভয়িাক বযাপার। পড়ার
সময় মটি হটয়টছ, আনম অনবশ্বাস্য এক স্বে চদখনছ। নকন্তু প্রমােগুটলা এতই
প্রশ্নাতীত চয অনবশ্বাটসর চকাি সুটযাে চিই। ভাবনছ, চদটশ বড় নকছু ঘট যাটব।’
‘ধন্যবাদ স্যার, নসদ্ধান্ত নিশ্চয় নিটয় নিটয়টছি?’ বলল সারা চেফারসি।
‘ঐ চতা ভয় করনছ নকছু ঘ ার আশংকা নিটয়।’
বটল হাওয়াডড চহফনলি মুহূটতডর েন্য থামল। আরও এক ু আত্মস্থ হবার
ভাব ফুট উঠল তার চ াটখ-মুটখ। বলল, ‘আরও এক ু আটলা িার সুটযাে চিবার
েটন্যই আপিাটদর এভাটব কি নদটয়নছ। আনম বলটত ানচ্ছলাম, এই ভয়ািক
চসিটসন ভ বযাপার া েিসমটক্ষ িা এটি সরকারটক োিাটলই হটয় যায় িা?’
‘আমরা চতা চস াই চ টয়নছলাম। নকন্তু শ্যারি- িই চতা এটক
নমনডয়াটত নিটয় এল। আমাটদরটকই বািাল েঘন্য ষড়যটন্ত্রর আসামী। এখি শুধু
আমাটদর আত্মরক্ষা িয়, চদশ েিেটের স্বাটথডই চো া নবষয় েিসমটক্ষ আসা
দরকার।’ বলল সারা চেফারসি।
‘এ াও স্বীকার করনছ নমস চেফারসি। আটে নকছু া আাঁ করটত পারটল
আনম ও া ছাপটত নদতাম িা। আমার এনড ররা মটি কটরটছ শতাব্দীর চসরা
নেনিস তারা হাটত চপটয়টছ। তাই পাওয়ার সংটে সংটেই চছটপ নদটয়টছ। এখি
ওরা পটড়টছ মহা সংকট । এই মাত্র সম্পাদক সাটহব েিাটলি, চদশ ও োনতেত
সম্প্রীনত মারাত্মকভাটব চভটঙ পড়টব যনদ ও া ছাপা হয়।’
থামল হাওয়াডড চহফনলি। তার চ াটখ মুটখ েভীর ন ন্তার ছাপ।
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‘মাফ করটবি স্যার, আপনি নক েবাব নদটয়টছি?’ নেটেস করল সারা
চেফারসি।
‘েবাব চদইনি। ভাবনছ। এ নিটয় আরও সংক চদখা নদটয়টছ।
প্রনতবাদ া আমাটদর পনত্রকা অনফটস আসার পরই এর কনপ সাংবানদক
কমড ারীটদর হাটতও চদখা চেটছ। ভয়িাক উটত্তেিা এখি তাটদর মটধযও।
অনধকাংশ সাংবানদক বলটছ প্রনতবাদ িা ছাপটল তারা প্রনতবাটদর নভনত্তটত নিউে
করটব। নিউে িা ছাপটল তারা পনত্রকা প্রকাশ হটত চদটব িা। অন্যনদটক নকছু
নসনিয়র এনড রসহ সাংবানদকটদর এক া গ্রুপ এর নবটরানধতা করটছ। এখি
চদখনছ আমার ঘটরই আগুি লাোর দশা। আমার অনুটরাধ আপিারা এক া উপায়
চবর করুি।’ বলল খুব িরম কটটঠ হাওয়াডড চহফনলি।
‘নক উপাটয়র কথা বলটছি বুিলাম িা।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।
‘নকছু মটি করটবি িা আপিারা, আনম োিটত চপটরনছ আমাটদর তরুি
ও যুবক সাংবানদকটদর উপর ‘চফম’ মাটি ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র দারুি
প্রভাব। ‘চফম’ ওটদরটক শান্ত করটত পাটর।’ বলল হাওয়াডড চহফনলি নেধা
েনড়ত কটটঠ।
ভ্রুকুনিত হটলা সারা চেফারসটির। তার মুখ লাল হটয় উটঠটছ। চস
তাকাটলা আহমদ মুসার নদটক। তারপর হাওয়াডড চহফনলটির নদটক মুখ ঘুনরটয়
বলল, ‘নম. হাওয়াডড আমাটক মাফ করটবি, সাংবানদকটদর শান্ত করা আপিার
কাটছ বড় হটয় উঠল চকি? আপনি.......।’
সারা চেফারসটির কথার মটধযই হাওয়াডড চহফনলি বটল উঠল,
‘অন্যনকছু িা নমস চেফারসি আনম আমার অনফসটক শান্ত করটত ানচ্ছ।
দুএকনদি পর প্রনতবাদ া আমরা চছটপ চদব। অনফটসর ঘ িায় আনম উনেগ্ন এ
কারটে চয, এ ধরটির ঘ িা কখিই ঘট নি আমার অনফটস।’
‘স্যার বলুি, চেিাটরল শ্যারিরা যা কটরটছ, চস ধরটির ঘ িাও নক এর
আটে কখিও ঘট টছ?’ বলল সারা চেফারসি নম. হাওয়াডডটক লক্ষ কটর।
‘িা ঘট নি।’ হাওয়াডড চহফনলি বলল।
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‘স্যার, চকািনদি িা ঘ া ঘ িা যখি ঘট বটস, তখি তার প্রনতনিয়াও
এমি হয় যা আটে কখটিা হয়নি। সুতরাং আপিার অনফটস যা ঘ টছ তা
অস্বাভানবক িয়।’
বটল এক ু চথটম এক ু ন ন্তা কটর আবার বলল, ‘স্যার এ সমটয়র
সবট টয় বড় প্রটয়ােি হটলা সতয প্রকাশ করা। োনতেত তবনরতার চয ভয়
করটছি, চস া দূর হটব সতয প্রকাশ হটল। ওরা চতা ইহুদী কমুযনিন টক এক া
পক্ষ নহটসটব দাাঁড় কনরটয়টছ। অথ ঘ িা এ া িয়। ঘ িা হটলা আন্তেডানতক
এক া ইহুদী চোটয়ন্দা ি, আমাটদর চদটশর ইহুদীটদর এক া ক্ষুে চোষ্ঠীর
চযােসােটস ষড়যন্ত্র পানকটয়টছ। এই ি ও চোষ্ঠীর সাটথ আমাটদর ইহুদী
িােনরকটদর চকাি সম্পকড চিই। সতয প্রকাশ হটলই শুধু এ নবষয় া সকটলর কাটছ
পনরস্কার হটব। সুতরাং সতয যত তাড়াতানড় প্রকাশ হয় ততই ভাল।’ থামল সারা
চেফারসি।
হাওয়াডড চহফনলি চকাি েবাব নদল িা। তানকটয় নছল সারা
চেফারসটির নদটক। চযি সারা চেফারসটির কথাগুটলা চবািা তার এখিও চশষ
হয়নি।
সারা চেফারবসিই কথা বটল উঠল আবার। বলল, ‘আংকল হাওয়াডড,
সবাইটক নবটশষ কটর আহমদ মুসাটক নিটয় আপিার কাটছ এটসনছ আপিাটক
আনম োনি বটল। আংকল, আন্তেডানতকভাটব সনিয় এক া ইহুদীবাদী চোষ্ঠী
আটমনরকািটদরটক চয আটমনরকািটদর ঘটরই পরবাসী কটর তুলটছ এবং
বযাপার া অসহিীয় মাত্রায় চপৌাঁটছ যাটচ্ছ, এ নবষয় া। মুনিটময় চয আটমনরকািরা
চবাটি তাটদর মটধয আপনিও একেি। েিাব আহমদ মুসা ইহুদী চোটয়ন্দাটদর
ষড়যন্ত্র আনবস্কার কটর আটমনরকািটদর চয নক অমূলয উপকার কটরটছি তাও
আপনি নিশ্চয় উপলনব্ধ কটরটছি। অথ তাটকই সন্ত্রাসী সাোটিা হটয়টছ,
চক্ষনপটয় তুলটত চ িা করা হটচ্ছ আটমনরকািটদর তার নবরুটদ্ধ। এই অবস্থায়ও
নক আমরা সতয প্রকাশ করব িা? আপিার নবটবটকর কাটছ আনম এর ফায়সালা
ানচ্ছ আংকল।’ থামল সারা চেফারসি।
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ভাবিা ও নবষণ্ণতার কাটলা ছায়া চকট যানচ্ছল হাওয়াডড চহফনলটির মুখ
চথটক। উজ্জ্বল হটয় উঠল তার চ াখ-মুখ। বলল, ‘ধন্যবাদ সারা চেফারসি। আনম
আপিাটদর সাটথ আনছ। আনম এখনি নিটদডশ নদনচ্ছ আমার অনফসটক। আেই
ছাপা হটব ঐ প্রনতবাদ।’
বটলই হাওয়াডড চহফনলি মুখ ঘুরাটলা আহমদ মুসার নদটক। বলল, ‘নম.
আহমদ মুসা, এই ষড়যন্ত্র-সংঘাটতর চশষ নকভাটব হটব আনম োনি িা। নকন্তু
প্রনতবাটদর প্রনতন শব্দ আনম নবশ্বাস কটরনছ। আমার মটি হটচ্ছ, ঈশ্বর আপিাটক
নদটয় আটমনরকািটদর েীবি এক িতুি অধযাটয়র সূ িা ঘ াল।’
আহমদ মুসা নকছু বলটত যানচ্ছল এ সময় পাটশ বসা চবঞ্জানমি চবকটির
চমাবাইটল চ নলটফাি কল চবটে উঠল।
চস দ্রুত উটঠ দাাঁনড়টয় হাওয়াডড চহফনলটির নদটক চ টয় বলল, ‘মাফ
করটবি স্যার, আনম চ নলটফাি এযাট টড কটর আসনছ।’ বটল চবঞ্জানমি চবকি
দরোর নদটক টল চেল।
আহমদ মুসা তার কথা বলার েটন্য আবার মুখ তুলল হাওয়াডড
চহফনলটির নদটক। বলল, ‘নঠকই বটলটছি েিাব, এ া ঈশ্বরই ঘন টয়টছি। তাই
আশা হয় েয় সটতযর নদটকই আসটব।’
আহমদ মুসা কথা চশষ করটতই সারা চেফারসি বটল উঠল, ‘আংকল,
তাহটল এখি আমাটদর উঠটত হয়। সামটির কটয়ক ঘট া আমাটদর েটন্য
গুরুেপূেড।’
‘আর চকাথায় যাটচ্ছি?’ নেটেস করল হাওয়াডড চহফনলি।
‘ওয়ানশং ি চপাটি চযটত ানচ্ছলাম।’ বলল সারা চেফারসি।
‘তটব চ য়ারমযাি বব চবিহাটমর কাটছ িয়।’ বলল হাওয়াডড চহফনলি।
‘আমরা যাব নঠক কটরনছ সম্পাদক ‘ওটয়ি এযালাডড’- এর কাটছ।’
বলল সারা চেফারসি।
‘ওটয়ি এযালাডড নঠক আটছ। এযালাডড পযানট্রয় এবং প্রটফশিাল। তারা
সাহাযয আপিারা পাটবি। এটতা চেল দুই পনত্রকার বযাপার, অন্যান্য পনত্রকার নক
খবর?’ বলল হাওয়াডড চহফনলি।
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‘সব পনত্রকায় প্রনতবাদ চেটছ। আমাটদর চলাকও অনফসগুটলাটত আটছ।
আমরা কথা বটলনছ নিউইয়কড াইমস ও নিউইয়কড চপাটির সাটথ। আমাটদর
চলাক চসখাটি যাটচ্ছ।’ সারা চেফারসি বলল।
এ সময় কটক্ষ নফটর এল চবঞ্জানমি চবকি।
‘ঈশ্বর আপিাটদর সফল করুি’ বটলই হাওয়াডড চহফনলি উটঠ দাাঁনড়টয়
বলল, ‘আসুি আমরা এক ু া খাই’
‘এ সময় া িা হটলও লত। আমরা খুব বযস্ততার মটধয আনছ।
বলল সারা চেফারসি উটঠ দাাঁড়াটত দাাঁড়াটত। সবাই উঠল িাস্তার
েটন্য। িাস্তা চশটষ হাওয়াটডডর কাটছ নবদায় নিটয় আহমদ মুসারা োনড়টত উঠল।
োনড় চবনরটয় এল হাওয়াডড চহফনলটির বানড় চথটক। ড্রাইভ করনছল চবঞ্জানমি
