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১
ওয়াফ্র িংটমেি ভ াি।
সকামলি কুয়া া তখে গ ীি।
এিই েমযে ভেডামিল পুফ্রল প্রযাে ফ্রবল ভবকামিি েমে হল কুয়া ায়
জফ্রিময় একজে োনুষ ভেে পমি আমে িাস্তাি পাম ।
'ড্রাই াি গাফ্রি দাাঁি কিাও।' সিংমগ সিংমগই ড্রাই ািমক ফ্রেমদে ফ্রদল
ভবকাি।
গাফ্রি দাাঁিাল।
ভেডামিল পুফ্রল প্রযাে ফ্রবল ভবকাি পাম ি ভলাকফ্রটি ফ্রদমক েুখ ঘুফ্রিময়
বলল, 'স্যাি িাস্তাি পাম একটা োনুষ পমি আমে বমল েমে হমে।'
পাম বসা ভলাকফ্রট এেফ্রবআই-এি প্রযাে জজে আব্রাহাে জেসে।
জজে আব্রাহাে জেসে ও ফ্রবল ভবকাি ফ্রেিফ্রেল াফ্রজেফ্রেয়াি অিফ্রলিংটে
ভেমক। জরুিী প্রময়াজমে ভ াি িামত ফ্রগময়ফ্রেল ভসখামে। এখে ফ্রেিমে।
ফ্রবল ভবকামিি কো শুমে ভ্রুকুফ্রিত হল জজে আব্রাহাে জেসমেি। বলল,
'চলুে ভতা, ভেমে ভদফ্রখ।'
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কাোকাফ্রে হময় তািা ফ্রেফ্রিত হল, ফ্রিক একজে োনুষ িাস্তাি পাম পমি
আমে।
আিও কাোকাফ্রে হময় তািা আাঁৎমক উিল, একজে োনুমষি িক্তাক্ত লা
এটা। আিও কাোকাফ্রে ভগল তািা।
লা ফ্রট ফ্রচৎ হময় পমি আমে। পিমে কেফ্রিট স্যেট।
লাম ি েুমখি ফ্রদমক তাফ্রকময় চেমক উিল জজে আব্রাহাে ও ফ্রবল ভবকাি
দুজমেই।
লা ফ্রট ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টমেি।
উমেগ উৎকন্িা ফ্রেময় লাম ি উপি একটু ঝুমাঁ ক পিল তািা।
বুমক গুলীফ্রবদ্ধ হওয়াি ভকন্দ্র দুফ্রট। আি এই দুফ্রট গুলীমতই ভস ফ্রেহত
হময়মে।
ভদমহ ো িক্ত ভলমগ আমে তা জোট বাযা। োফ্রটমত িমক্তি ভতেে ভকাে
ফ্রচহ্ন ভেই। তাি োমে অন্য জায়গায় হতো কমি এখামে এমে ভেমল িাখা হময়মে।
আমিকবাি ভ্রুকুফ্রিত হল জজে আব্রাহাে জেসমেি। হতো কমি সদি
িাস্তাি পাম এমে লা ভেমল িাখমব ভকে?
এই প্রশ্নটা ভদখা ফ্রদময়মে ভেডামিল পুফ্রল প্রযাে ফ্রবল ভবকামিি েমেও।
হিাৎ তামদি েজি পিল লাম ি বুমক িমক্তি সামে ভলপমট োকা একটা
ফ্রচিকুমটি ফ্রদমক।
তািা আিও ঝুমাঁ ক পিল ফ্রচিকুটটা ফ্রক ও ভকে তা ভদখাি জন্য।
ফ্রচিকুমট একটা োত্র লাইে টাইপ কমি ভলখা। ফ্রচিকুটটা স্প ে ো কমি
িমক্তি োাঁক ফ্রদময় েতটা পিা ভগল তামত এই ভলখাাঃ 'ভদম ি সামে
ফ্রবশ্বাসঘাতকতা কমি ইহুদীমদি সহমোফ্রগতাি এটাই পফ্রিণাে।'
ভলখা পমি চেমক উিল জজে আব্রাহাে ও পুফ্রল প্রযাে ফ্রবল ভবকাি
দুজমেই।
উমি দাাঁিাল দুজমেই।
ফ্রবল ভবকাি তাকাল জজে আব্রাহাে জেসমেি ফ্রদমক। বলল, 'আফ্রে ফ্রকেু
বুঝমত পািফ্রে ো স্যাি। ওিা ফ্রক এযিমেি কান্ড ঘটামত পামি? 'ফ্রি আমেফ্রিকা
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েু মেন্ট' ও 'ভহায়াইট ঈগল' এতটা পাগল হমত পামি ভে, এই কান্ড ঘফ্রটময় তা
আবাি সদি িাস্তাি যামি এমে তামত এই সাইেমবাডে ফ্রদময় িাখমব!'
এই প্রশ্নগুমলা ীষণ ামব পীিা ফ্রদফ্রেল জজে আব্রাহাে জেসেমকও।
ফ্রকেুমতই ফ্রহসাব ভেলামত পািফ্রেল ো। ফ্রবম ষ কমি আহেদ; েুসা ভেখামে সািা
ভজোিসে ও ভগাল্ডওয়াটামিি পাম আমে, ভসখামে এই যিমেি কান্ড ঘটমত
পামি ফ্রক কমি? তাহমল ফ্রক তামদি অজামে অফ্রত উৎসাহী ভকউ এই কান্ড
ঘফ্রটময়মে? এটাও জজে আব্রাহামেি েে ভেমে ফ্রেমত পািমে ো।
জজে আব্রাহাে জেসে ফ্রবল ভবকামিি প্রমশ্নি উত্তমি বলল, 'আোমকও
বোপািটা অবাক কমিমে। ফ্রকেু বুঝমত পািফ্রে ো ভবকাি।'
'ঝামেলাি এই ফ্রচিকুটফ্রট তাহমল সফ্রিময় ভেলব ফ্রক স্যাি?' বলল ফ্রবল
ভবকাি আগ্রহী কমন্ি।
জজে আব্রাহাে তাকাল ফ্রবল ভবকামিি ফ্রদমক। বলল, 'ো ভবকাি, ফ্রচিকুট
ো ফ্রেময় ভে ামব আমে ভস ামবই োকমব। অপিাযীমক আিাল কিা েয়, তামক
আইমেি হামত ভসাপদে কিাই আোমদি দাফ্রয়ত্ব।'
'যন্যবাদ স্যাি। আফ্রে ফ্রচিকুটটামক ফ্রবশ্বাস কিমত পািফ্রেলাে ো তাই
কোটা বমলফ্রে।' বলল ভবকাি।
'যন্যবাদ ভবকাি। তুফ্রে ওমদি ভডমক পুফ্রল কমন্রামল ভটফ্রলমোে কিমত
বল। ওিা আস্যক।'
জজে আব্রাহাে জেসমেি গাফ্রিি ভপেমেই ফ্রেল তামদি টীে-পুফ্রলম ি
গাফ্রি।
ফ্রবল ভবকাি ডাকল তামদি।
গাফ্রি ভেমক েয়জে পুফ্রল ভেমে দ্রুত এফ্রগময় এল।
ফ্রবল ভবকাি ওমদি েমযে ভে অফ্রেসাি তামক বলল, 'ফ্রডউফ্রট পুফ্রল মক
ভটফ্রলমোে কি, ওিা আস্যক।'
সিংমগ সিংমগই পুফ্রল অফ্রেসাি তাি অয়োিমলস ফ্রেময় একটু দুমি সমি
দাাঁিাল কো বলাি জমন্য।
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এ সেয় জজে আব্রাহাে জেসে চািফ্রদমক একবাি তাফ্রকময় দ্রুত বমল
উিল, 'ফ্রবল ভবকাি, এইমতা সােমে আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেলটমেি বাফ্রি।
এতক্ষমে লাম ি ফ্রদমক সব েমোমোগ োকায় ভকাে ফ্রদমক তাকাবাি েুিসৎ
হয়ফ্রে।'
'ফ্রিক স্যাি। তাহমল ফ্রক পুফ্রল পািাব ওমদি খবি ভদয়াি জমন্য?' বলল