চবকি। হাওয়াটডডর বানড় চথটক নকছু া এটস োনড় দাাঁড় করাল চস।
চবঞ্জানমটির পাটশর নসট বটসনছল আহমদ মুসা। চপছটির নসট চোর্ল্
ওয়া ার। তারও চপছটির নসট পাশাপানশ বটসটছ সারা চেফারসি ও তার নপএস
ক্লারা কা ডার।
োনড় দাাঁড় কনরটয়ই চবঞ্জানমি চবকি আহমদ মুসাটক বলল, ‘মযাডামটক
এক া ইিফরটমশি নদটত হটব েিাব। আপনিও শুনুি।’
বটল চবঞ্জানমি চবকি চপছটি সারা চেফারসটির নদটক তানকটয় বলল,
‘মযাডাম, এখনি চয চ নলটফাি চপলাম ও া ন্যানে ময়নিহাটির। চস দুট া
ইিফরটমশি নদল। এক া হটলা, নমনি পাাঁট ক আটে চস হ্যানরর চ নলটফাি
পায়। হ্যানর বটল, ‘আনম হ্যানর, চব’নভউ নস্ট্র , চসভ .......।’ এ শব্দ একন বলার
পর তার কথা বন্ধ হটয় যায়। তার বদটল চ নলটফাটি চভটস আটস হ্যানরর
আতডন ৎকার।’ ন্যানের মত হটলা, হ্যানরটক চযখাটি বন্দী কটর চরটখটছ, সুটযাে
চপটয় চসখাি চথটক চস চ নলটফাটি তার নঠকািা বলটত নেটয়নছল, নকন্তু পাটরনি
ধরা পটড় যাওয়ায় চস নিশ্চয় বাড়নত নিযডাতটির নশকার হটয়টছ। ন্যানের নেতীয়
ইিফরটমশি হটলা, আোমীকাল সকাল ৮ ায় চেিাটরল শ্যারিটদর সাটথ
ইটট নলটেে নবষয়ক হাউে নসটলক্ট কনমন র চ য়ারমযাি এযাটড্র েযাকবস ও
ফটরি নরটলশে নবষয়ক হাউে েযানটডং কনমন র চ য়ারমযাি দানিটয়ল
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ময়নিহাটির চোপি ও গুরুেপূেড তবঠক। এ তবঠটক দাওয়াত চদয়া হটয়টছ
ইটট নলটেে নবষয়ক নসটি চস্পশাল কনমন র চ য়ারমযাি আিা পযাট্রনসয়া,
নসটি ফটরি নরটলশে কনমন র চ য়ারমযাি বব ব্রুস, নসটি নস্পকার ালসড
ডনব্লউ ওয়ারিার। প্রনতনিনধ পনরষটদর নস্পকার েি চে নর াডডসিসহ নসটি ও
প্রনতনিনধ পনরষটদর দুই সংখযাগুরু ও দুই সংখযালঘু চিতারাও উপনস্থত থাকটবি।
এই তবঠটক চপ্রনসটডট টক ইমপী করার িীলিক্সা ূড়ান্ত করা হটব।’ থামল
চবঞ্জানমি চবকি।
‘অতযন্ত মূলযবাি খবর চবঞ্জানমি চবকি’। নমন ং া চকাথায় হটব? বলল
আহমদ মুসা।
‘আে রাটতর মটধযই ন্যানে তা োিাটব বটলটছ।’ বলল চবঞ্জানমি।
‘ধন্যবাদ নম. চবঞ্জানমি চবকি।’
বটল সারা চেফারসি আহমদ মুসাটক লক্ষয কটর বলল ‘নম. আহমদ
মুসা, আমরা নক হ্যানরটক নিটয় এখি নকছু ভাবটত পানর? ওটক উদ্ধার করা চেটল
এই মুহূটতড মূলযবাি তুরুটপর তাস হটতা চস।’
‘অবশ্যই ভাবা উন ত। চব’নভউ নস্ট্র চ িা চেল। নকন্তু ‘চসভ.....’ বলটত
‘চসটভি’, ‘চসটভিন ি, ‘চসটভিন চথটক চসটভিন িাইি’ ও ‘চসটভি হািটড্রড’
পযডন্ত বুিাটত পাটর। চব’নভউ নস্ট্রট র িাোর চসটভি হািটড্রড পযডন্ত অবশ্যই যাটব
িা। তাহটল চসটভি হািটড্রড বাদ নদটল বানক থাটক ১২ন িাোর। এই বারন
িাোর আমরা চ ক করটত পানর। তার মটধয চসটভি ও চসটভিন ি আলাদা
আলাদা, নকন্তু চসটভিন চথটক চসটভিন িাইি পযডন্ত িাোর এক সাটথই পাওয়া
যাটব। সুতরাং ওয়ানশং ি চপাটির সম্পাদটকর বাসা চথটক চফরার পটথ
চব’নভউটত আমরা চযটত পানর একবার।’
সারা চেফারসটির মুখ আিটন্দ উজ্জ্বল হটয় এটঠটছ। বলল, ‘নম. আহমদ
মুসা ধন্যবাদ আপিাটক। েন ল এক া সমস্যাটক, সম্পূেড অনিনশ্চত এক া
নবষয়টক ১২ন পটয়টট সীমাবদ্ধ কটর চফটলটছি আপনি। এখি আমার মটি
হটচ্ছ, সাফলয আমাটদর মুটঠায়।’ আিটন্দ উচ্ছনসত কটটঠ বলল সারা চেফারসি।
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, এর মটধযও অটিকগুটলা ‘যনদ’ আটছ নমস
চেফারসি। যনদ হ্যানর ‘চব নভউ নস্ট্র ’ িামন নঠক বটল থাটক। কারে চসখাটি
‘চব নভউ এটভনিউ’ ‘চব নভউ চলি’ এবং ‘চব নভউ নফ ওটয়’ িাটম আরও নতিন
রাস্তা আটছ। যনদ হ্যানর.......।’
আহমদ মুসার কথার মািখাটিই কথা বটল উঠল সারা চেফারসি।
বলল, ‘নম. আহমদ মুসা ওয়ানশং িটক আপনি এত ভাল োটিি? আমার
েীবটির অনধকাংশ সময় চকট টছ ওয়ানশং টি। এর মটধয শত শতবার চেনছ চব’
এলাকায়। নকন্তু ‘চব’ িাটমর একানধক রাস্তা আটছ নক িা কখিও লক্ষয কনরনি,
িাম োিা চতা দূটরর কথা।
‘আপনি আটমনরকার িােনরক, আর আহমদ মুসা প্রটয়ােটি আটমনরকা
এটসটছি। সুতরাং দুেটির আটমনরকা চদখা চতা এক হটব িা।’ বলল চবঞ্জানমি
চবকি।
আহমদ মুসা নপঠ াপটড় চবঞ্জানমিটক বলল, ‘নঠক বটলটছি নম.
চবঞ্জানমি চবকি। এখি োনড় ো ড করুি।’
োনড় লটত শুরু করল আবার।
‘তাহটল আমরা চব নভউ’ চত যানচ্ছ চতা?’ বলল সারা চেফারসি আহমদ
মুসাটক লক্ষয কটর।
‘অবশ্যই, আনম মটি কনর।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ধন্যবাদ।’ বলল সারা চেফারসি।
নিরব সবাই।
ছুট টলটছ োনড়।
ক্লারা কা ডার সারা চেফারসটির কাটির কাটছ মুখ নিটয় বলল ‘উনি
অবশ্যই’ বটল চথটম চযটত পারটতি। এর সাটথ ‘আনম মটি কনর’ চযাে করটলি
চকি?’
সারা চেফারসি হাসল। বলল ক্লারা কা ডাটরর কাটি কাটছ মুখ নিটয়,
‘অবশ্যই’ নসদ্ধান্তন উনি সবার উপর াপাটত াি িা। ‘আনম মটি কনর’ বটল
‘অবশ্যই’ এর কাযডকানরতা নতনি নিটের উপর সীমাবদ্ধ রাখটলি।’
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‘বাব্বা! নক সট তি আর সুক্ষদশডীটর বাবা! বলল ক্লারা কা ডার চ াখ
কপাটল তুটল।
‘ও চয কনদি আমাটদর মনট টসটলাটত নছল, তুনম চতা নছটল িা। থাকটল
চদখটত। সুক্ষদশডী, দূরদশডী, নপ্রয়দশডী-নক িি উনি!’ বলল সারা চেফারসি নমনি
চহটস।
‘নপ্রয়দশডীও বলটছি? মুখ ন টপ চহটস বলল ক্লারা কা ডার।
চতামার চ াটখ নক বটল?‘ বলল সারা চেফারসি।
‘আমার চ াখ নক আপিার মত অত উপটর উঠটত পাটর!’ বলল ক্লারা
কা ডার দুিনমর হানস চহটস।
সারা চেফারসি ক্লারা কা ডাটরর নপটঠ এক া নকল নদটয় বলল, ‘তার
মাটি? নক বলটত াচ্ছ তুনম?
‘নকছু িয়, এক্সনকউে নম মযাডাম।’
বটল এক ু চথটমই আবার বলল ক্লারা কা ডার, ‘তাহটল চব’নভউটত সনতয
আমরা যানচ্ছ? এই রাটত।
‘হ্যাাঁ।’ বলল সারা চেফারসি।
‘আমার নকন্তু ভয় করটছ। নকছু যনদ ঘট চসখাটি।’ ক্লারা কা ডার বলল।
‘ভয় করটছ আহমদ মুসার সাটথ থাকার পটরও? ও সাটথ থাকটল আনম
আগুটিও িাাঁপ নদটত পানর এই নবশ্বাটস চস আগুিও পানি হটয় যাটব ওাঁর স্পটশড।’
সারা চেফারসটির হাল্কা কটঠ হঠাৎ ভারী হটয় উঠল।
ক্লারা কা ডার স্তনম্ভত দৃনিটত তাকাল সারা চেফারসটির নদটক। পাথটরর
মত শক্ত ও অিড় যার বযনক্তে, বরটফর মত ঠাটডা যার আটবে, চসই সারা
চেফারসটির আে এ দশা!
চকাি কথা বলটত পারল িা ক্লারা কা ডার।
হাসল সারা চেফারসি। বলল, ‘অবাক হটয়ছ িা। অবাক হওয়ার নকছু
চিই। মাধযাটহ্নর শনক্ত নিটয় সূযড যনদ আটস, বরটফর সব শনক্ত তখি পানি হটয়
যায়।’
‘এ াই বুিটত চ িা করনছ মযাডাম।’ বলল ক্লারা কা ডার।
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‘নকন্তু বুিটব িা তুনম ক্লারা। মধযাহ্ন সূটযডর চসই দহি জ্বালা চয নক
বরফটক তা চকমি কটর চপাড়ায়, েলায়, নিটে তা উপলবনদ্ধ করা ছাড়া বুিটব
িা।’ বলল সারা চেফারসি। তার চঠাাঁট এক ুকটরা চবদিার হানস।
ক্লারা কা ডার নকছু বলটত পারল িা। সারা চেফারসটির এক া হাত তুটল
নিল হাটত।
ক্লারা কা ডাটরর এই মমতার স্পটশড সারা চেফারসটির নপয়াসা-বুভুক্ষ
হৃদয় া লজ্জাবতী োটছর মত চিনতটয় পড়ল। সারা চেফারসটির মাথা ধীটর ধীটর
নুটয় পড়ল ক্লারা কা ডাটরর কাাঁটধ।
ক্লারা কা ডার আটরক হাত নদটয় েনড়টয় ধরল সারা চেফারসিটক।
অটিক্ষে পর ক্লারা কা ডার সারা চেফারসটির কাটি নফসনফনসটয় বলল,
‘বরফবটক্ষর এই বন্যাটক নিটয় সূযড নক ভাবটছি?’
‘ওনদটকর কথা রাখ। সূযড া দৃনিহীি, বাকহীি, অনুভুনতহীি এক পাথর।
বন্যার আছটড় পড়া শত আকুনত চস পাথটর চকাি স্পন্দি চতাটল িা।’ বলল
অফু , ম্লাি কটটঠ সারা চেফারসি।
‘এ অনবশ্বাস্য কথা।’
‘িা এ া নবশ্বাস্য।
‘কারে?’
‘কারে আহমদ মুসা শুধু মানুষ িি, নতনি ‘মুসনলম মানুষ’। মুসনলম
তিনতকতা আমাটদর েটন্য এক া অনবশ্বাস্য বস্তু। আর এই অনবশ্বাস্য বস্তুন ই
আমাটক আরও পােল কটর তুটলটছ।’ বলল সারা চেফারসি।
‘তাহটল?’
‘এই তাহটলর উত্তর ভনবষ্যত বলটব, আনম নকছু োনি িা, নকছু ভাবটত
পানর িা আনম।’
কাাঁপা েলায় কথাগুটলা বলটত বলটত সারা চেফারসি ক্লারা কা ডাটরর
কাাঁধ চথটক মাথা তুটল শরীর া এনলটয় নদল োনড়র নসট ।
ক্লারাও নিবডাক হটয় চেল।
লটছ তখিও োনড় ফুল স্পীটড।
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পট ামযাক চব’র নি ওটয়’ ধটর ছুট টলটছ আহমদ মুসাটদর োনড়।
চব’নভউ নি ওটয় চথটক প্রটবশ করা যাটব চব নভউ এটভনিউটত এবং
চব’নভউ এটভনিউ নদটয় প্রটবশ করটত হটব চব নভউ নস্ট্রট ।
এই চব নভউ নস্ট্র আহমদ মুসাটদর লক্ষয।
ঘনড়র নদটক তাকাল আহমদ মুসা। চদখল ১০ া পার হটয় চেটছ। আসটল
ওয়ানশং ি চপাটের সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড -এর ওখাটি সময় া এক ু চবনশই
চেটছ। তটব আহমদ মুসা খুনশ চয, ওটয়ি এযালাডড এর কাটি সব কথা তুটল চদয়া
চেটছ। আরও খুনশ হটয়টছ চস এ া চদটখ চয, আটমনরকািটদর মাথায় কাঠাল
চভটঙ খাওয়া এবং আটমনরকািরা নিে চদটশ পরবাসী হওয়ার বযাপার া ওটয়ি
এযালাডডটদর কাটছ পনরস্কার। নতনি োনিটয়টছি, তার সাংবানদকটদর শতকরা
আনশেিই ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট ও ‘চহায়াই ঈেল’- নবটরাধী ঐ নিউে
নবশ্বাস কটরনি। নিউটে মানকডি চপ্রনসটডট , প্রশাসি ও আহমদ মুসার সাটথ ‘নি
আটমনরকা’ ও ‘চহায়াই ঈেল’চক ব্রাটকট ড করায় চপ্রনসটডট ও আহমদ মুসার
প্রনতও সাধারেভাটব সমথডি ও নসমটপনথ চবটড়টছ।
ওটয়ি এযালাডড’- এর সাটথ আটলা িার কথা ভাবটত নেটয় আহমদ
মুসার সামটি এটস দাাঁড়াল সারা চেফারসি। হাওয়াডড চহফনলি ও ওটয়ি
এযালাডড- এর সাটথ আটলা িায় সারা চেফারসি চয ভূনমকা পালি কটরটছ তা
মুগ্ধ কটরটছ আহমদ মুসাটক। সারার কথা নছল চযমি শক্ত ও চতমনি হৃদয়স্পশডী।
সনতয চস মাস চেফারসটির চযােয উত্তরসুরী। দুলডভ সব মািনবক গুোবলীর
অনধকারী িা হটল শুধু চদশটপ্রম নদটয় এ ধরটির মানুষ ততনর হয় িা। ভাবী
আটমনরকার চস হটব এক নবস্মকর চিত্রী।
হঠাৎ মি খারাপ হটয় চেল আহমদ মুসার। অপরূপ নরটত্রর এ ধরটির
অতুল সম্ভাবিাময় এক চমটয় িা চেটি িা বুটি অন্ধকার-বটক্ষ িাাঁনপটয় পড়টত
পাটর চকমি কটর!। আহমদ মুসা কখিও চকাি সময় সারা চেফারসটির প্রনত
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চকাি দুবডলতা চদনখটয়টছ বটল মটি পটড় িা। একন স্বেটক চস তার েটন্য
অবধানরত সতয বটল ধটর নিটয়টছ। মি চকাঁটপ উঠল আহমদ মুসার। সবডাধুনিক
মানুষও এভাটব চকাি নবশ্বাটস বাাঁধা পটড় চযটত পাটর, ভাবটতও নবস্ময়টবাধ হয়
তার।
আহমদ মুসার ন ন্তায় চছদ পটড় চেল চবঞ্জানমি চবকটির কথায়।
চবঞ্জানমি চবকি বলনছল, ‘েিাব, আমরা চব নভউ এটভনিউ- এর মািামানি এটস
চেনছ।’
আহমদ মুসা সনেত নফটর চপটয় তাকাল ানরনদটক। বলল, ‘ঐ চতা
সামটি চদখটত পাওয়া যাটচ্ছ সবুটের গুচ্ছ। ও া চব নবউন পাটকডর মুখ। চব’পযডন্ত
চিটম চেটছ পাকডন । পাটকডর এ পাশ মাটি পূবড পাশ বরাবর উত্তটর চব পযডন্ত
নবলনেত চব নভউ নস্ট্র । এ নস্ট্রট ঢুটক যাি, তারপর রাস্তার সাইড লাইি নদটয়
ধীটর ধীটর োনড় ালাি। প্রথটম চদখটত হটব রাস্তার িাোনরং এযাটরেটমট া নক।
োনড় নেটয় চপৌাঁছল চব নভউ নস্ট্রট র মুটখ।
নস্ট্রট র মুটখ এক া চোল ক্কর। চোল ক্করন এক া চছাট্ট বাোি।
ক্করন র পূবড পাশ নদটয় চব নভউ নস্ট্রট চঢাকার পথ, আর পনশ্চম পাশ নস্ট্র চথটক
োনড় চবনরটয় আসার পথ। ারনদক া অটিক াই নিেডি। নবটশষ কটর চব নভউ
নস্ট্রট োনড় চতমি চদখা যাটচ্ছ িা।
আহমদ মুসাটদর োনড় চব নভউ নস্ট্রট প্রটবশ কটর দুশ েটের মত
এনেটয়টছ। এ সময় আহমদ মুসা চদখল দুন োনড় এই পথ ধটর পােটলর মত
ছুট আসটছ।
আহমদ মুসা এই চবআইনি ও অস্বাভানবক ঘ িা চদটখই বুিল, হয় দুই
োনড়ই পালাটচ্ছ, িয়টতা সামটির া পালাটচ্ছ চপছটির োনড় া তাটক তাড়া
করটছ।
আহমদ মুসা চবঞ্জানমি চবকিটক োনড় দাাঁড় করাটত বলল।
সংটে সংটেই দাাঁনড়টয় পড়ল আহমদ মুসাটদর োনড়।
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আর প্রায় সাটথ সাটথই সামটি চথটক ছুট আসা সামটির োনড় া
আহমদ মুসাটদর োনড়র প্রায় িাক চঘাঁটষ দাাঁনড়টয় পড়ল এবং সংটে সংটেই এক া
িারীকটঠ ‘বাাঁ াও’ ‘বাাঁ াও’ বটল ন ৎকার কটর উঠল।
সামটি চথটক আসা নেতীয় োনড় াও তখি এটস পথম োনড় ার ো চঘাঁটষ
দাাঁনড়টয়টছ।
আহমদ মুসা ও চবঞ্জানমি চবকি দুেি দুনদক চথটক চিটম পটড়টছ।
আহমদ মুসা চদখল, নেতীয় োনড় চথটক একেি চলাক হাটত নরভলবার
নিটয় লানফটয় পড়টছ প্রথম োনড় ার উপর।
চমটয় ার তখি ন ৎকার বন্ধ হটয় চেটছ। চস কাাঁপটছ থর থর কটর।
নরভলবারধারী চলাক া চমটয় াটক বলল, ‘চতামার চকাি ভয় চিই।
চতামাটক হাইেযাক করটত আনসনি। চতামার োনড়টত আমাটদর এক া নেনিস
উপর চথটক নছ টক এটস পটড়টছ। ও া নিটয়ই আনম টল যাব।’
আহমদ মুসা ও চবঞ্জানমি চবকি এটস দাাঁনড়টয়টছ চমটয়ন র োনড়র পনশ্চম
পাটশ। চমটয়ন র বয়স নব্বশ পাঁন শ বছটরর মত হটব। তার োনড় া এক া
ওটপি প কার। প া চফার্ল্ হটয় আটছ চপছি নদটক।
চমটয় া আহমদ মুসা ও চবঞ্জানমি চবকিটক চদটখ নকছু া সাহস
চপটয়টছ। চস োনড়র এ প্রাটন্ত সটর এটসটছ। এক পা চস নিট িানমটয় নদটয়টছ।
যাটত দরকার হটলই চস চদৌড় নদটয় আহমদ মুসাটদর কাটছ আসটত পাটর।
‘নক ঘট টছ মযাডাম?’ বলল আহমদ মুসা চমটয়ন র নদটক তানকটয়।
চমটয়ন ভটয় নরভলবারধারীর নদটক একবার তাকাল। তারপর বলল,
‘চসটভিন নি চব নভউ নস্ট্রট আমার বান্ধবী থাটকি। চস বাইটর চথটক তখিও
বানড় এটস চপৌছায়নি। আনম তার অটপক্ষা করনছলাম। হঠাৎ এই চলাকন এটস
বটল চস আমার োনড় চদখটব। বটল চস োনড়টত উঠটত চ িা কটর। আনম প্রনতবাদ
কনর, বাধা চদই। চস নরভলবার চবর কটর। আনম সংটে সংটে োনড় ো ড নদটয়
পালাবার চ িা কনর।’
চমটয়ন র বলা ‘চসটভিন নি’ শব্দন আহমদ মুসার বুক াটক ছযাাঁত কটর
চতাটল। আহমদ মুসারা চয িাোরগুটলা খুাঁেটছ তার মটধয চসটভিন নিও রটয়টছ।
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‘উনি বলটছি, আপিার োনড়টত উপর চথটক নকছু নছ টক এটস পটড়টছ,
এ কথান নক নঠক?’ নেটেস করল আহমদ মুসা চমটয়ন টক।
‘এ রকম নকছু ঘট টছ বটল আমার মটি পড়টছ িা। আনম চকাি শব্দ
শুনিনি। ’ বলল চমটয়ন দৃঢ়তার সাটথ।
চমটয়ন র কথা চশষ হটতই নরভলবারধারী চলাকন আহমদ মুসা ও
চবঞ্জানমি চবকটির নদটক নরভলবার উন টয় বলল, চতামরা এখাটি িাক েলাটত
এস িা। মাটি মাটি সটর পড়। িা হটল ভাল হটব িা।
আহমদ মুসা চযি নরভলবারধারীর কথা শুিটতই পায়নি এমি এক া
ভাব নিটয় চলাকন টক বলল, আপনিই বলুি চতা এর োনড়টত আপিাটদর নক এটস
পটড়টছ?
চলাকন এমি প্রশ্ন চযি আশাই কটরনি। মুটখ তার নবব্রতভাব ফুট উঠল।
নকন্তু পরক্ষটিই তার মুটখর নবব্রতভাব চকট নেটয় প্র টড চিাটধর ন হ্ন ফুট উঠল
চ াটখ মুটখ। চলাক া তীব্র কটে বলল, ‘আপিারা এখাি চথটক সটর িা চেটল
আনম নকন্তু এরপর কথা বলব িা, গুলী করব।’
কথা চশষ হওয়ার সাটথ সাটথই চলাক ার নরভলবার চথটক এক া ‘নক্লক’
শব্দ উঠল। এর অথড তার নরভলবার এখি গুলী করার েটন্য প্রস্তুত।
আহমদ মুসা আবারও তার কথা শুিটতই পায়নি এমি ভাব কটর বলল,
‘আপিার নেনিটসর আপনি িাম োটিি িা। নঠক আটছ নেনিসন আপনি খুাঁটে
চবর করুি। তটব শতড হটলা, আপনি আপিার নেনিস া নিটয় চযটত পারটবি
আমাটদরটক ও চমটয় াটক তা চদখাটিার পর।’
চিাটধ জ্বটল উঠল নরভলবারধারী চলাকন । তার তজ্জডনি সনিয় হটয়
উঠল তার নরভলবাটর.......।
আটে চথটকই আহমদ মুসার ডাি হাতন চখলা করনছল চকাট র চবাতাম
নিটয়।
চ াটখর পলটক তার হাতন টল নেটয়নছল চকাট র নিট । তার হতা া
চসখাি চথটক চবর হওয়া ও গুলী বষডটের ঘ িা এক সাটথই ঘ ল।
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নরভলবারধারীর হাত চথটক নছ টক পটড় চেল নরভলবার। আহমদ মুসার
গুলী তার হাত গুনড়টয় নদটয়টছ।
চলাকন র কাটছ ঘ িা া ভূত চদখার মতই সংঘন ত হটয়টছ। চলাকন র
চ াটখ মুটখ যন্ত্রো ও নবস্মটয়র ছাপ।
আহমদ মুসার নরভলবার উদযত তখিও চলাকন র প্রনত।
‘চিটম আসুি োনড় চথটক।’ নিটদডশ নদল আহমদ মুসা চলাকন টক।
চলাকন একবার আহমদ মুসার নদটক তানকটয় চিটম এল োনড় চথটক।
‘নম. চবঞ্জানমি চদখুি চতা োনড়টত নকছু পাি নক িা, যা বাইটর চথটক
নছ টক এটস পড়টত পাটর।’ বলল আহমদ মুসা চবঞ্জানমিটক লক্ষয কটর।
চমটয় া োনড় চথটক চিটম এটসটছ। চবঞ্জানমি চবকি উটঠ চেল োনড়টত।
োনড়র নস এবং োনড়র চফ্লার চস তন্ন তন্ন কটর খুাঁটে চদখটত লােল।