ফ্রবল ভবকাি।
'পুফ্রল েয়, তুফ্রে ফ্রেমজ োও ভবকাি। ফ্রেমসস হ্যাফ্রেল্টেমক তুফ্রে ফ্রেমজ এ
খবিটা দাও।' জজে আব্রাহাে জেসে বলল।
'অলিাইট স্যাি।'
বমল ফ্রবল ভবকাি একজে পুফ্রল মক সামে ফ্রেময় পা বািাল ভজোমিল
আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টমেি বাফ্রিি ফ্রদমক।
অল্পক্ষে পমি ফ্রেমসস আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টেমক সামে ফ্রেময় ফ্রেমি
এল ফ্রবল ভবকাি। ফ্রেমসস হ্যাফ্রেল্টে কাাঁদফ্রেমলে। তাি সামে তাি এক ভেময়, ভসও
কাাঁদফ্রেল।
ফ্রেমসস হ্যাফ্রেল্টে লা ভদমখ কান্নায় ভ মে পমি আেমি পিমত
োফ্রেমলে ফ্রোঃ হ্যাফ্রেল্টমেি লাম ি উপি।
জজে আব্রাহাে তামক যমি ভেমল বলল, 'েোডাে ধযেেে যরুে, তদমেি
স্বামেে লা টা এেেই িাখমত চাই। দয়া কমি একটু ধযেেে যরুে, আোমদি সাহােে
করুে।'
ফ্রেমসস হ্যাফ্রেল্টে বুঝল। ভস লা আি স্প ে কিমত ভগল ো। ফ্রকন্তু
বাাঁয াো কান্নায় তাি ভদহ লুফ্রটময় পিল োফ্রটি উপি।
জজে আব্রাহাে সদে আসা অমপক্ষোে সিংফ্রিষ্ট পুফ্রল অফ্রেসািমক স্যিত
হাল ফ্রিমপাটে ধতিী কিমত ফ্রেমদে ফ্রদল।
কামজ ভলমগ ভগল পুফ্রল অফ্রেসাি।
প্রেমেই ফ্রচিকুটফ্রট জব্দ কিল পুফ্রল ।
ফ্রেমসস হ্যাফ্রেল্টেও পিল ফ্রচিকুটফ্রট। পমি ভকাঁমদ উিল। বলল, 'ও গড,
তাহমল 'ফ্রি আমেফ্রিকা' ও 'ভহায়াইট ঈগল'িাই হতো কিল আোি স্বােীমক
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আহেদ েুসাি কুেন্ত্রোয়! ও গড, আফ্রে কত ফ্রেমষয কমিফ্রে তামক এই সব
িাজেীফ্রতমত ো জিামোি জন্য।'
ফ্রেমসস হ্যাফ্রেল্টমেি ভচামখি সােমে ফ্রেহত ফ্রোঃ হ্যাফ্রেল্টমেি পমকমটি
োফ্রে বোগ, কলে, ফ্রচরুেীসহ ভোট খাট সব ফ্রজফ্রেসমকই জব্দ তাফ্রলকায় ফ্রেময় আসা
হমলা।
ফ্রোঃ হ্যাফ্রেল্টমেি েীমচি পমকট ঘফ্রি জব্দ কিমত ফ্রগময় পুফ্রল অফ্রেসামিি
েমযে চািমলেি সৃফ্রষ্ট হমলা। ামলা কমি পিীক্ষা কিমত ফ্রগময় অকস্মাৎ তাি
ভ্রুকুফ্রিত হমলা। ভস ঘফ্রিফ্রট পুফ্রল প্রযাে ফ্রবল ভবকামিি হামত তুমল ফ্রদমত ফ্রদমত
বলল, 'স্যাি ঘফ্রিি েদ্মমবম এটা একটা ভটপ ভিকডোি।'
ফ্রবল ভবকাি ঘফ্রিফ্রটি উপি একটু েজি বুফ্রলময় পুফ্রল অফ্রেসামিি কোয়
সায় ফ্রদময় তা জজে আব্রাহাে জেসমেি হামত ফ্রদময় বলল, 'আপফ্রে ভদখুে স্যাি।'
ভিকডোিফ্রট পিীক্ষা কিমত ফ্রগময় েতুে কমি ভ্রুকুফ্রিত হমলা জজে
আব্রাহাে জেসমেি। বলল ফ্রবল ভবকািমক লক্ষে কমি, 'েোিংকস গড! ভবকাি
ভটপটা অে কিা আমে। তাি োমে ো ঘমটমে, তাি সবই অফ্রডও ভিকডোি এই
ভটমপ আমে।'
বলমত বলমত েুখ উজ্জ্বল হময় উিল জজে আব্রাহামেি।
'এটা এই ঘটোি সবমচময় েূলেবাে দফ্রলল স্যাি।' বলল ফ্রবল ভবকাি।
'েোিংকস গড! আফ্রে চাই ঐ দুবৃেত্তমদি াফ্রস্ত ভহাক।' বলল ফ্রেমসস
হ্যাফ্রেল্টে।
'অবশ্যই হমব েোডাে।' েুমখ এই কো বলল বমট জজে আব্রাহাে জেসে
ও ফ্রবল ভবকাি দুজমেই, ফ্রকন্তু জজে আব্রাহাে ও ফ্রবল ভবকাি দুজমেিই েমেি
ভকাোয় ভেে খচ কমি উিল। এতবি ুল 'ফ্রি আমেফ্রিকা' েু মেন্ট ও 'ভহায়াইট
ঈগমল'ি ভলাকিা কিমত পািল, তা াবমত তামদি কষ্ট লাগমে।
স্যিতহাল ফ্রিমপাটে ধতিী ভ মষ জজে আব্রাহাে বলল, 'এিা লা ফ্রেময়
পুফ্রল ভহডমকায়াটোমি োক এবিং লাম ি েয়োতদমেি বেবস্থা করুক। চল আেিা
ফ্রেমসস হ্যাফ্রেল্টেমক ভপৌমে ফ্রদময় পুফ্রল ভহডমকায়াটোমি োব। ভটপটা শুমে তাি
কফ্রপ ফ্রেময় তমবই আফ্রে ফ্রেিব অফ্রেমস।'
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জজে আব্রাহাে জেসে ও ফ্রবল ভবকাি েখে পুফ্রল ভহডমকায়াটোমি
ভপৌেল তখে সকাল ৭টা।
পুফ্রল প্রযাে ফ্রবল ভবকামিি ভটফ্রবমল বমস ভিকডেমিয়াি বাফ্রজময় ভটপ
শুেল তািা দুজে।
ভটপ শুমে তািা ফ্রবস্মময় ফ্রবেূঢ় হময় পমিফ্রেল। তািপি য়ােক উমত্তফ্রজত
হময় উিল তািা দুজে।
'স্যাি, ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস এবিং ভজোমিল শ্যািে খুে কমিমে
আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টেমক। এখফ্রে, আফ্রে েমে কফ্রি, ওমদি ভগ্রেতাি কিা
প্রময়াজে।' বলল পুফ্রল প্রযাে ফ্রবল ভবকাি জজে আব্রাহাে জেসেমক লক্ষে কমি।
'আফ্রে ভতাোি সামে একেত ভবকাি। ফ্রকন্তু জােত ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে
ভজােস ভক? ফ্রতফ্রে কাউফ্রিল অব আমেফ্রিকাে জুইস এোমসাফ্রসময় েমস'ি
স াপফ্রত। ভসফ্রদক ভেমক ভস িাজনেফ্রতক ক্ষেতাযি বেফ্রক্ত। আি ভজোমিল শ্যািে
আেজোফ্রতক ইহুদী ভগাময়ন্দা সিংস্থাি প্রযাে।তাি গাময় হাত ভদয়াি েমযে বাইমিি
িাজনেফ্রতক প্রফ্রতফ্রিয়াি য় আমে। স্যতিািং তামদিমক ভগ্রেতামিি জমন্য
িাজনেফ্রতক ফ্রসদ্ধাে প্রময়াজে।'
'তাহমল?'