এমি সময় চস আিটন্দ বটল উঠল, ‘চপটয়নছ নম. আহমদ মুসা। নকন্তু
মোর নেনিস।
চবঞ্জানমি চবকি নেনিসন নিটয় উটঠ দাাঁড়াল। তার হাটত এক া চপনেল
বযা ানর। বযা ানরর সাটথ এক া ভাে করা কােে বাাঁধা।
ভ্রুকুনিত হটলা আহমদ মুসার। পরক্ষটেই স্বাভানবক হটলা এই চভটব চয,
নিশ্চয়ই বান্ধবীর বাসার চকউ এই কায়দায় ন নঠ পানঠটয়নছল চমটয়ন টক। আবার
চকউ মোও করটত পাটর এইভাটব।
‘মযাডাম চদখুি চতা, কােে া নক নেনিস। আপিার নক িা।’
আহমদ মুসা বলল চমটয়ন টক।
চমটয়ন কনম্পত হাটত বযা ানরর সাটথ বাাঁধা কােেন হাটত নিল।
এ সময় চলাকন মনরয়া হটয় িাাঁনপটয় পড়ল চমটয়ন র উপর।
সম্ভবত চমটয়ন র হাত চথটক নেনিসন টক চকটড় চিয়ার েটন্য।
চমটয়ন র হাত চথটক নছঠটক পড়ল নেনিসন । চমটয়ন ও কাত হটয় পটড়
চেল।
চলাকন তুটল নিনচ্ছল নেনিসন ।
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আহমদ মুসা নরভলবারন পটকট চরটখ নি ু হটয় চলাকন টক চ টি
তুলল।
তার হাত চথটক নেনিসন চকটড় নিটয় তার ঘাটড় এক া ান চমটর বলল,
নঠক ঠাক দাাঁনড়টয় থাক, আবার চবয়াদবী করটল আরও শানস্ত পাটব।’
বটল আহমদ মুসা কােেন খুটল নিল বযা ানর চথটক। ভাে করা
কােেন খুটল চ াটখর সামটি চমটল ধরল।
চলখার উপর চ াখ পড়টতই প্রথটম তার চ াটখ মুটখ নবস্ময় এবং পটর
আিটন্দ ভটর উঠল তার মুখ। ভাে করা কােেন র চলখা চস পড়লুঃ
‘‘আনম, হ্যানর, চসটভিন ু চব নভউ নস্ট্রট বন্দী। পুনলশটক বলুি অথবা
৩৩৭-৫৩৯৫০ অথবা ৮৭৯-৯৭৯৫০চত চ নলটফাি করুি।’’
আহমদ মুসা নকছু িা বটল কােেন চবঞ্জানমি চবকটির হাটত তুটল নদল।
চস পটড়ই ন ৎকার কটর উঠল, ‘ইে আলমাইন ।’
সারা চেফারসি ও চোর্ল্ ওয়া ার এটস আহমদ মুসার পাটশ
দাাঁনড়টয়টছ। দুেটিই প্রশ্নটবাধক দৃনিটত তানকটয়টছ আহমদ মুসার নদটক।
‘নম. চবঞ্জানমি ওটক চবাঁটধ নিটয় ওর োনড়টত উঠুি।’
একথা বলার সময়ই আহমদ মুসা চবঞ্জানমটির হাটতর কােেন নিটয়
সারা চেফারসটির হাটত নদল এবং তাড়া চখটয় ছুট আসা চসই চমটয়ন টক লক্ষয
কটর বলল, ‘আপনি হ্যানর এডওয়াডড িাটমর চকাি চছটলটক নিশ্চয় চ টিি িা।
নবপদগ্রস্থ চসই হ্যানররই ও া এক া আটবদি।’
‘িা ও িাটমর চকাি চছটলটক আনম োনিটি।’ ভীত চ াটখ শুকটিা কটটঠ
বলল চমটয়ন ।’
‘অটহতুক আপিার এক া ধকল চেল, আপনি এখি চযটত পাটরি
চবাি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘যাব? আর নকছু ভয় চিই চতা?’ বলল চমটয়ন ।
‘চলাকন টক আমরা ধটর রাখনছ। তাটক দরকার আমাটদর। আপিার
চকাি ভয় চিই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘পুনলশটক আনম নকছু বলব স্যার?’ চমটয়ন বলল।
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‘যা ঘট টছ চস া বটল এক া ডাইরী আপনি অবশ্যই করটত পাটরি।
আপিাটক তাড়া করা এ চলাকন র নঠকািা এই ন নঠ অনুসাটর আপিার বান্ধবীর
বাসার আটের বাসান মাটি ‘চসটভিন ু’।’
‘থযাংকস স্যার। থযাংকস অল।’ বটল চমটয়ন নেটয় োনড়টত উঠল।
‘থযাংকস েড। এটয আল্লাহর অভানবত সাহাযয নম. আহমদ মুসা। সটন্দহ
চিই আল্লাহ আমাটদর নবেয়ী করটবি।’ বলল সারা চেফারসি আহমদ মুসাটক
লক্ষয কটর।
‘এখি তাহটল নক করেীয় নম. আহমদ মুসা?’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।
‘আমরা এখি হ্যানরটক উদ্ধার করটত যাব। চবঞ্জানমি চলাক াটক নিটয়
ঐ োনড়টত উঠটব। ওরা আটে যাটব আমরা ফটলা করটবা। ‘চসভিন ু’র পাটশই
চকাথাও োনড় দাাঁড় করাটত হটব।’
কথাগুটলা চশষ কটরই আহমদ মুসা তাকাল চবঞ্জানমি চবকটির নদটক।
চবঞ্জানমি চবকি চলাকন টক চবাঁটধ পাটশর নসট তুটল নিটে ড্রাইনভং নসটঠ উটঠ
বটসটছ। আহমদ মুসা তাটক বলল, ‘নম. চবঞ্জানমি, ওর কাছ চথটক দুএক নমনিট র
মটধয সব কথা শুিটত াই। ওর এক হাত চেটছ, দরকার হটল আটরক হাত যাটব।
দরকার হটল ওর মাথা াও। সব কথা আমরা াই।’ িরম নকন্তু অতযন্ত শক্ত
উচ্চারটে কথাগুটলা বলল আহমদ মুসা।
চলাকন তার বাম হাত নদটয় আহত ডািহাি চ টপ ধটর বটস আটছ।
চবঞ্জানমি চবকি পটক চথটক নরভলবার চবর কটর সামটি ডযাশ চবাটডডর উপর
রাখটত রাখটত চলাকন টক লক্ষয কটর বলল, ‘হ্যানর ও চসভিন ু বাবা সম্পটকড
সনঠক তথয োিাটল নরভলবার বযবহাটরর দরকার হটব িা।’
চবঞ্জানমি োনড় ঘুনরটয় চিবার েটন্য োনড় ো ড নদল।
আহমদ মুসারাও োনড়র নদটক এগুটলা।
চবঞ্জানমি চবকটির োনড় চসভিন ু বাসান র সামটি প্রাইটভ ওয়ানকং
চেটস নেটয় দাাঁড়াল।
আহমদ মুসাও তার োনড় চবঞ্জানমি চবকটির োনড়র পাটশ নিটয় দাাঁড়
করাল।
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আহমদ মুসা োনড়র োিালা নদটয় মুখ বাড়াল চবঞ্জানমি চবকটির নদটক।
চবঞ্জানমি চবকিও মুখ বানড়টয়টছ। বলল আহমদ মুসাটক লক্ষয কটর,
‘সহটেই কাে হটয় চেটছ নম. আহমদ মুসা। চস বলটছ, আে নবটকটল ওটদর
পনবত্র সাবাত নদবটসর অনুষ্ঠাি শুরু হটয় চেটছ। সবাই টল চেটছ। চসই শুধু
বাসায় নছল। সুতরাং বাসা এখি খানল।’ থামল চবঞ্জানমি চবকি।
আহমদ মুসার ভ্রুকুনিত হটলা।
‘তারপর’? বলল আহমদ মুসা।
‘আনম পরীক্ষা করার েটন্য চমাবাইল নদটয় চ নলটফাি কটরনছলাম। চকউ
ধটরনি। ারবার নরং হবার পর এযািসার চমনশি বলটছ, সবাই বাইটর, চমটসে
থাকটল বলুি।’
‘চমটসে নকছু নদটয়টছি?’ বলল আহমদ মুসা।
‘িা’। বলল চবঞ্জানমি চবকি।
আহমদ মুসার চঠাাঁট এক ুকটরা হানস ফুট উঠল। রহস্যময় হানস।
‘চ নলটফাি করটত নক চলাকন ই বটলনছল?’ নেটেস করল আহমদ
মুসা।
‘কথা া সতয নকিা পরীক্ষা করার েটন্য চসই বটলনছল। চকি নেটেস
করটছি এ কথা?’ চবঞ্জানমি চবকটির চ াটখ সটন্দটহর ছায়া।
আহমদ মুসা চবঞ্জানমি চবকটির নেোসার নদটক কাি িা নদটয় চপছটি
তানকটয় চোর্ল্ ওয়া ারটক বলল, আপনি ড্রাইনভং-এ আসুি এবং এ োনড় সামটি
এনেটয় নিটয় নিরাপদ চকাথাও পাকড করুি। আনম এই োনড়টত যানচ্ছ। ওোনড়
এখাটিই থাকটব।’
চিটম যানচ্ছল আহমদ মুসা।
‘েিাব, নক ঘ টছ োিটত পানর নকিা?’ চপছি চথটক েম্ভীর কটে বলল
সারা চেফারসি।
আহমদ মুসা িা চিটম নসট নফটর এল। হাসল। বলল, ‘স্যনর নসম
চেফারসি, তাড়াহুড়ার মটধয আনম ভুটল চেনছ। আমার মটি হটচ্ছ, আমাটদর
উপনস্থনত শত্রুটদর োিা হটয় চেটছ। ‘বানড়টত চকউ চিই, সবাই সাবাত অনুষ্ঠাটি
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চেটছ’ চলাকন র এই কথা সতয িয়। এবং চলাকন ঐ ভাটব চ নলটফাি কনরটয়
আমাটদর মাটি শত্রুর উপনস্থনত তাটদর োনিটয় নদটয়টছ। এই অবস্থায় আনম ানচ্ছ
আপিারা এক ু দূটর নেটয় অটপক্ষা করুি। আমরা এখাটি ওটদর অটপক্ষায়
থাকব।’
‘আমাটদর করেীয়?’ নেটেস করল সারা চেফারসি।
‘ঘ িা চকািনদটক েড়ায়........।’ কথা চশষ করটত পারটলা িা আহমদ
মুসা।
পাটশর োনড় চথটক চবঞ্জানমি চবকি ন ৎকার কটর উঠল, ‘নম. আহমদ
মুসা, আমার মটি হটচ্ছ সামটি ও চপছি চথটক ওরা আসটছ।’
চবঞ্জানমি চবকটির কথা কাটি আসার সাটথ সাটথই গুলীর শব্দও কাটি
এল আহমদ মুসার।
আহমদ মুসা মুখ ঘুনরটয় সামটি ও চপছি া একবার চদটখ নিল, চপছি
চথটক এক া মাইটিা এবং সামটি চথটক এক া েীপ গুলী করটত করটত ছুট
আসটছ।
আহমদ মুসা একবার তাকাল চসটভিন ু িাোর বানড়র নদটক। বানড়র
সামটি া নি ু প্রা ীর চঘরা। চভতটর বাোি। প্রা ীটরর সামটির ওয়াটল নগ্রটলর
হাল্কা চে । চেট র পর এক া রাস্তা বাোটির মটধয নদটয় চসাো এনেটয় মূল চেট
নেটয় চঠটকটছ।
আহমদ মুসা োনড়র দরো বন্ধ কটর চসাো হটয় বসল নসট । শক্ত হাটত
ধরল চেয়ানরং হুইল।
মুখ ঘুনরটয় োিালা নদটয় বলল, ‘নম. চবঞ্জানমি, ফটলা নম।’
আর চপছি নদটক মুখ িা ঘুনরটয়ই বলল, ‘নমস চেফারসি আপিারা
নসট শুটয় পড়ুি। শক্ত কটর নস ধটর রাখুি।’
কথা বলার সাটথ সাটথ আহমদ মুসা োনড় ঘুনরটয় প্র টড েনতটত ছু া
শুরু কটরটছ ‘চসটভিন ু’ িাোর বানড়র চে লটক্ষয। কটয়ক মুহূটতড।
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আহমদ মুসার ছয় নসট র নবরা হাইলযাটডার েীপন ‘চসটভিন ু’
িাোর বানড়র বনহুঃ প্রা ীটরর নগ্রটলর চে ন চভটঙ বাোটির পথ ুকু পানড় নদটয়
তীব্র েনতটত বারান্দায় উটঠ মূল চেট আঘাত হািল।
মূল চে ন সাটবক আমটলর দুই পাল্লার নবরা কাট র দরো। তার োটয়
সাধারে যাতায়াটতর েটন্য উইিটডা চডার রটয়টছ।
তীব্র েনতটত এটস িাাঁনপটয় পড়া কটয়ক া ওেটির োনড়র প্র টড
আঘাটত দুপাটশর চদয়াটলর একাংশ ধ্বনসটয় নিটয় চে ভূনমশযযা নিল।
চে চপনরটয় আহমদ মুসার োনড় বানড়র চভতটর প্রকাটড এক কনরটডাটর
এটস দাাঁড়াল।
োনড়র বাম পাশ নদটয় কটয়ক ধাপ এগুটলই দুতলায় ওঠার নসাঁনড়।
োনড় দাাঁড় কনরটয়ই আহমদ মুসা চপছি নদটক লক্ষয কটর বলল, ‘নম.