'ভপ্রফ্রসমডমন্টি অনুেফ্রত ফ্রেমত হমব। ভদফ্রখ ভপ্রফ্রসমডন্টমক পাই ফ্রকো।'
বমল জজে আব্রাহাে পমকট ভেমক তাি এেফ্রবআই-এি ভোবাইলটা ভবি
কিল।
ভপ্রফ্রসমডমন্টি ভবড ভটফ্রলমোমে ফ্রিিং কিল।
এ ভটফ্রলমোে সিাসফ্রি ভপ্রফ্রসমডন্ট যমিে।
ওপ্রামে ভপ্রফ্রসমডমন্টি গলা ভপল জজে আব্রাহাে। বলল জজে আব্রাহাে
দ্রুত েিে কমন্ি, 'ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট, স্যফ্রি। এসেয় ভটফ্রলমোে কিলাে খুব জরুিী
প্রময়াজমে।'
'যন্যবাদ ফ্রোঃ জজে। আোিও জরুিী প্রময়াজে। এই েুহুমতে আপোমক
আ া কিফ্রেলাে। বলুে, আপোি প্রময়াজেটা ফ্রক?'
'আফ্রে এবিং ফ্রোঃ ফ্রবল ভবকাি আপোি সামে ভদখা কিমত চাই।'
ফ্রি আমেফ্রিকা

7

'এখে?' ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল।
'আেিা খুব উপকৃত হব ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট। বলল জজে আব্রাহাে
' ালই হমলা। উইফ্রলয়াে রুজম ল্ট, ভিাোল্ড ওয়াফ্র িংটে, েোক
আেোিমক ভডমকফ্রে। আপোমক খুাঁজফ্রেলাে। শুেলাে অিফ্রলিংটে ভগমেে। আপফ্রে
ফ্রবলমক ফ্রেময় এখফ্রে চমল আস্যে।' বলল ভপ্রফ্রসমডন্ট।
ভটফ্রলমোে ভিমখ ফ্রদময় জজে আব্রাহাে ফ্রবল ভবকািমক ভপ্রফ্রসমডমন্টি কো
ফ্রব্রে কিল এবিং ভটপটা পমকমট ফ্রেময় বলল, 'চলুে উফ্রি।'
তািা ভবফ্রিময় এল অফ্রেস ভেমক।
তামদি গাফ্রি েুটল ভহায়াইট হাউমজি উমেমশ্য।

ভহায়াইট হাউমজ ভপ্রফ্রসমডমন্টি ও াল অফ্রেস। ও াল ভটফ্রবমল
ভপ্রফ্রসমডমন্টি ভচয়ামি ভপ্রফ্রসমডন্ট এোডােস হ্যাফ্রিসে আসীে।
তাি সােমে ও াল ভটফ্রবমলি ওপাম বমসমে ভপ্রফ্রসমডমন্টি ফ্রেিাপত্তা
উপমদষ্টা উইফ্রলয়াে রুজম ল্ট, জজে আব্রাহাে জেসে, এোডফ্রেিাল েোক আেোি,
ফ্রবল ভবকাি এবিং ভজোমিল ভিাোল্ড ওয়াফ্র িংটে।
ধবিমক ভপ্রফ্রসমডন্টই কো শুরু কমিমে। বলফ্রেল ভস, 'ভদ ও জেগমেি
স্বামেেি সামে গ ীি ামব সম্পৃক্ত একটা ফ্রবষময় পিােম েি জমন্য আেিা এখামে
বমসফ্রে। ইহুদী ভগাময়ন্দা সিংস্থাি প্রযাে ভজোমিল শ্যািেিা ভে ফ্রেউজ সিংবাদপত্র
ও ইমলকরফ্রেক্স ফ্রেফ্রডয়ায় প্রচাি কমিফ্রেল তাি জবামব আহেদ েুসা, সািা
ভজোিসে ও ভগাল্ড ওয়াটািিা ভে বক্তবে সিংবাদপত্র ও ফ্রটফ্র ভেটওয়ামকে
পাফ্রিময়মেে তাি কফ্রপ এবিং এোডওয়াডে হ্যাফ্রি েয়ফ্রেহামেি উদ্ধাি সম্পফ্রকেত ভে
ফ্রিমপাটে ফ্রোঃ জজে আব্রাহাে পাফ্রিময়মেে তািও কফ্রপ িামতই আপোিা সকমল
ভপময়মেে। সব ফ্রেফ্রলময় ফ্রবষয়টা এখে পফ্রিষ্কাি হময় ভগমে। এ সম্পমকে এখে
আোমদি কিেীয় ফ্রক? আপোমদি কামে ভস পিাে েই জােমত চাই।'
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ভপ্রফ্রসমডন্ট োেমতই জজে আব্রাহাে জেসে বলল, 'ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট,
একটা বি ঘটো ঘমট ভগমে। ভে ফ্রবষময় কো বলাি জমন্য আপোি সামে ভদখা
কিমত ভচময়ফ্রেলাে। তা হমে, ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে গতিামত খুে
হময়মেে। খুে......।'
জজে আব্রাহাে জেসমেি কোি োঝখামেই ভপ্রফ্রসমডন্ট বমল উিল,
'আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে খুে হময়মে!'
অন্য সবাি ভচামখও ফ্রবস্ময়। সবাই ভসাজা হময় বমসমে।
'ইময়স, ফ্রোঃ হ্যাফ্রেল্টে খুে হময়মেে। খুে কমিমে ভজোমিল শ্যািে ও
ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস। আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে েখে ষিেমন্ত্রি কো
জােমত পামি, তখে আমেফ্রিকাি স্বামেেি ফ্রবরুমদ্ধ ভেমত ভস অস্বীকাি কমি।
আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে সব োাঁস কমি ভদমব এই ময়ই ভজোমিল শ্যািেিা
তামক খুে কমি।'
বমল জজে আব্রাহাে পমকট ভেমক একটা ভটপ ভবি কমি ভটফ্রবমল িাখল।
বলল, 'এই ভটমপ ভজোমিল আমলকজান্ডামিি হতো ও হতোকালীে সকমলি
কেঅ বাতোি ভিকডে আমে।'
'ভিকডেটা বাফ্রজময় শুোে ফ্রোঃ জজে।' বমল ভপ্রফ্রসমডন্ট তাি বাাঁ হাত ফ্রদময়
ভটফ্রবমলি ফ্রেমচি তলায় ভগাপে একটা স্যইচ পোমেমলি একফ্রটমত চাপ ফ্রদল।
সিংমগ সিংমগ জজে আব্রাহামেি সােমে ভটফ্রবল েুাঁমি ভবফ্রিময় এল একটা
ক্ষুদ্র কোমসট ভিয়াি।
জজে আব্রাহাে ভটফ্রবল ভেমক োইমিা কোমসটটা ফ্রেময় ভিয়ামি বফ্রসময়
ফ্রদল।
ভিয়ািফ্রট কো বমল উিল। সামে সামে ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল, 'ভজোমিল
শ্যািমেি কোি োঝখামে ভেমক কো শুরু হমলা ভকে ফ্রোঃ জজে?'
'ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট, েমে হয়, ভজোমিল হ্যাফ্রেল্টে কোমসট অে কিমত ুমল
ফ্রগময়ফ্রেমলে, অেবা হমত পামি ফ্রতফ্রে ওমদি সমন্দহ কিাি পি কোমসটফ্রট অে
কমিে দফ্রলল ফ্রহমসমব ওমদি কো ভিকমডেি জমন্য।' বলল জজে আব্রাহাে।
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'যন্যবাদ ফ্রোঃ জজে। ওইিকেই একটা ফ্রকেু ঘমট োকমত পামি।'
ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল।
কোমসট কো বমল চলল।
সবাি েমোমোগ হুেফ্রি ভখময় পমিমে কোমসট ভেমক ভবফ্রিময় আসা
ব্দগুমলাি ওপি।
ভজোমিল শ্যািে, ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস এবিং ভজোমিি
হ্যাফ্রেল্টমেি বাক ফ্রবফ্রেেয় তািা শুেল। শুেল ভজোমিল হ্যাফ্রেল্টমেি য়াতে কন্ি।
তাি জবাব শুেল ভজোমিল শ্যািমেি কমন্ি। পিপিই তামদি কামেি এল দুবাি
গুলীি ব্দ এবিং ভজোমিল হ্যাফ্রেল্টমেি আতেোদ। ভজোমিল হ্যাফ্রেল্টমেি ভ ষ
স্বমগাতফ্রক্ত। সবম মষ ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস ভজোমিল হ্যাফ্রেল্টমেি লা
একফ্রট ফ্রচিকুটসহ তাি বাফ্রিি সােমে ভিমখ আসাি ভে ফ্রেমদে ফ্রদল ভসটাও সকমল
শুেল।
এিপি ভপ্রফ্রসমডন্ট ফ্রেমজই কোমসট ভিয়াি বন্ধ কমি ফ্রদল। বলল
স্বগতকমন্ি, 'ঈশ্বি তাি আত্মাি েঙ্গল করুে। ভবচািা ফ্রবভ্রাে হময়ফ্রেল ভজোমিল
শ্যািেমদি োিা। ফ্রকন্তু জীবে ফ্রদময় ভস প্রোণ কমি ভগল ভস একজে ভদ ভপ্রফ্রেক
আমেফ্রিকাে।'
'েতুে ফ্রবশ্ববেবস্থা(New World Order) প্রমশ্ন ওমদি ফ্রেফ্রষ্ট কো
অমেক আমেফ্রিকােমকই ফ্রবভ্রাে কমিমে। আমেফ্রিকােমদি কামে ফ্রবষয়ফ্রট
পফ্রিষ্কাি হওয়া দিকাি।' বলল জজে আব্রাহাে জেসে।
'শুযু 'অমেক আমেফ্রিকামে'ি কো বলমেে ভকে? ভসফ্রদে সািা
ভজোিসমেি সামে কো বলাি পি ফ্রবষয়টা ফ্রেময় আফ্রে েতুে কমি গ ীি ামব
াবফ্রে। ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে জীবে ফ্রদময় ঈশ্বমিি কামে তাি ভে
প্রােেো ভিমখ ভগমলে তা আোি হৃদয়মক আজ তীমিি েত ফ্রবদ্ধ কিমে ফ্রোঃ জজে।'
বলল ভপ্রফ্রসমডন্ট। তাি কমন্ি গ ীি আমবগ।
বমলই ভপ্রফ্রসমডন্ট ভসাজা হময় বসল। বলল উইফ্রলয়াে রুজম মল্টি ফ্রদমক
তাফ্রকময়, 'বলুে ফ্রোঃ রুজম ল্ট আপফ্রে ফ্রক াবমেে?'
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উইফ্রলয়াে রুজম ল্ট েমি-চমি ভসাজা হময় বসল। বলল, 'আইেমক তাি
ফ্রেজস্ব গফ্রতমত চলমত ভদয়াি আফ্রে পমক্ষ। তমব ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট আপফ্রে এই ফ্রসদ্ধাে
ভেয়াি আমগ িাজনেফ্রতক িমন্টি ীষে ইহুদী ভেতামদি ব্রীে কিমত পামিে।'
তািপি ভপ্রফ্রসমডন্ট তাকামলে জজে আব্রাহাে জেসমেি ফ্রদমক। এই ামব
এমক এমক সবাি েত ফ্রেমলে ভপ্রফ্রসমডন্ট। সবাই সেেেে কিল উইফ্রলয়াে
রুজম ল্টমক।
সবাি েত ভ াোি পি ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল, 'আইমেি গফ্রতমক েফ্রদ তে
সামপক্ষ কিা হয় তাহমল তাি ফ্রেজস্ব গফ্রত োমক ো। স্যতিািং মতেি প্রময়াজে
ভেই।'
'ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট আফ্রে আমলাচোি প্রস্তাব এজমন্য কমিফ্রেলাে ভে,
িাজনেফ্রতক িমন্ট আেিা োমত ক্ষফ্রতগ্রস্থ ো হই।' বলল উইফ্রলয়াে রুজম ল্ট।
'ফ্রোঃ উইফ্রলয়াে রুজম ল্ট ওমদিমক সব বোপামি সম্মত কিমত ভগমল
ওমদি ফ্রকেু বোপামি আোমদিমক সম্মত হমত হমব। এই ামব সেমঝাতা কিমল
আইমেি ফ্রেজস্ব গফ্রত বাযাগ্রস্থ হয়। িাজনেফ্রতক স্বামেে এই সেমঝাতা ফ্রিক েয়।
'ফ্রি আমেফ্রিকা' ফ্রিকই বলমে ভে, আোমদি িাজেীফ্রত, আোমদি গেতন্ত্র, অেেেীফ্রত
এি অমেক ফ্রকেু স্বােেবাদী গ্রুমপি হামত পণবন্দী হময় পমিমে। এই পণবন্দী
অবস্থা শুযু আোমদি েয়, আোমদি জাফ্রতি স্বাযীে গফ্রতমকও বাযাগ্রস্থ কমিমে।
আোমদি িাজেীফ্রতমক এখে এখাে ভেমক সফ্রিময় আো দিকাি।'
বমল ভপ্রফ্রসমডন্ট একটু োেল। তাকাল জজে আব্রাহাে ও ফ্রবল ভবকামিি
ফ্রদমক। বলল, 'আপোিা ভবায হয় আোি সাক্ষাত ভচময়ফ্রেমলে তামদি ভগ্রেতাি
কিাি অনুেফ্রতি জমন্য। আফ্রে আমদ ফ্রদফ্রে, আপোিা আপাতত ভজোমিল
হ্যাফ্রেল্টেমক হতোি অপিাময ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস এবিং ভজোমিল
শ্যািেমক ভগ্রেতাি কিমত পামিে। তমব হ্যাফ্রিমক ফ্রকডন্যাপ ও লস আলামোমসি
ঘটো তদে ভ ষ হওয়াি পি েতুে ভগ্রেতামিি ফ্রসদ্ধাে ভেয়া োমব।'
'ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট, বোঙ্কাি আইজোক ভবে গুফ্রিয়াে ও সাবা ভবে
গুফ্রিয়ােমক ফ্রকডন্যামপি বোপািও আেিা সােমে আেমত পাফ্রি।' বলল জজে
আব্রাহাে জেসে।
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'অবশ্যই। 'ফ্রি আমেফ্রিকা' ও 'ভহায়াইট ঈগল'িা ভে প্রফ্রতবাদ পফ্রত্রকায়
পাফ্রিময়মে তামতও এ প্রসঙ্গ এমসমে। স্যতিািং অবশ্যই এিও তদে ভ ষ কিমত
হমব এবিং অপিাযীমদি পাকিাও কিমত হমব। তাি সামে জজে জুফ্রেয়িমক
ফ্রকডন্যাপ কিাি বোপািটাও আেিা সােমে আেমত পাফ্রি। ভোট কো হমলা,
সিংফ্রিষ্ট ভকাে ফ্রকেুই বাদ ভদয়া োমব ো।' বলল ভপ্রফ্রসমডন্ট।
'ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট, শুরুমতই ভগ্রেতামি ো ফ্রগময়ও আেিা আইেমক এফ্রগময়
ফ্রেমত পাফ্রি।' বলল ভপ্রফ্রসমডমন্টি ফ্রেিাপত্তা উপমদষ্টা উইফ্রলয়াে রুজম ল্ট।
'শুরু ভকাোয়? লস আলামোস ফ্রেময় ভে ঘটো তাি ভতা এটা োঝপে!