চোর্ল্ ওয়া ার আপিার নসট র নিট র দুন চিিোি নিটয় চিটম যাি। আপনি এবং
চবঞ্জানমি চে রক্ষা করটবি। আনম চভতর া চদখনছ।’
সংটে সংটে চোর্ল্ ওয়া ার চেিোি নিটয় ভাঙা চেট র নদটক ছু ল।
চবঞ্জানমটি োনড় তখি চভতটরর ভাঙা চে পযডন্ত এটস চঠটকটছ।
আহমদ মুসা োনড় চথটক মান টত পা রাখটতই উপটর নসাঁনড়টত
অটিকগুটলা পাটয়র শব্দ চপল। আহমদ মুসা
কটর দুপা চপছটি সটর এটস
সামটির োনড়র আড়াল নিটয় বসল।
দ্রুত চিটম আসা পাটয়র শব্দ আরও নিক বতডী হটলা। আহমদ মুসা
চদখল, চিিোি হাটত নিটয় নতিেি চলাক চিটম আসটছ। নসাঁনড়র চশষ লযানটডংএ এটস ওরা োনড় চদখটত চপল। সংটে সংটে ওরা োনড় লটক্ষয শুরু করল
গুলীবৃনি।
এ অবস্থায় আহমদ মুসার পটক্ষ দাাঁড়াটিা নবপজ্জিক। লযানটডং এ
দাাঁড়াটিা ওটদর চিিোটির গুলী চয এযাংটেটল আসটছ, তাটত গুলীর াটেড হটচ্ছ
োনড়র মাথার নদক া।
আহমদ মুসা তার চমনশি নরভলবার বানেটয় মান টত েনড়টয় েনড়টয় ইনি
ইনি কটর এগুটলা লযানটডং-এ দাাঁড়াটিা ওটদরটক াটেডট আিার েটন্য।
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আহমদ মুসা োনড়র মাথার নদটক বাম পাটশর াকার আড়াটল মুখ নিটয়
উাঁনক নদল নসাঁনড়র নদটক। খুনশ হটলা আহমদ মুসা। ওটদর পাটয়র নদক া চদখা
যাটচ্ছ িা বট , নকন্তু তাটদর চদটহর উপটরর অংশ া চদখা যাটচ্ছ। আহমদ মুসা
তার চমনশি নরভলবাটরর িল ওটদর নদটক ঘুনরটয় নিল।
এই সময় আহমদ মুসা চদখল ওরা নতিেি িামটত শুরু কটরটছ। গুলী
নকন্তু ওটদর লটছই। সম্ভবত গুলীর চকাি নরোই িা চপটয় ওরা চিটম আসটছ।
ওরা নসাঁনড় নদটয় িামটত শুরু করায় ওটদর গুলীর েনত ডাি নদটক এক ু
সটর চেটছ। োনড়র মাথা বরাবর আর গুলী আসটছ িা।
আহমদ মুসা
কটর উটঠ দাাঁড়াল। আহমদ মুসার নরভলবাটরর িল
ওটদর নতি েটির লটক্ষয উদযত।
আহমদ মুসার তজ্জডনি নরভলবার নট্রোটর। আহমদ মুসা দাাঁড়াটিার সংটে
সংটে ওরা চদখটত চপটয়টছ আহমদ মুসাটক। মটক উটঠ ওরা ওটদর চিিোটির
িল ঘুনরটয় নিনচ্ছল আহমদ মুসার নদটক।
‘চদখ, মৃতযু িা াইটল চতামরা চিিোি চফটল দাও। চহটর চেছ
চতামরা।’ আহমদ মুসার েম্ভীর কটে ধ্বনিত হটলা কটঠার এই নিটদডশ।
নকন্তু চিিোটির িল ওটদর ঘুনরটয় চিয়া বন্ধ হয়নি।
আহমদ মুসার তজ্জডনি চ টপ বসল তার এম ১০ নরভলবাটরর নট্রোটর।
অনবরাম গুলীর বৃনি নেটয় চছাঁটক ধরল ওটদর নতিেিটক।
ওটদর চিিোটির িল পুটরাপুনর ঘুটর নস্থর হবার আটেই িটর পটড় চেল
ওটদর নতিন চদহ নসাঁনড়র উপর।
আহমদ মুসা তার নরভলবার ঐ ভাটব ধটর চরটখ মুহূতক
ড াল অটপক্ষা
করল। িা চকউ এল িা।
আহমদ মুসা তার নরভলবার বানেটয় ধটর সটর এল োনড়র দরোর
নদটক। সরা চেফারসিটদর দরো খুটল চফলল বাম হাত নদটয়। চদখল সারা
চেফারসি ও ক্লারা কা ডার উটঠ বসটছ োনড়র চমটি চথটক।
জ্বটল উঠা োনড়র ভতটরর আটলাটত আহমদ মুসা চদখল সারা
চেফারসটির কপাটলর বাম পাটশ এক া োয়ো চথাঁতটল চেটছ। রক্ত চবরুটচ্ছ।
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‘নমস চেফারসি, ভাল আটছি আপনি? আর চকািও আঘাত লাটেনি
চতা?’ উনেগ্ন কে আহমদ মুসার।
‘িা । ভাল আনছ।’ বলল সারা চেফারসি িরম েলায়।
আহমদ মুসা তার হাত ধটর োনড় চথটক চবর কটর আিল।
তাড়াতানড় পটক চথটক রুমাল চবর কটর কপাটলর আহত োয়ো চথটক
েনড়টয় আসা রক্ত মুটছ চফটল ক্ষটতর উপর রুমাল া াপা নদটয় বরল, ‘রুমাল া
এভাটব নকছুক্ষে ধটর রাখুি রক্ত পড়া বন্ধ হটয় যাটব।
োনড় চথটক চবনরটয় এল ক্লারা কা ডার।
বলল, ‘োনড় া বারান্দায় লানফটয় ওঠার সময় সাইটডর গ্লাস লটকর
পটয়ট া ওর কপাটল চলটেটছ।’
চেট তখি উভয় পটক্ষর প্র টড চোলাগুলী শুরু হটয় চেটছ।
‘নমস চেফারসি, চমাবাইল া আপিার বযাটে আটছ?’ দ্রুত নেটেস
করল আহমদ মুসা।
‘নে আটছ।’ বলল সারা চেফারসি।
‘আপনি েেড আব্রাহামটক চ নলটফাি করুি। হ্যানরটক উদ্ধাটরর এই
স্পট ওটদর আসা প্রটয়ােি।’
সারা চেফারসি দ্রুত তার চমাবাইল চবর করল। নকন্তু চ নলটফাি করার
আটেই আহমদ মুসা বলল, ‘নমস চেফারসি ও নমস কা ডার আপিারা আমার
সাটথ আসুি। এখাটি থাকা নিরাপদ িয়। উপটর আরও চলাক থাকটত পাটর।
খুাঁটে চবর করটত হটব হ্যানরটক।’
বটল আহমদ মুসা ছু ল নসাঁনড়র নদটক।
নমস চেফারসি ও নমস ক্লারা কা ডারও তার চপছটি চপছটি ছু ল।
নসাঁনড়র উপর পটড় থাকা ওটদর নতিটেির লাশ পার হটয় যাবার সময়
আহমদ মুসা বলল, ‘আমার অনুমাি আরও একেি চলাক ওটদর আটছ এবং চস
হ্যানরটক পাহারা নদটচ্ছ।’
দুতলায় উটঠ ওরা চদখটত চপল চসাফা সাোটিা নবশাল ড্রইং রুম।
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এই ড্রইং রুম চথটক কটয়কন কনরটডার এনদক ওনদক হটয় নবনভন্ন
কটক্ষর নদটক টল চেটছ।
আহমদ মুসারা সারা চেফারসিটক বলল, ‘আপনি এ নসাঁনড় মুখ ায় বটস
েরুরী চ নলটফাি চসটর নিি। আনম এনদক ওনদক ঘুটর এক ু চদটখ চিই।
সারা চেফারসি েেড আব্রাহাটমর িাোরগুটলার উপর িক কটর মুখ
তুলল আহমদ মুসার নদটক। তার মুখ েম্ভীর। বলল, ‘আপিাটক একা ছাড়ব িা,
আনমও একা থাকব িা।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল ‘নঠক আটছ কথা চসটর নিি। আনম এখাটিই
আনছ।’
বটল আহমদ মুসা আশ-পাশ া চদখার েটন্য এনেটয় চেল।
আহমদ মুসা অনুমাি করল, রাস্তার নদটক োিালা আটছ এমি এক া
কটক্ষ হ্যানরটক রাখা হটয়টছ। এই অনুমাি কটর বানড়র কক্ষগুটলার অবস্থাি বুিার
চ িা করল।
আহমদ মুসার মটি হটলা, দুতলার নসাঁনড়র মুখ চথটক চয কনরটডার
লোলেী দুনদটক টল চেটছ, তার পনশ্চম পাটশর চকাি এক া কটক্ষই হ্যানরটক
রাখা হটয়টছ।
হঠাৎ আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হটয় উঠল। তার মটি পড়ল, হ্যানর ন নঠ
ছুটাঁ ড় নদটয়নছল ‘চসটভিন নি’ িাোর বানড়র পাটশ দাাঁড়াটিা োনড়টত। তাহটল
হ্যানর বন্দী আটছ নিশ্চয় ‘চসটভিন নি’ িাোর বানড়র নদটকর চয চকাি কটক্ষ। এর
অথড নসাঁনড়র-মুখ হটয় চয কনরটডার উত্তর নদটক চেটছ, চসই কনরটডার নদটয়
এগুটলই বাম পাটশ চকাথাও হ্যানরর কক্ষ পাওয়া যাটব।
আহমদ মুসা নফটর এল সারা চেফারসিটদর কাটছ।
আহমদ মুসা আসটতই সারা চেফারসি হানস মুটখ আহমদ মুসাটক
বলল, ‘আংটকটলর সাটথ কথা বটলনছ। সব শুটিটছি উনি। আসটছি এখনি।’
‘ধন্যবাদ। এনদটক আটরক সমস্যার সমাধািও হটয় চেটছ। আনম মটি
কনর উত্তর নদটক যাওয়া এই চয কনরটডার া, এর পাটশ চকাথাও চকাি কটক্ষ
আমরা হ্যানরটক খুাঁটে পাব।’
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আহমদ মুসা উত্তরমুখী হটয় দাাঁনড়টয় কথা বলনছল। আর সারা চেফারসি
ও নমস ক্লারা দনক্ষেমুখী হটয় দাাঁনড়টয়নছল।
হঠাৎ আহমদ মুসার চ াটখ পড়ল উত্তটরর চসই কনরটডাটর একেি চলাক
চযি ভুটতর মত এটস আনবভুডত হটলা। তার হাটত চিিোি। তার হাটতর
চিিোটির িল উটঠ আসটছ এনদটক লটক্ষয।
‘নমস চেফারসি আপিারা শুটয় পড়ুি, চপছটি গুলী।’ ন ৎকার কটর
বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা তার এই ন ৎকাটরর সাটথ সাটথ নিটের চদহ পাটশ চমটির
উপর ছুটড় নদটয় নরভলবার ঘুনরটয় নিল কনরটডাটরর নদটক। নরভলবার নট্রোর
াপল কনরটডার লোলেী াটেড কটর।
ওনদক চথটকও ব্রাশ ফায়াটরর শব্দ কাটি এল। গুলীগুটলা আহমদ
মুসাটদর মাথার উপর নদটয় টল চেল।
আহমদ মুসা শুটয় চথটকই তানকটয় চদখল চলাকন কনরটডার চথটক
উধাও হটয় চেটছ।
আহমদ মুসা নিনশ্চত হটলা, এত তাড়াতানড় চদৌটড় চকাথাও চস পালাটত
পাটর িা, নিশ্চয় চযখাটি চস দাাঁনড়টয় নছল, চসখাটিই পাটশ চকাি নদটক দরো
আটছ। ঐ দরো পটথই চস সটর চেটছ এবং চস দরো নিশ্চয়ই কনরটডাটরর বাম
পাটশ হটব।
আহমদ মুসা উটঠ দাাঁড়াল। উটঠ দাাঁড়ানচ্ছল সারা চেফারসিও।
‘আপিারা নঠক আটছি চতা?’ সারা চেফারসটির নদটক তানকটয় বলল
আহমদ মুসা।
হ্যাাঁ সু ক মাথা িাড়ল সারা চেফারসি। কথা বলটত নেটয় তানকটয় নছল
আহমদ মুসা সারা চেফারসটির মুটখর নদটক। চদখল, সারা চেফারসটির
কপাটলর ক্ষত নদটয় তখিও রক্ত িরটছ। নিশ্চয় আহত োয়ো ায় আবার আঘাত
চলটেটছ, ভাবল আহমদ মুসা।
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আহমদ মুসা চসই উত্তর কনরটডাটরর নদটক একবার তানকটয় সটর এল
সারা চেফারসিটদর কাটছ। বলল, ‘ভুটল নেটয়নছলাম আমার পটকট অট া
বযাটটডে আটছ। আপিার কপাটলর ক্ষত নদটয় চদখনছ রক্ত িরটছ।’
আহমদ মুসা পটক চথটক ক্ষুে এক া পযাটক চবর কটর তার মটধয
চথটক এক া বযাটটডে চবটছ নিটয় সারা চেফারসটির মুটখামুনখ দাাঁড়াল। সারা
চেফারসটির কাছ চথটক রুমালন চ টয় নিটয় তার চ াটখর প্রান্ত নদটয় চিটম আসা
রক্ত মুটছ নদল। তারপর দ্রুত ক্ষত া ভাটলা কটর মুটছ নিটয় বযাটটডে া ভাটলা
কটর বনসটয় তার ারনদক া ভাটলা কটর চপি কটর নদল।
বযাটটডে লাোটিার সময় চ াখ বুাঁটে নছলা সারা চেফারসি। প্রশানন্তটত
প্রদীপ্ত হটয় উটঠনছল তার চ হারা।
বযাটটডে চপনিং চশটষ আহমদ মুসা বলল, ‘আপিার িাভড দারুি শক্ত।
আপিার মুখ চদটখ মটি হটলা িা এ ধরটির এক া ক্ষটতর চড্রনসং আপিার
হটলা।’
তখি চ াখ খুটলটছ সারা চেফারসি। বলল, ‘চকাি চকাি বযাথা কখিও
কখিও আিন্দ চদয়। আমার চতা মটি হনচ্ছল, এমি ক্ষত যনদ আমার চো া
শরীটর হটতা।!’