আি শুরু হমলই বা ক্ষফ্রত ফ্রক? খুফ্রে এবিং জঘন্য ভগাময়ন্দা বৃফ্রত্তমত ফ্রলপ্ত কাউমক
ভগ্রেতাি কিা োমব ো, োফ্রকে
ে ফ্রবমবক এতটা অন্ধ, োফ্রকেে আইে এতটা দুবেল
হময় োয়ফ্রে।' ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল।
'ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট আজ সকাল আটটায় ফ্রসমেট ও হাউজ অব
ফ্রিমপ্রমজমন্টফ্রট ভেতৃবৃমন্দি একটা ভগাপে ধবিক আমে ভজোমিল শ্যািেমদি
সামে। ভপ্রফ্রসমডমন্টি আমদ আেিা গ্রহে কিলাে। ফ্রকন্তু আমদ ফ্রটি বাস্তবায়ে
হমব ধবিকফ্রটি পি।' জজে আব্রাহাে জেসে বলল।
'তাি োমে ফ্রসদ্ধােমক আপফ্রে ঐ ধবিমকি েল সামপক্ষ কিমত চাে ফ্রোঃ
জজে?' বলল ভপ্রফ্রসমডন্ট। তাি কমন্ি ফ্রবিফ্রক্তি স্যি।
'ফ্রিক ধবিমকি েল সামপক্ষ েয়। তমব আমদ বাস্তবায়মেি পন্থাি েমযে
েতুে ভকাে ফ্রচো আসমত পামি ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট।'
ভপ্রফ্রসমডমন্টি েুমখ এক টুকমিা হাফ্রস েুমট উিল। বলল, 'একটা েতুে
ফ্রচো আফ্রে ভোগ কিফ্রে ফ্রোঃ জজে। ঐ ভগাপে ধবিক ভেমক ভেিাি পমে ভজোমিল
শ্যািে ও ফ্রোঃ ভডফ্র ডমক ভগ্রেতাি করুে।'
ভপ্রফ্রসমডন্ট োেল। ফ্রকন্তু ভেমেই আবাি হিাৎ বমল উিল, 'ফ্রিক আমে ফ্রোঃ
জজে ভবলা ১২ টা পেেে এই আমলাচো আেিা েূলতবী কিলাে। ফ্রিক ১২ টায়
আফ্রে আপোমদি এখামে চাই।'
'যন্যবাদ ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট।' বলল জজে আব্রাহাে।
'যন্যবাদ সকলমক।' ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল। তািপি উমি দাাঁিাল।
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সকমল হ্যান্ডম ক কমি ফ্রবদায় ফ্রেল।

'ধবিক বমসমে ইমন্টফ্রলমজি ফ্রবষয়ক হাউজ ফ্রসমলক্ট কফ্রেফ্রটি ভচয়ািেোে
এোন্ড্রু জোকবস এি বাসায়।
ফ্রিক আটটামতই ফ্রেফ্রটিং-এ উপফ্রস্থত হময়মে ফ্রসমেট চীে চালেস ডফ্রিউ
ওয়ািোি, হাউজ অব ফ্রিমপ্রমজেমটফ্রট চীে ভব ফ্রিচাডেসে, ফ্রসমেট ইমন্টফ্রলমজি
ভস্প াল কফ্রেফ্রটি ভচয়ািেোে আো পোরফ্রসয়া এবিং েমিে ফ্রিমল েস হাউজ
ফ্রসমলক্ট কফ্রেফ্রটি ভচয়ািেোে বব এইচ ব্রুস। তামদি একটু পমিই এমসমে ফ্রসমেট
ও হাউমজি ভডমোিোট দমলি সিংসদীয় দুই দলমেতা জে টােোি ও স্ল্োড গাটেে।
ফ্রসমেট ও হাউমজি ফ্রিপাবফ্রলকাে দুই সিংসদীয় দলমেতা আসাি কো,
ফ্রকন্তু এমস ভপৌাঁোেফ্রে।
ফ্রেফ্রটিং-এি ভহাস্ট এোন্ড্রু জোকবস সবাইমক জাোয়, ফ্রসমেটি দাফ্রেময়ল
েয়ফ্রেহাে পাফ্রিবাফ্রিক সেস্যাি কািমে একটু ভদিীমত আসমবে।
োিা ফ্রেফ্রটিং-এ এমসমেে, তামদি সবািই ভচামখ-েুমখ প্রবল উমত্তজোি
োপ।
ফ্রেফ্রটিং-এি ভহাস্ট এোন্ড্রু জোকবস সবাইমক হাফ্রস েুমখ তাি বাফ্রিমত
স্বাগত জাোে বমট, ফ্রকন্তু ভদখা োয় তামক দারুে ফ্রবব্রত।
সবাই বসাি পি প্রেমেই কো বমল ফ্রসমেট চীে চালেস ডফ্রিউ ওয়ািোি।
বমল এোন্ড্রু জোকবসমক লক্ষে কমি, 'ফ্রোঃ জোকবস জােলাে ফ্রোঃ েয়ফ্রেহাে একটু
ভদিীমত আসমবে, ফ্রোঃ টােোি ও গাটেেও ফ্রেিয় এমসমেে। ফ্রকন্তু ফ্রেফ্রটিং োিা
ডাকমলে, ভসই ফ্রোঃ ভজােসিা ভকাোয়?'
েুখটা েফ্রলে হময় োয় এোন্ড্রু জোকবমসি। বমল ভস, 'স্যফ্রি ফ্রোঃ
ওয়ািোি, স্যফ্রি টু অল, ফ্রেফ্রেট ফ্রবম ক আমগ আফ্রে ফ্রোঃ ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে
ভজােমসি ভটফ্রলমোে ভপলাে। ফ্রতফ্রে জাোমলে, 'ফ্রি আমেফ্রিকা' ও 'ভহায়াইট
ঈগল'-এি ভে প্রফ্রতবাদ পত্র-পফ্রত্রকায় োপা হময়মে ও ভটফ্রলফ্র ে ভেটওয়ামকে
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ভগমে, তাি পাল্টা প্রফ্রতবাদ ধতিী ফ্রেময় তািা ীষণ বেস্ত হময় পমিমেে। তািা
সবাি কামে োে ভচময়মেে এবিং আগােীকাল সকাল ৮টা পেেে ফ্রেফ্রটিং েূলতবী
কিাি জমন্য সবাি কামে সফ্রেবেন্ধ অনুমিায জাফ্রেময়মেে।' োমে এোন্ড্রু জোকবস।
ফ্রকন্তু ভকাে কো কামিা কাে ভেমক আমস ো। গম্ভীি সবাই। অবম মষ
কো বমল বয়মস সবাি প্রবীণ ফ্রসমেট চীে চালেস ডফ্রিউ ওয়ািোি। বমল,
'আপোমদি েত বলুে।'
আবাি ফ্রেিবতা।
সবাি ভচামখ-েুমখ একটা ফ্রবিফ্রক্তি াব।
এবাি কো বমল ফ্রসমেট ইমন্টফ্রলমজি কফ্রেফ্রটি ভচয়ািেোে আো
পোরফ্রসয়া। বমল, 'আেিা ফ্রেফ্রটিং েূলতবী কিমবা ফ্রকো, ভস ফ্রবষময় ফ্রকেু বলাি
আমগ আফ্রে সকলমক আহবাে জাোফ্রে বতেোে পফ্রিফ্রস্থফ্রত ফ্রেময় আমলাচোি
জমন্য। আোমদি এই একত্র হওয়া এমত কামজ লাগমব এবিং কালমকি ফ্রসদ্ধাে
ভেয়াও সহজ হমব।'
' ামলা প্রস্তাব ফ্রকন্তু ফ্রোঃ ভজােমসি অনুপফ্রস্থফ্রতমত এই বোপামি ফ্রক েলপ্রসূ
আমলাচো কিা োমব? তাি ভচময় আমলাচো তামদি প্রস্তাবেত কাল পেেে েূলতবী
কিাই ফ্রক ামলা েয়?' বমল এোন্ড্রু জোকবস অমেকটা ফ্রেযাজফ্রিত কমন্ি।
তাি কো ভ ষ হমতই স্ল্োড গাটেে এোন্ড্রু জোকবসমক সেেেে কমি বমল,
'সফ্রতে েূল পমক্ষি অনুপফ্রস্থফ্রতমত আমলাচো ভতেে কামজ আসমব ো। অমেক
ফ্রকেুিই বোখো প্রময়াজে হমব।' গাটেমেি কন্িও ফ্রক্ত ালী েয়, ফ্রেযাজফ্রিত।
জে টােোি কো বলাি জন্য েুখ খুলফ্রেল, ফ্রকন্তু তাি আমগই আো
প্রোরফ্রসয়া বমল ওমি, 'আেিা ফ্রবচাি কিমত বসফ্রে ো। স্যতিািং ভকাে পমক্ষি
ভ াোফ্রে ভেবাি প্রময়াজে পমি ো। আেিা স্বাযীে োগফ্রিক ফ্রহসামব চলোে একটা
অবস্থা পেোমলাচো কিব। ভে পেোমলাচোটা সেময়ি জমন্য খুবই প্রময়াজেীয়।'
আো প্রোরফ্রসয়াি কো ভ ষ হবাি সামে সামেই চালেস ডফ্রিউ ওয়ািোি,
জে ভজ ফ্রিচাডেসে এবিং বব এইচ ব্রুস এক সমঙ্গই বমল ওমি, 'ফ্রিক আমে।
আমলাচোয় ভদাষ ফ্রক! সেয়টা কামজ লাগুক।'
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এই কোি সামে চালেস ওয়ািোি আিও ভোগ কমি, 'আোি েমে হয়
ফ্রোঃ শ্যািেিা আমসেফ্রে ালই হময়মে। ভ ামি 'ফ্রি আমেফ্রিকা'ি প্রফ্রতবাদ পিাি
পি েমে হময়মে, ফ্রোঃ শ্যািেমদি সামে কো বলাি আমগ আোমদি একটা পৃেক
আমলাচো দিকাি। েমে হমে ঈশ্বিও চাে এ আমলাচো ভহাক।'
'যন্যবাদ আপোমদি। যন্যবাদ ফ্রোঃ ওয়ািোি। আফ্রে ফ্রি আমেফ্রিকাি
প্রফ্রতবাদটা একবাি েয়, কময়কবাি পমিফ্রে। সিকাি, ফ্রি আমেফ্রিকা সবাইমক
অফ্র েুক্ত কমি ভে ফ্রিমপাটে োপা হময়ফ্রেল তাি সামে ফ্রেফ্রলময় পমিফ্রে। এ ামব
পিমত ফ্রগময় আফ্রে এত উফ্রেগ্ন হময় পমিফ্রেলাে ভে সিংমগ সিংমগ আফ্রে অমেকগুমলা
জায়গায় ভটফ্রলমোে কমি ফ্রকেু ফ্রবষময় োচাই কিাি ভচষ্টা কমিফ্রে। আি তামত
আোি উমেগ আিও ভবমিমে। এই ফ্রবষয়গুমলা আফ্রে েমে কফ্রি ভদম ি স্বামেেই
আমলাচে হওয়া প্রময়াজে। ফ্রোঃ ওয়ািোমিি েত আোিও েমে হময়মে এফ্রেময়
আোমদি একটা পৃেক আমলাচো হওয়া দিকাি।' বমল পোরফ্রসয়া।
আো পোরফ্রসয়াি কো ভ ষ হমতই ফ্রসমেমটি ভডমোিোট দলীয় ভেতা
জে টােোি বমল ওমি, 'ফ্রিক আমে ফ্রেস পোরফ্রসয়া। আমলাচোয় েতুে ফ্রকেু ভপমল
ভসটা আেমন্দিই হমব েমে হমে আপফ্রে ফ্রবষয়টা ফ্রেময় ফ্রবম ষ ামব ভ মবমেে।
স্যতিািং আফ্রে প্রস্তাব কিফ্রে, আপফ্রেই প্রেমে আমলাচো শুরু করুে।'
অন্য সবাই জে টােোিমক সেেেে কমি োো োমি। শুযু এোন্ড্রু জোকবস
ও স্ল্োড গাটেমেি েুখ েফ্রলে হময় উমি।
'েোিংকস অল।' বমল কো শুরু কমি আো পোরফ্রসয়া, 'আপোিা সকমলই
পত্র-পফ্রত্রকায় প্রকাফ্র ত ফ্রিমপাটে, ফ্রটফ্র চোমেমলি সফ্রচত্র ফ্রববিণ ভদমখমেে এবিং
এি প্রফ্রতবাদটাও আপোিা আজ পমিমেে। প্রেমে ভগাটা ফ্রবষময়ি উপি আোি
াবোটা তুমল যিফ্রে।'
বমল আো পোরফ্রসয়া একটু োমে। েুখটা ফ্রেচু কমি ভবায হয় ফ্রেমজমক
একটু আত্মস্থ কমি, ফ্রচোমক গুফ্রেময় ভেয়। তািপি শুরু কমি, 'ভগাটা ফ্রবষময়ি েমযে
সবমচময় গুরুত্বপূণে হমলা লস আলামোমসি স্যিঙ্গ।' আোমদি বুঝামোি ভচষ্টা কিা