সারা চেফারসটির কথাগুটলা আহমদ মুসার মুটখ ঔজ্জ্বলয চযি ফুাঁ নদটয়
নিনভটয় নদল।
আহমদ মুসা তাড়াতানড় ঘুটর দাাঁনড়টয় দ্রুত কটে বলল, ‘নমস চেফারসি,
আপিারা আমার সাটথ আসুি।’
বটলই আহমদ মুসা উত্তর কনরটডার ধটর চছা া শুরু করল।
তার চপছটি চপছটি ছু ল সারা চেফারসি ও ক্লারা কা ডার।
চলাকন টক চযখাটি দাাঁড়াটিা চদটখনছল, চসখাটি নেটয় দাাঁড়াল আহমদ
মুসা।
খুনশ হটলা আহমদ মুসা। চদখল, পাটশই পনশ্চম নদটক এক া দরো।
এই দরো নদটয় চলাকন চভতটর ঢুটক চেটছ।
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দরোয় আহমদ মুসা াপ নদটয় চদখল দরো বন্ধ। সারা চেফারসিরা
আহমদ মুসার চপছটি এটস দাাঁড়াল।
আহমদ মুসা চপছটি তানকটয় সারা চেফারসিটক বলল, ‘এই ঘটর
শত্রুটদর একেি রটয়টছ।’
আহমদ মুসা নফটর তাকাল দরোর নদটক। তার নরভলবাটরর িল চস চস
করল দরোর নক চহাটল তারপর নট্রোর চ টপ রাখল কটয়ক চসটকটড। এবং সংটে
সংটেই এক ি কায় সনরটয় নদল দরো এবং চসই সাটথই নবস্ময়কর দ্রুততার
সাটথ নিটের চদহ া কটয়কবার শূটন্য নডেবানে চখটয় এনেটয় চেল। দাাঁড়াল নেটয়
ঘটরর মািখাটি।
ঘটরর চভতটর চিিোিধারী চলাকন চিিোি হাটত দাাঁনড়টয়নছল চ য়াটর
চবাঁটধ রাখা হ্যানরর কাটছ। কটয়ক চসটকটটডর মটধয চভােবানের মত ঘ িা ঘট
চেল এবং ঘটরর মািখাটি এটস দাাঁড়াটিা শত্রুর নরভলবার হ্যানরর নদটক নস্থর
লটক্ষয উদযত এবং নবহব্বল হটয় পড়া চলাকন চশষ মুহূটতড মনরয়া হটয় তার
চিিোটির িল হ্যানরর মাথায় চঠনকটয় ন ৎকার কটর উঠল, ‘এই মুহূটতড চতামরা
চবনরটয় িা চেটল হ্যানরর মাথা গুটড়া হটয় যাটব।’
ইনতমটধয সারা চেফারসিরাও ঘটর প্রটবশ কটরনছল। সারা
চেফারসটির হাটত নরভলবার।
কথা বলার সময় চলাকন র দুট াখ নিবদ্ধ নছল আহমদ মুসার দুট াটখর
নদটক।
চলাকন র কথা চশষ হবার আটেই আহমদ মুসা চলাকন র চসাো চপছটি
োিালার নদটক তানকটয় দ্রুত এক া ইশারা করল। চযি োিালার দাাঁড়াটিা
কাউটক নকছু নিটদডশ নদল আহমদ মুসা।
চিিোিধারী চলাকন আহমদ মুসার ইশারার প্রায় সংটে সংটেই চকাি
অটমাঘ াটি চপছি নদটক তাকাল।
এই সুটযাে াই ানচ্ছল আহমদ মুসা। চলাকন র চ াখ চপছি নদটক
ঘুরটত শুরু করার সংটে সংটেই আহমদ মুসার প্রস্তুত নরভলবার গুলী করল
চলাকন র চিিোটির বা লটক্ষয।
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চলাকন চয চবাকা বটিটছ তা বুটি চ াখ আবার ঘুনরটয় চিবার আটেই
তার হাত চথটক চিিোি নছ টক পটড় চেল এবং তার দুই হাতও নবধ্বস্ত হটয় চেল
আহমদ মুসার চমনশি নরভলবাটরর গুলীটত।
চলাকন একন আতডন ৎকার কটর বটস পড়ল চমটিটত।
আহমদ মুসা নরভলবার পটকট চরটখ হ্যানরর কাটছ নেটয় তার বাাঁধি
খুটল নদল।
হ্যানরর চ াটখ মুটখ আঘাটতর ন হ্ন। োটয়র োমা চছাঁড়া। চয িাই
চপাশাটক চস ঘুনমটয় নছল, চসই চপাশাক এখিও তার পরটি। মাথার ুল তার
পােটলর মত উটস্কা খুটস্কা।
আহমদ মুসা তার বাাঁধি খুটল নদটতই হ্যানর চকাঁটদ উটঠ েনড়টয় ধরল
আহমদ মুসাটক।
আহমদ মুসা হ্যানরর নপঠ াপটড় আদর কটর বলল, ‘চতামার অটিক কি
হটয়টছ, নকন্তু চতামার োনতর তুনম অসম্ভব উপকার কটরছ হ্যানর।’
হ্যানরটক বুক চথটক চছটড় নদটয় বলল, চতামাটদর চিত্রীটক চ ি হ্যানর?
‘চক, মযাডাম সারা চেফারসি?’ চ াখ মুটছ বলল হ্যানর।
‘হ্যাাঁ।’ বটল আহমদ মুসা সারা চেফারসিটক চদনখটয় বলল, ‘ইনি
চতামাটদর মযাডাম সারা চেফারসি।’
হ্যানরর নবস্ময় ও অপার শ্রদ্ধা নমনশ্রত দুই চ াখ মুহূটতডর েন্য নস্থর হটলা
সারা চেফারসটির প্রনত। তারপর চ াখ দুন নি ু হটলা তার। মাথা িুনাঁ কটয় দীঘড
বাউ করল হ্যানর সারা চেফারসিটক। বরল, ‘মযাডাম আমরা েনবডত আপিার
েটন্য।’
‘ওটয়লকাম হ্যানর। চতামরা আটমনরকার েবড।’
বটল এক ু থামল সারা চেফারসি। পরক্ষটেই আবার বলল হ্যানরটক
লক্ষয কটর, ‘ওাঁটক চ ি, নযনি চতামাটক মুক্ত করটলি?’
হ্যানর আহমদ মুসার নদটক তাকাল।
বলল, ‘নে িা।’
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‘আহমদ মুসাটক চ ি? উনি সবার স্বটের চসই আহমদ মুসা।’ বলল সারা
চেফারসি।
শুটিই হ্যানর মুহূটতডর েটন্য পাথটরর মত নস্থর হটয় চেল। তারপর
িাাঁনপটয় পড়ল আহমদ মুসার পাটয়র উপর। বলটত লােল, ‘থযাংকস েড। আনম
ভােযবাি স্যার।’
আহমদ মুসা তাটক চ টি তুলল।
এই সময় ঘটর প্রটবশ করল েেড আব্রাহাম, চোর্ল্ ওয়া ার ও চবঞ্জানমি
চবকি।
েেড আব্রাহাম চসাো এটস আহমদ মুসার সাটথ হ্যাটডটশক কটর বলল,
‘আনম সব শুিলাম। কৃতে আমরা আপিার কাটছ আহমদ মুসা।’
‘ধন্যবাদ েিাব। নকন্তু যা হটচ্ছ তা সবই আল্লাহর কাে।’ বলল আহমদ
মুসা। তারপর চবঞ্জানমি চবকটির নদটক তানকটয় বলল, ‘ওনদটকর খবর নক?’
উত্তর নদল চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আটেই একেি নছল আমাটদর
হাটত। এখাটি একেি ধরা পটড়টছ। আর দুই োনড় চথচক ধরা পটড়টছ আও ৮
েি। আর মারা পটড়টছ পাাঁ েি।
চবঞ্জানমি চবকি থামটতই েেড আব্রাহাম বটল উঠল, ‘আমরা C.B.S ও
C.B.C চ নলনভশি চি ওয়াকডটক খবর নদটয়নছ। ওরা আসটছ। এখাটি আমাটদর
হ্যানর, নমস চেফারসি, চোর্ল্ ওয়া ার ও চবঞ্জানমি চবকিটক দরকার তাটদর
বক্তটবযর েটন্য। আমরা াই এ া বড় এক া চোনর চহাক।’
‘অসংখয ধন্যবাদ নম. েেড আব্রাহাম। সমটয়র এক া গুরুেপূেড
সনন্ধক্ষটে আল্লাহর সাহাযয এ া।’
থামল এক ু আহমদ মুসা। আবার বলল, ‘তাহটল নম. েেড আব্রাহাম,
আনম এখি এখাি চথটক ছুন চপটত পানর।’
‘ছুন িয় এক ু আড়াটল যাওয়া আর নক।’ বলল েেড আব্রাহাম।
‘তাহটল আনম নল, ওরা হয়টতা এটস পড়টব এখনি।’ বটল হ্যাটডটশটকর
েটন্য হাত বাড়াল েেড আব্রাহাটমর নদটক।
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মুখ মনলি হটয় চেটছ সারা চেফারসটির। আহমদ মুসাটক আড়াটল
পাঠাবার নসদ্ধান্ত তার মি চমটি নিটত পাটরনি।
েেড আব্রাহাম আহমদ মুসাটক নকছু বলটত যানচ্ছল। তার আটেই সারা
চেফারসি বটল উঠল, ‘আংকল আনমও এসব ফরমানলন র মটধয থাকটত াই
িা।’ চবঞ্জানমি চবকি ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র প্রনতনিনধে করটব। আনম
এখনি টল চযটত াই।’
েেড আব্রাহাম তাকাল আহমদ মুসার নদটক।
আহমদ মুসা নকছু িা বটল তাকাল সারা চেফারসটির নদটক।
সারা চেফারসি বলল, ‘নি আটমনরকার পক্ষ চথটক আনম কখিই েি
সমটক্ষ আনসনি। আেও আসটত াই িা। তাছাড়া সংনিি সবার থাকা বা কথা
বলার দরকার চিই, চযমি আপনি থাকটত পারটছি িা।’
েেড আব্রাহাম আবার তাকাল আহমদ মুসার নদটক।
‘নঠক আটছ। আমার মটি হয় নমস চেফারসি নঠকই বটলটছি।
তাছাড়া উনি আহতও।’ বলল আহমদ মুসা।
েেড আব্রাহাম এবার মাথা চিটড় সায় নদল আহমদ মুসার কথায়।
েেড আব্রাহাম থামটতই সারা চেফারসি বটল উঠল, ‘ লুি নম. আহমদ
মুসা, ল ক্লারা।’
‘চবঞ্জানমি চবকি একন যানক্স চডটক দাাঁড় কনরটয় চরটখটছ ‘চসটভিন
নি’ িাোর বানড়র সামটি। আপিারা চবর হটবি চপছটির এক া নবকল্প দরো
নদটয়। চবঞ্জানমি আপিাটদর চপৌটছ নদটয় আসটব।’ বলল েেড আব্রাহাম।
সবার কাছ চথটক নবদায় নিটয় আহমদ মুসা আর একদফা হ্যানরর নপঠ
াপটড় নদটয় ঘর চথটক চবর হটয় এল।
‘চসটভিন নি’ িাোর বাসার সামটি আহমদ মুসারা যখি োনড়টত উঠল,
তখি ঘনড়টত রাত সাটড় ১১ া বাটে।
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আহমদ মুসারা ওয়ানশং ি চপাটির সম্পাদক ‘ওটয়ি এযালাডড’ এর বাসা
চথটক চবর হটয় আসার আধ ঘট া পটর ওয়ানশং ি চপাটির চ য়ারমযাটির কটক্ষ
েরুরী নমন ং বটসটছ।
বড় চ নবল ার একপাটশ বটসটছি ওয়ানশং ি চপাটির চশয়াটরর বৃহত্তর
অংটশর মানলক ও পনর ালিা পনরষটদর চ য়ারমযাি বব চবিহাম। এবং
অন্যপাটশ বটসটছি পনত্রকার সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড। চ নবটল আরও হানের
আটছি পনত্রকার বানেনেযক বযবস্থাপক নবল গ্রাহাম এবং ল’ অনফসার নশফার
নসমশি।
খুবই অস্বাভানবক ধরটির নমন ং এ া।
চ য়ারমযাি বব চবিহাম তার চো া কাযডকাটল এই প্রথমবার পনত্রকায়
প্রকানশতবয এক া নবষটয় আটলা িার েটন্য তার চ নবটল কল করটছি সম্পাদক
এবং পনত্রকার আরও দুেি গুরুেপূেড অনফসারটক।
চ য়ারমযাি বব চবিহাম পনরনস্থনত সম্পটকড দীঘড নব্রনফং চদয়ার পর।
সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড বলল, ‘পনরনস্থনত খুবই িােুক নিুঃসটন্দটহ। আমরা যনদ
‘নি আটমনরকা’ মুভটমট ও ‘চহায়াই ঈেল’ এর চদয়া প্রনতবাদ ছানপ, তাহটল
মানকডি োনতর গুরুেপূেড অংশ ইহুদী কমুযনিন র স্বাথডটক ও তাটদর ভনবষ্যতটক
এক া নবপযডটয়র মুটখ চঠটল চদয়া হটব একথা সতয। নকন্তু সমস্যা দাাঁনড়টয়টছ
আমরা আটমনরকাি েুইস নপপলস লেী (AJPL) এর সরবরাহ করা আহমদ মুসা
সম্পনকডত চয নিউে চছটপনছ, তাটত ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট ও ‘চহয়াই ঈেল
চক প্রতযক্ষভাটব েড়াটিা হটয়টছ। সুতরাং তাটদর কথা বলা এবং আমাটদর তা
প্রকাশ করা তাটদর নলেযাল রাই হটয় দাাঁনড়টয়টছ। নেতীয় নবষয় তাটদর প্রনতবাদ
ছাপার সময়। আমরা তা আেও ছাপটত পানর, দুনদি পটরও ছাপটত পানর। নকন্তু
সমস্যা দাাঁনড়টয়টছ, ওরা িেদ াকা চপ কটর আমাটদর প্রথম পাতার এক তুথাড ংশ
চস্পস আেটকর েটন্য নকটি নিটয়টছ প্রনতবাদ া নবোপি আকাটর ছাপার েটন্য।
আমরা প্রনতবাদ িা ছাপটলও এই চস্পস তারা আে বযবহার করটব। সুতরাং
নিউে আকাটর িা ছাপটলও প্রনতবাদ া নবোপি আকাটর যাটচ্ছই। প্রনতবাদ া
যখি এভাটব যাটচ্ছই, তখি প্রনতবাদ া নিউে আকাটর িা চছটপ আমরা আমাটদর
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চিনডনবনলন হারাটত যাটবা চকি? তৃতীয় চয নবষয় া আমাটদর এই মুহূটতড নবটব য
হটয় দাাঁনড়টয়টছ চস া হটলা আমাটদর সাংবানদক কমড ারীটদর সাধারে
চসনট টমট । প্রনতবাদ ার কনপ তারা সকটল চপটয় চেটছ। তারা প্রনতবাদ া ছাপার
েটন্য প্রবল াপ সৃনি করটছ। তারা হুমনক নদটয়টছ আটমনরকার েিেটের স্বাথড ও
োতীয় নিরাপত্তার সাটথ সাংঘানতকভাটব েনড়ত ও প্রনতবাদ নিউে যনদ িা ছাপা
হয়, তাহটল আে তারা পনত্রকা চবর হটত চদটব িা এবং তারা আইটিরও আশ্রয়
চিটব। আমাটদর েটন্য চশষ নবটব য নবষয়ন হটলা, আমাটদর সহটযােী
পনত্রকাগুটলা নক করটছ।’ থামল সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড।
নকছুক্ষে নিরবতা। ভাবনছল সবাই।
অবটশটষ নিরবতা ভাঙল বব চবিহাম। বলল ল’ অনফসার নশফার
নসমশিটক লক্ষয কটর, ‘আটলা িায় কতগুটলা নলেযাল প্রশ্ন এটসটছ, চতামার মত
নক?’