হময়মে ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ হওয়াি বোপািটা আহেদ েুসাি অপপ্রচাি, এটা
আসমলই এফ্রক্সট স্যিঙ্গ। 'ফ্রি আমেফ্রিকা' ও 'ভহায়াইট ঈগল'-এি প্রফ্রতবামদ এটা
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প্রকৃতই ভে ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ তাি পমক্ষ কতকগুমলা প্রোণ ভপ কিা হময়মে। প্রেে
প্রোণ ফ্রহসামব স্যিমঙ্গি োফ্রট ও পােমিি কাবেে ভটমস্টি বিাত ফ্রদময় বমলমে, লস
আলামোস স্ট্রামটফ্রজক ফ্রিসাচে লোবমিটিী েখে ধতিী হময়মে, তখে স্যিঙ্গ ধতিী
হয়ফ্রে। স্যিঙ্গ ধতিী হময়মে সবুজ পাহামি ইহুদী ফ্রবজ্ঞােী জে জোকমবি বাফ্রি েখে
ধতিী হয় তখে। ফ্রেতীয় প্রোে ফ্রহমসমব স্যিমঙ্গি ফ্রেেোণ-প্রকৃফ্রতি বোপামি ফ্রেেোণফ্রবম ষজ্ঞমদি বিাত ফ্রদময় বমলমে ভে, স্যিঙ্গফ্রটি ফ্রেেোণ শুরু হয় সবুজ পাহামিি
ফ্রবজ্ঞােী জে জোকমবি বাফ্রি ভেমক, লস আলামোস ভেমক েয়। তৃতীয় প্রোণ তািা
ফ্রদময়মে, স্যিমঙ্গ প্রমব -ফ্রেয়ন্ত্রমেি েোকাফ্রেজে িময়মে সবুজ পাহাি-প্রামেি স্যিঙ্গ
েুমখ। সবুজ পাহামি জে জোকমবি বাফ্রিমত ফ্রেফ্রে োকমবে, তািই ফ্রেয়ন্ত্রমণ
োকমব স্যিমঙ্গ প্রমব এবিং ভবফ্রিময় আসাি অফ্রযকাি। তামদি চতুেে প্রোণ হমলা,
স্নায়ু-েুদ্ধকালীে সেময়ি ভপ্রফ্রসমডন্ট োিা ভবাঁমচ আমেে এবিং লস আলামোস
স্ট্রামটফ্রজক ফ্রিসাচে লোমবি সামবক ডাইমিক্টিমদি ভকউই জামেে ো এ যিমেি
একটা স্যিমঙ্গি কো।'
হামতি গ্লাসটা ভিমখ আসাি জমন্য একটু ভেমেফ্রেমলা আো পোরফ্রসয়া।
পোরফ্রসয়া োেমতই ফ্রসমেট ভডমোিোট দলীয় ভেতা জে টােোি বমল
ওমি, 'প্রোে চািটা খুবই গুরুত্বপূণে। ফ্রকন্তু োচাই-এি প্রশ্ন আমে।'
গ্লাস ভিমখ এমস বসফ্রেমলা আো পোরফ্রসয়া। ভস কো বলাি জমন্য েুখ
ভখামল। ফ্রকন্তু তাি আমগই ফ্রসমেট স াপফ্রত চালেস ওয়ািোি বমল ওমি, 'ইময়স
ফ্রোঃ টােোি। প্রোণগুমলা এমকবামি সফ্রিক। এখে চাই এগুমলা ভে েোক্ট তাি
কেোিমে ে।'
'যন্যবাদ ফ্রোঃ ওয়ািোি, জে টােোি। েফ্রদও আফ্রে জাফ্রে, সিকািী ফ্রিমপাটে
সব কোমকই কেোেে কমিমে। তবু আফ্রে োচাই কিমত ভচষ্টা কমিফ্রে। আফ্রে লস
আলামোমস ডাঃ হাওয়াডেমক ভটফ্রলমোে কমিফ্রেলাে। ফ্রতফ্রে স্যিমঙ্গ ঢুমকফ্রেমলে।
বলমলে, তৃতীয় প্রোমণি কোগুমলা সতে। স্যিঙ্গফ্রট ভ ষ হময়মে সবুজ পাহামিি
একটা অন্ধকূমপ। স্যিঙ্গেুমখি এবমিা-ভেবমিা একটা পােুমি দিজা খুমল ভস
অন্ধকূমপ ভঢাকা োয়। ফ্রকন্তু এ দিজা ভখালাি চাফ্রবকাফ্রি িময়মে অন্ধকূমপ।
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অন্ধকূমপি ফ্রদক ভেমক দিজা খুমল ভে স্যিমঙ্গ ভঢামক ভসই শুযু পামি স্যিঙ্গ ভেমক
দিজা খুমল অন্ধকূমপ ঢুমক বাইমি ভবফ্রিময় ভেমত। এিপি.....।'
আো পোরফ্রসয়াি কোয় বাযা ফ্রদময় হাউজ অব ফ্রিমপ্রমজেমটফ্রটম ি
েমিে ফ্রিমল ি কফ্রেফ্রটি ভচয়ািেোে বব এইচ ব্রুস বমল, 'আি ভকাে প্রোমণি
দিকাি ভেই ফ্রেস পোরফ্রসয়া। স্যিঙ্গফ্রট এফ্রক্সট স্যিঙ্গ হমল এি ফ্রেয়ন্ত্রে োকমতা লস
আলামোমস। এি ফ্রেয়ন্ত্রে সবুজ পাহামি োকা ফ্রোঃসমন্দমহ প্রোণ কমি এটা
ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ। দু োগে আোমদি!' বব এইচ ব্রুমসি কন্ি ািী ও েুখ েফ্রলে।
'তবু ভ াো োক ো। সব ফ্রবষময় ফ্রেফ্রিে হওয়াি েমযে ভকাে ক্ষফ্রত ভেই।'
ব্রুস োেমতই বমল ওমি এোন্ড্রু জোকবস। তাি ভচামখ েুমখ হতা া।
এোন্ড্রুি কো ভ ষ হমল আো পোরফ্রসয়া বমল, 'োচাই-এি জমন্য অন্য ভে
কয় জায়গায় আফ্রে ভটফ্রলমোে কমিফ্রে , সব জায়গা ভেমকই প্রোমণি পমক্ষ
ইফ্রতবাচক জবাব ফ্রেমলমে। স্যিমঙ্গি সময়ল ভটস্ট ও ফ্রেেোণ ভটস্ট দুমটাই কমিমে
লস এমেলমসি ইউফ্রে াফ্রসেফ্রট অব কোফ্রলমোফ্রেেয়াি ফ্রবজ্ঞােী ও ইফ্রেফ্রেয়ািিা। 'ফ্রি
আমেফ্রিকা' প্রফ্রতবামদ ো বমলমে, ভস কো তামদি কাে ভেমকও শুমেফ্রে। আি ডাঃ
হাওয়াডে বমলমেে, লস আলামোস স্টোমটফ্রজক লোমবি সামবক পফ্রিচালকিা
ভকউই জােমতে ো এ যিমেি স্যিমঙ্গি কো। এেেফ্রক স্নায়ু েুমদ্ধি সবমচময় চিে
েুহূতে ষামটি দ মক লস আলামোস লোমবি পফ্রিচালক ফ্রেমলে তায়ু ফ্রোঃ
ভবোফ্রেে বাকনুি। ফ্রতফ্রে ফ্রেমজই ভটফ্রলমোে কমিফ্রেমলে ডাঃ হাওয়াডেমক। ফ্রতফ্রে ঐ
যিমেি ভকাে এফ্রক্সট স্যিঙ্গ োকাি কো অস্বীকাি কমিমেে।'
'যন্যবাদ ফ্রেস পোরফ্রসয়া। অেত আোি কামে আি ভকাে অস্পষ্টতা