‘স্যার, প্রথম প্রশ্ন সম্পটকড একথা আমরা সকটলই োনি, প্রনতবাদ ছাপা
ওটদর নলেযাল রাই , তটব কটব, কতখানি ছাপা হটব এ া সম্পাদটকর
এখনতয়ার। নেতীয়ত ওরা যনদ সব ফমডানলন পূেড কটর চস্পস নকটি থাটক
আেটকর েটন্য, তাহটল ওটদর নবোপিন িা ছাপা হটল ওরা চকান চকান
ডলাটরর ক্ষনতপূরে দাবী কটর মামলা করটত পাটর। তৃতীয় হটলা সাংবানদক
কমড ারীটদর ইউনিয়ি দাবীর বযাপারা। আইিত ওটদর পনত্রকা বন্ধ রাখার চকাি
এখনতয়ার চিই তটব তারা োতীয় স্বাটথড ও নিরাপত্তার ইসুয তুটল আইটির আশ্রয়
নিটত পাটর।’ থামল ল’ অনফসার নশফার নসমশি।
ল, অনফসাটরর ওনপনিয়টি সম্পাদক ওটয়ি এযালাটডডর মুখ উজ্জ্বল হটয়
উঠল। নকন্তু মনলি হটয় পড়ল চ য়ারমযাি বব চবিহাটির মুখমটডল।
চ য়ারমযাি বব চবিহাম তাকাল বানেনেযক বযবস্থাপক নবল গ্রাহাটমর
নদটক। বলল, ‘ওটদর চস্পস চকিার বযাপার া নক?’
নবল গ্রাহাম িটড় টড় বসল। বলল, ‘স্যার, আইি মানফক িেদ াকায়
আেটকর েটন্য চস্পস নকটিটছ ওরা।’
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‘নবোপটির নবষয়বস্তুও নক চতামরা ও.চক কটর নদটয়টছা? বলল বব
চবিহাম নক্ষপ্ত কটে।
‘নে স্যার।’ শুকটিা কটে বলল নবল গ্রাহাম।
‘চয চকাি নবোপিটকই নক ও.চক করা যায়?’ বব চবিহাটমর কটে
নবরনক্ত।
‘রাে নবটরাধী ও োতীয় স্বাটথডর পটক্ষ ক্ষনতকারক হটল তা ও.চক করা
যায় িা স্যার। নকন্তু ও া নছল এক া নিউে ক্লযানরনফটকশি বা প্রনতবাদ।’
েবাটব আর চকাি কথা বলল িা চ য়ারমযাি বব চবিহাম। চ য়াটর ো
এনলটয় নদল। চ াটখ মুটখ তার হতাশার ন হ্ন। আর চভতটর তার উটেটের িড়।
চস আটমনরকাি েুইস নপপলস লীটের শীষড উপটদিাটদর একেি। েুইস লীটের
উপর চয আঘাত আসটব, তার এক া অংশ তার উপরও এটস পড়টব। নকন্তু নক
করটব চস! আর এর দায় আমরা আটমনরকার শানন্তবাদী ইহুদীরা চিব চকি? নকন্তু
উপায় নক? ঘটর আগুি লােটল চয সবাই পুড়ব। তাহটল নক করা যায়?
চসাো হটয় আবার বসল চ য়ারমযাি বব চবিহাম। বলল সম্পাদকটক
উটেশ্য কটর, ‘আইিেত সমস্যা আটছ। নকন্তু আইিটক ভয় পাই িা। এর
চমাকানবলা করার সময় পাব। এখি নম. ওটয়ি এযালাডড আপনি চদখুি অন্য
পনত্রকাগুটলা নক করটছ। এ াই সবট টয় গুরুেপূেড।’
‘আনম নমন ং এর আসার আটে নিউইয়কড াইমস ও নিউইয়কড চপাটির
সাটথ কথা বটল এটসনছ। ওরা আটলা িা করার পর প্রনতবাদ ছাপার নসদ্ধান্ত
নিটয়টছ। আে ওরা প্রনতবাদ ছাপটছ। ওয়াল নস্ট্র শুটিনছ, তখি পযডন্ত ওটদর
ছাপার নসন্ধান্ত হয়নি।’
মুখ া উজ্জ্বল হটয় উঠল বব চবিহাটমর। বলল, ‘ওয়াল নস্ট্র োিডাটলর
হাওয়াডড চহফনলি খুব শক্ত ও নবটব ক চলাক। চস িাও ছাপটত পাটর। তাহটল
আমরা দুন পনত্রকা অন্তত এক সাটথ থাকটত পানর।’
বটল চ নলটফাি তুলল বব চবিহাম। চ নলটফাি করল ওয়াল নস্ট্র
োিডাটলর চ য়ারমযাি হাওয়াডড চহফনলিটক।
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কথা শুরু করল বব চবিহাম খুব আিটন্দর সাটথ পটর মুখ তার অন্ধকার
হটয় চেল।
আটলা িা চশষ কটর নশনথল হাটত চ নলটফাি া চরটখ হতাশভাটব
চ য়াটর ো এনলটয় নদল। মুহূতডখাটিটকর েটন্য চ াখ বুেল।
তারপর চ াখ খুটল হতাশভাটব তাকাল সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড এর
নদটক। বলল, ‘নম. এযালাডড, সবাই প্রনতবাদ ছাপটছ। আপনি িা চছটপ চকমি কটর
পারটবি? নঠক আটছ চছটপ নদি।’
বটল আবার চ াখ বুেল বব চবিহাম।
ঘটর িামল এক অস্বনস্তকর নিরবতা।
প্রনতবাদ ছাপার নসদ্ধাটন্ত খুনশ হটয়টছ সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড, ল’
অনফসার নসমশি এবং নবোপি বযবস্থাপক নবল গ্রাহাম। তটব চ য়ারমযাি বব
চবিহাটমর কথা চভটব তারা মটি খুবই পীড়া অনুভব করটছ।
নিরবতা চভটঙ সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড ধীর কটে বলল, ‘আমরা এখি
উঠটত পানর? আর চকাি নিটদডশ আমাটদর প্রনত?’
চ াখ বন্ধ চরটখই বব চবিহাম বরল, ‘িা নম. এযালাডড আর চকাি কথা
চিই। আপিারা আসুি। গুড িাই ।’
উটঠ দাাঁড়াল ওরা নতিেি। ঘর চথটক চবনরটয় আসার েটন্য পা বাড়াল
তারা সবাই।
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৭
েভীর রাত। পনশ্চম ওয়ানশং টির নিউ এে নসিােটের নবপরীত নদটক
রাস্তার ওপাটরর এক া নবশাল বানড়র চভতটরর একন কক্ষ কটয়কন চসাফায়
মুটখামুনখ বটস আটছ চেিাটরল শ্যারি, কাউনেল অফ আটমনরকাি েুইস
এযাটসানসটয়শিস- এর ীফ চডনভড উইনলয়াম চোিস এবং চেিাটরল
আটলকোটডার হ্যানমল্টটির হাটত ‘নি আটমনরকা’ ও ‘চহায়াই ঈেল’ চথটক চয
প্রনতবাদ পাঠাটিা হটয়টছ পনত্রকাগুটলাটত চসই প্রনতবাদনলনপর এক া কনপ। এই
কনপর উপরই চ াখ বুলানচ্ছল চেিাটরল হ্যানমল্টি।
পড়া চশষ কটর মুখ তুলল চস। তার নবমষড চ াটখ মুটখ এবার রম নবস্ময়।
বলল চস, ‘নম. শ্যারি, আপনি চতা প্রনতবাটদর এ কনপ া পটড়টছি। আপিার
অনভমত নক এ সম্পটকড?’
‘নম. হ্যানমল্টি ওটত যা আটছ তা ওটদর অনভমত।’ বলল চেিাটরল
শ্যারি।
‘চস া বুটিনছ। নকন্তু এ অনভমত সতয নকিা? তারা চয প্রমােসমূহ উটল্লখ
কটরটছ তা নমথযা প্রমাে করটত আমরা পারব নকিা?’ বলল চেিাটরল হ্যানমল্টি।
‘চস া চতা নব াটরর প্রশ্ন। আমাটদর প্রনতবাদ আমরা অবশ্যই করব।’
চেিাটরল শ্যারি বলল।
চেিাটরল হ্যানমল্টটির মুখ ম্লাি হটয় চেল। বলল, ‘নম. শ্যারি আনম
নব াটরর কথা বলনছ িা। আনম বলটত ানচ্ছ, আমাটদর বক্তবযটক আমরা সতয
বলনছ নকিা? সতয এক াই থাটক। আমাটদর কথা সতয হটল ওটদর কথা নমথযা
অবশ্যই হটব।’
চেিাটরল শ্যারি তৎক্ষোৎ েবাব নদল িা। তাকাল চডনভড উইনলয়াম
চোিটসর নদটক। তারপর বলল, ‘চেিাটরল হ্যানমল্টি আমাটদর কথাটক সতয
আমাটদর বলটতই হটব।’
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‘এর অথড আমরা যা বলনছ তা সতয িয়’। চেিাটরল হ্যানমল্টি মুখ ম্লাি
কটর বলল।
‘নম. হ্যানমল্টি নবোিী েি েযাকটবর মত আমাটদর পূবড পুরুষরা
আমাটদর োনতর েটন্য যা কটর চেটছি, তাই ন্যায় ও সতয। চস সতযটক রক্ষার
েন্য আমরা লাটখা নমথযা বলটলও তা আমাটদর েন্য সতয।’ এক ু শক্ত কটে
বলল চডনভড উইনলয়াম চোিস।
উটেে ফুটঠ উঠল চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টটির চ াটখ মুটখ।
চস দ্রুত কনম্পত কটে বলল, ‘তাহটল চোটয়ন্দা সুড়টঙ্গর চয অনভটযাে উটঠটছ,
চস া সতয?
নকছু বলটত যানচ্ছল চেিাটরল শ্যারি। এ সময় চ নলটফাি চবটে উঠল
চডনভড উইনলয়াম চোিটসর। চ নলটফাি ধরল চস।
চ নলটফাটি ওপাটরর কথা শুটিই অন্ধকার হটয় চেল চডনভড উইনলয়াম
চোিটসর মুখ।
ওপাটরর সাটথ কথা চশষ কটর চডনভড উইনলয়াম চোিস চ নলটফাি
চরটখ প্রায় আতডকটে বটল, উঠল, ‘সবডিাশ হটয় চেটছ, নম. শ্যারি। হ্যানরটক ওরা
নিটয় চেটছ। আমাটদর দশেি চলাক ওটদর হাটত ধরা পটড়টছ। মারা চেটছ আরও
পাাঁ েি।’
‘অসম্ভব! নক কটর ঘ ল? কারা ঘ াল? পুনলশ? এফ নব আই? আতডকটে
ন ৎকার কটর উঠল চেিাটরল শ্যারি।
‘পুনলশ িয়, এফ নব আইও িয়। কারা চযি কটরটছ। পটর তারা আমাটদর
চলাকটদর তুটল নদটয়টছ এফ নব আই-এর হাটত।’ বলল চডনভড উইনলয়াম
চোিস।
‘তাহটল ওরা আহমদ মুসা ছাড়া আর চকউ িয়। শয়তাটির বাচ্চা, চস
সব সবডিাটশর মূল। ন নবটয় খাব আমরা ওটক।’ ন ৎকার কটর বটল উঠল
চেিাটরল শ্যারি।
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‘চস া পটরর কথা চেিাটরল। এখি হ্যানর যনদ মুনক্ত চপটয় থাটক তাহটল
আমাটদর চোমর ফাাঁক হটয় যাটব। আোমী কাটলর ৮ ার নমন ং এ নেটয় আমরা
নক বলব?’ বলল চেিাটরল হ্যানমল্টি।
চেিাটরল হ্যানমল্টটির কথা চশষ হটতই আবার চ নলটফাি চবটে উঠল।
চ নলটফাি চবটে উটঠটছ এবার চেিাটরল শ্যারটির। চেিাটরল শ্যারি
চ নলটফাি ধরর।
চ নলটফাটি ওপাটরর কথা শুটি মুটখর চ হারাই পাটল্ট চেল তার।
বলল, ‘ওয়ানশং ি চপাি ও নিউইয়কড াইমসও প্রনতবাদ ছাপটছ?’
শুকটিা কটঠ চেিাটরল শ্যারটির।
ওপাটরর কথা শুটি আবার চস বলল, ‘নক বলছ তুনম, োনতটক েবাই
করার মত নিউে ছাপার অনুমনত নদটয়টছ আমাটদর সব চবিহামরা?’
‘এ সব হটচ্ছ নক নম. শ্যারি? তাহটল সরকাটরর াটপর কাটছ
পনত্রকাগুটলা িনতস্বীকার করটলা?’ ন ৎকার কটর বটল উঠল চডনভড উইনলয়াম
চোিস।
চেিাটরল শ্যারি চসাো হটয় বসল। বলল, ‘সরকার চকাথায়?
সরকাটরর নডটক্টশি নক বব চবিহামরা শুিটবি! আসটল এ গুটলা সবই শয়তাি
আহমদ মুসার পনরকল্পিা। একনদটক সাংবানদক কমড ারীটদর চক্ষনপটয়টছ ওরা,
অন্যনদটক সব পনত্রকার প্রথম পাতার নবরা অংশ নবোপটির েন্য আটেই নকটি
চফটলটছ। পনত্রকাগুটলা প্রনতবাদ নিউে আকাটর িা ছাপটলও নবোপি আকাটর
ছাপটত যাটত বাধয হটয় পটড়। এসব বুনদ্ধ আহমদ মুসার মাথায়ই শুধু েোটত
পাটর।’ থামল চেিাটরল শ্যারি।
উত্তটর চকউ চকাি কথা বলল িা। আবার নিরবতা।
নিরবতা ভাঙল চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি। বলল, ‘নমথযা সব
সময় নমথযাই প্রমানেত হয় নম. শ্যারি। আর নমথযার পনরেনত এ াই হয়। আনম
দুুঃনখত চেিাটরল শ্যারি ও নম. চোিস, আনম োিতাম িা এ া নমথযার
বযাপার া। আমাটক িতুি কটর সব নকছু ভাবটত হটব।’
‘নক ভাবটবি?’ বলল চডনভড উইনলয়াম চোিস। কে কটঠার তার।
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‘আনম আপিাটদরটক ভাটলাবানস, আপিাটদর লক্ষয উটেশ্যটক
ভাটলাবানস। নকন্তু চস ভাটলাবাসা আমার আটমনরকার স্বাটথডই। নকন্তু
এখি...............?’ কথা চশষ করল িা চেিাটরল হ্যানমল্টি।
চেিাটরল শ্যারটির চঠাাঁট ফুট উটঠটছ িুর হানস। বলল, ‘কথা চশষ
করুি নম. হ্যানমল্টি। বলুি চয, এখি চস আটমনরকার বুটকই আমরা ছুনর মারনছ।’
এই কথা বলার সাটথ সাটথ চেিাটরল শ্যারটির হাত চবনরটয় এল পটক
চথটক নরভলবার নিটয়। নরভলবার তার উদযত হটলা চেিাটরল হ্যানমল্টটির বুক
লটক্ষয।
‘এনক করটছি নম. শ্যারি। আনম এক া সতয আপিাটদর োনিটয়নছ
মাত্র। আনম আপিাটদর শত্রু িই।’ ন ৎকার কটর কনম্পত কটে বলল চেিাটরল
হ্যানমল্টি।
‘এই সতযই আমাটদর শত্রু হ্যানমল্টি। এই সতয আপিার মুখ নদটয়
বাইটর যাক আমরা তা াই িা।’
এই কথার সাটথ সাটথ চেিাটরল শ্যারটির নরভলবার পর পর দুন গুলী
বষডে করল।
বুক চ টপ ধটর চেিাটরল হ্যানমল্টি লুন টয় পড়ল চসাফার উপর।
চশষ নিুঃশ্বাটসর আটে এ কথা ুকুই শুধু চস বলটত পারল, ‘আমার
আটমনরকাটক ঈশ্বর রক্ষা করুি এই ষড়যটন্ত্রর হাত চথটক। আনম আটমনরকার
েটন্য িতুি পৃনথবীর স্বে চদখতাম। আটমনরকার চস িতুি পৃনথবী চহাক আমাটদর
ফাউটডার ফাদাসডটদর, চকাি ষড়যটন্ত্রর িয়।’
‘থযাংকস চেিাটরল শ্যারি। পযানট্রওন েম-এর বীেগুটলাটক এভাটবই
ধ্বংস করা উন ত।’ বটল এক া দম নিল চডনভড উইনলয়াম চোিস।
এক ু পটর বলল, ‘নম শ্যারি কাউটক চডটক বলুি এটক চরটখ নদটয়
আসুক এর বানড়র কাটছ চকাথাও। লাটশর উপর চযি এক া ন রকু চরটখ আটস
চলখা থাকটব, ‘চদটশর নবরুটদ্ধ চেিাটরল শ্যারিটদর সহটযানেতা করার এ াই
শানস্ত।’
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লাশ সনরটয় নিটয় চেটল পাটশর ঘটর নেটয় বসল চডনভড উইনলয়াম
চোিস এবং চেিাটরল শ্যারি।
বলল চডনভড উইনলয়াম চোিস, ‘নম. শ্যারি, এই নবপযডয় া খুবই বড়।
নকন্তু আমরা চশষ হটয় চেনছ, তা হটত পাটর িা।
‘অবশ্যই িয়। আমাটদর এই মুহূটতডর কাে হটলা, এক া পাল্টা প্রনতবাদ
ততনর করা এবং পরশুই তা ছাপাবার বযবস্থা করা। নেতীয় কাে হটলা, চয চকাি
মূটলয আহমদ মুসাটক দুনিয়া চথটক সনরটয় চদয়া। কাল চথটকই আমাটদর
সবডশনক্ত এই কাটে নিটয়াে করটত হটব। একাটে ভারতীয় আটমনরকািটদর
কাটে লাোটত হটব। তৃতীয় কাে হটলা, চোর্ল্ ওয়া ার ও সারা চেফারসিটক
উপযুক্ত শানস্ত চদয় এবং তুথড কাে রােচিনতক সমথডি এখি আমাটদর উচ্চমূটলয
নকিটত হটব। চকউ সমথডক িা হটল তাটক নিরটপক্ষ রাখটত হটব।’ বলল
চেিাটরল শ্যারি।
‘এই চশষ কাে া অবশ্যই কনঠি হটব।’ বলল চডনভড উইনলয়াম
চোিস।
‘কনঠি হটব চকি? দুনিয়া াকার বশ হটল মানুষ হটব িা চকি?
আমলাটদর াকার প্রনত খুব চলাভ, আর রােিীনতকটদর াকা খুব চবশী
প্রটয়ােি।’ বলল চেিাটরল শ্যারি।
‘আর নসটি রটদর সাটথ কাল ৮ ার নমন ং এর নক হটব?’
‘নমন ং পরশু পযডন্ত নপনছটয় চদয়ার প্রস্তাব করুি। বলুি, আমাটদর পাল্টা
প্রনতবাদ পনত্রকায় আসার পর তবঠটক বসা উপযুক্ত হটব।’ বলল চেিাটল শ্যারি।
‘নঠক তাই’ চডনভড চোিস বলল।
‘এখিকার মত উঠা যাক।’ বলল চেিাটরল শ্যারি।
‘ লুি।’ বটল উটঠ দাাঁড়াল চডনভড উইনলয়াম চোিস।
দুেি চবনরটয় এল ঘর চথটক।
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োনড় চথটক চিটম আহমদ মুসা ও সারা চেফারসি পাশাপানশ চহাঁট
বানড়র চভতর নদটক এগুটচ্ছ।
‘আমার খুব আিন্দ লােটছ আহমদ মুসা, ন টে দাদুরা চয িতুি পৃনথবীর
স্বে চদটখনছটলি, আর চেিাটরল শ্যারিরা আটমনরকার মাথায় চয িতুি পৃনথবীর
স্বে ানপটয় নদটয়নছটলি তার মটধয ন টে দাদুটদর স্বেই নেটত যাটচ্ছ। তার মাটি
মুনক্ত পাটচ্ছ আটমনরকার মানুষ, মুনক্ত পাটচ্ছ পৃনথবীর মানুষ এক কাটলা
অটক্টাপাটশর কবল চথটক।’ বলল সারা চেফারসি।
‘আোমী কটয়ক া নদি খুবই গুরুেপূেড। এনদিগুটলা ক্ষযাপা কুকুটরর মত
ওটদর পাল্টা আঘাত হািার নদি, সবডস্ব নদটয় ময়দাটি ন টক থাকার ওটদর বযবস্থা
করার নদি। আমরাও যা অেডি কটরনছ তা, চযমি- প্রনতবাদ ছাপার সাফলয,
হ্যানরটক উদ্ধার করার সাফলয, ইতযানদ কাটে লাোবারও নদি।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘আনম ভাবনছলাম, আপিার মাথা এবার হাল্কা হটব, নকন্তু চদখনছ আরও
ভারী হটয়টছ।’ বলল সারা চেফারসি নমনি চহটস।
‘সংসার সমরাঙ্গটির তসনিকটদর পরস্পটরর এগুটলা এক অশরীরী বাধি
নমস চেফারসি।’
আহমদ মুসা কথা চশষ করটতই থমটক দাাঁড়াল সারা চেফারসি
তার সাটথ আহমদ মুসাও থমটক দাাঁনড়টয়টছ।
সারা চেফারসি মুখ তুটলটছ আহমদ মুসার নদটক। হনরেীর মত ািা
তার িীল দুন চ াখ আহমদ মুসার দুট াটখ নিবদ্ধ। তীব্র এক যন্ত্রোর প্রকাশ তার
চ াটখ মুটখ। বলল, ‘আপিার ‘নমস’ শব্দন নিষ্ঠুর টিডটডার মত বার বার আমাটক
তাড়া কটর পৃনথবীর চকাি এক প্রাটন্ত নিটয় আছটড় চফটল আহমদ মুসা। আপিার
কনথত সংসার সমরাঙ্গটির আনমও চতা আপিার পাটশর একেি তসনিক। দুভডাো
‘নমস’ নক ‘সারা’ হটতই পারল িা!’
চশষ নদটক আটবটে রুদ্ধ হটয় উটঠনছল সারা চেফারসটির কে। তার
দুট াখ ভটর উটঠটছ অশ্রুটত।
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এ সময় সারা চেফারসটির মা নেিা চেফারসি ‘বাছা চতামরা এতক্ষটে
এটল, আনম সাত-পাাঁ ন ন্তায় একদম চশষ হটয় চেনছ, আর চদরী িয় খাবার
চ নবটল এস।’ বলটত বলটত আহমদ মুসাটদর সামটি এটস দাাঁড়াল। সারা
চেফারসটির উপর চ াখ পড়টতই বটল উঠল, ‘নক হটয়টছ সারা? চ াটখ পানি
চক?’
সারা চেফারসি চকাি কথা বলল িা। দুহাটত মুখ চঢটক ছু ল তার ঘটরর
নদটক।
‘নক হটয়টছ? নকছু ঘট টছ বাছা?’ নেিা চেফারসি নেটেস করল
আহমদ মুসাটক। তার কটে উটেে।
আহমদ মুসার েন্য এ া নছল কনঠি নবব্রতকর এক অবস্থা। নকন্তু নিটেটক
সামটল নিল আহমদ মুসা। বলল নেিা চেফারসটির প্রটশ্নর েবাটব, ‘িা খালাম্মা,
বাইটর নকছু ঘট নি। এক ু ভুল বুিাবুনি। নঠক হটয় যাটব। লুি।’ আহমদ মুসার
মুটখ কি-সৃি হানস।
‘ ল বাছা’ বটল হাাঁ টত শুরু করল নেিা চেফারসি।
খাবার চ নবটল নেটয় োিা চেফারসি বলল, ‘তুনম বস বাছা। আনম
সারাটক নিটয় আনস।’
নেিা চেফারসি এগুটলা সারার ঘটরর নদটক।
আহমদ মুসা ডাইনিং চ য়াটর ো এনলটয় নদল। উধ্বডমুখী হটলা তার
চ াখ।
ধীটর ধীর তার দুট াখ আচ্ছন্ন কটর চিটম এল একরাশ চবদিা। মটি
হটলা কাটরা হৃদয় দনলত করার চ টয় কনঠি কাে দুনিয়াটত আর নকছু চিই।
সারার ঘটরর ওনদক চথটক আসা পাটয়র শটব্দ ন ন্তা সূত্র নছন্ন হটয় চেল
আহমদ মুসার। চসাো হটয় বসল চস।
পরবতডী বই

নি আটমনরকা
কৃতেতায়ুঃ Foysal Ahmed
এক নিউ ওয়ার্ল্ড
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