ভেই। সব ঘটোি েূল ঘটো হমলা স্যিঙ্গ। স্যিঙ্গটা ভেমহতু ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ,
ভসমহতু ফ্রি আমেফ্রিকাি প্রফ্রতবামদি সব কোই সতে বমল যমি ফ্রেমত হমব।' বমল
ওমি বব এইচ ব্রুস।
ফ্রকন্তু ফ্রোঃ ব্রুস, তাি অেে এই েয় ভে ফ্রোঃ শ্যািে ও ফ্রোঃ ভডফ্র ড ভজােসিা
োমে ইহুদীিা আসােী হমবে।' ক্ষুদ্ধ কমন্ি বমল ওমি এোন্ড্রু জোকবস।
'তা ফ্রিক। ফ্রকন্তু আেিা এখামে আসােী ফ্রেযোিে কিফ্রে ো। দু'িকে
তমযেি েমযে ভেমক সতেটা ভবি কমি ভেয়াি ভচষ্টা কিফ্রে।' বমল আো পোরফ্রসয়া।
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'ফ্রেস পোরফ্রসয়া, লস আলামোস ভিাড ও সাোমে ফ্রবোে বন্দমিি দুই
সন্ত্রাসী ঘটো সম্পমকে আপফ্রে ফ্রক ভ মবমেে ভসটা বলুে।' বমল ওমি হাউজ অব
ফ্রিমপ্রমজেমটফ্রট ভডমোিোট দলীয় ভেতা স্ল্োড গাটেে। আমলাচোি েমযে এই
প্রেে কো বমল ভস।
'লস আলামোস-সাোমে ভিামড ভে সন্ত্রাসীিা ফ্রেহত হময়ফ্রেল, তামদি
কামে তামদি পফ্রিচয় প্রোণ কিাি েত ফ্রকেু পাওয়া োয়ফ্রে। তািা ভকউই
আমেফ্রিকাে িোক বা ভশ্বতাঙ্গ েয়। তামদি জাফ্রতগত উদ্ভব সম্বন্ধীয়
(Anthropology) ভটস্ট হময়মে জজে ওয়াফ্র িংটে ভটস্ট ইউফ্রে াফ্রসেফ্রটি
অোেমরাপলফ্রজ ফ্রব ামগ। পিীক্ষা কমিমেে ফ্রবজ্ঞােী ডাঃ ফ্রল এইচ হ্যাফ্রেল্টে। তাাঁি
কামে ভজমেফ্রে তািা সবাই সামবক ইসিাইল এলাকাি ইহুদী বিংম াদ্ভুত বমল
পিীক্ষায় প্রোফ্রণত হময়মে। অন্যফ্রদমক সাোমে ফ্রবোে বন্দমি এেফ্রবআই-এি ভে
ফ্রবোে ফ্রবমফািমণ ধ্বিংস হয়, ভস ফ্রবোে োি চালামোি কো ফ্রেল এবিং ফ্রবোেফ্রট
ভটক অমেি কময়ক ফ্রেফ্রেট আমগ ফ্রেফ্রে অস্যস্থ হময়মেে বমল চমল োে। পমি
প্রোফ্রেত হয় অস্যস্থতাি াে কমি ফ্রতফ্রে পাফ্রলময় োে, ফ্রতফ্রে যিা পমিমেে। ফ্রতফ্রে
স্বীকাি কমিমেে ভবাো পাতাি কো। ভজোমিল শ্যািেিাই ভস ভবাো তামক
সিবিাহ কমি অহেদ েুসাসহ তদে টীমেি কেেকতোমদি হতোি জমন্য।' বমল
আো পোরফ্রসয়া।
আো পোরফ্রসয়া কো ভ ষ কিমল একটা ফ্রেিবতা ভেমে আমস।
সবাই াবমে।
ফ্রেিবতা িংগ কিল এোন্ড্রু জোকবস। বলল, 'আেিা এ ামব ইহুদীমদি
প্রফ্রতপক্ষ ফ্রহসামব দাাঁি কিাফ্রে এটা ফ্রক ফ্রিক? আি দু'একজমেি স্বীকামিাফ্রক্তি
ফ্র ফ্রত্তমত ভজোমিল শ্যািমেি েত সম্মাফ্রেত বেফ্রক্তমক আেিা আসােী ফ্রহসামব দাাঁি
কিাব এটাও ফ্রিক েয়।'
'ো, ো, ইহুদীিা অবশ্যই প্রফ্রতপক্ষ েয়। োত্র একটা গ্রুপ ষিেন্ত্রকািী
ফ্রহসামব আোমদি সােমে আসমে। এমদি সামে ভদ মপ্রফ্রেক ইহুদীমদি ভকােই
সম্পকে ভেই। আি ভজোমিল শ্যািমেি েত সম্মাফ্রেত ভলাকমক ফ্রবো তদমে, ফ্রবো
প্রোমণ আসােী....।'
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কো ভ ষ কিমত পািল ো চালেস ওয়ািোি। ড্রইিং রুমে প্রমব কিল
দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে এবিং ভসই সামে তাি ভেমল হ্যাফ্রি এোডওয়াডে েয়ফ্রেহাে।
হ্যাফ্রি এোডওয়ামডেি ফ্রবধ্বস্থ ভচহািা।
তাি কপামল ও হামত বোমন্ডজ।
ঘমি প্রমব কমিই দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে বলল, 'গুড েফ্রেেিং টু অল। ঈশ্বিমক
যন্যবাদ েযেিামত হ্যাফ্রিমক ফ্রেমি ভপময়ফ্রে। আফ্রে....।'
েয়ফ্রেহামেি কোি োঝখামেই কো বমল উিল আো পোরফ্রসয়া, 'োে
কিমবে ফ্রোঃ েয়ফ্রেহাে। হ্যাফ্রি েুক্ত হওয়াি সিংবাদ আেিা ভপময়ফ্রে। ফ্রকন্তু েুক্ত
কিল ভক? ফ্রক ামব?'
'হ্যাফ্রিমক আোয় বাসায় ফ্রেময় এমসমে এেফ্রবআই-এি ভলামকিা। ফ্রকন্তু
হ্যাফ্রিমক েুক্ত কিাি অফ্র োে চাফ্রলময়ফ্রেল স্বয়িং আহেদ েুসা এবিং সািা
ভজোিসে। হ্যাফ্রিমক েুক্ত কিাি পূবে েুহুমতে তািা এেফ্রবআইমক ডামক
ফ্রিফ্রেোলমদি ভগ্রেতাি কিাি জন্য।'
'আহেদ েুসা ওমক উদ্ধাি কমিমে? তাহমল ওমক ফ্রকডন্যাপ কমিফ্রেল
ভক?' বলল এোন্ড্রু জোকবস।
'ফ্রকডন্যাপ কমিফ্রেল ভজোমিল শ্যািেিা।' বলল দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে।
ভচাখ োোবিা হময় ভগমে এোন্ড্রু জোকবমসি। ফ্রবস্ময় েুমট উমিমে অন্য
সবাি ভচামখ েুমখ।
'এটা ফ্রক ফ্রবশ্বাসমোগে ফ্রোঃ েয়ফ্রেহাে? স্বীকাি কিমতই হমব ভডফ্র ড
উইফ্রলয়াে ভজােমসি েত ইহুদী ভেতামদি সামে এবিং ভসই স্যবামদ ভজোমিল
শ্যািমেি সামে আোমদি সম্পকে খািাপ েয়। ভকে তািা ফ্রকডন্যাপ কিমব
আপোি ভেমলমক?' ভচামখ েুমখ প্রবল অফ্রবশ্বাস ফ্রেময় বলল এোন্ড্রু জোকবস।
'ফ্রোঃ জোকবস, অমেক সতে আমে ো ফ্রবশ্বামসি আওতায় পমি ো। এটা
ভস যিমেিই একটা সতে।' বলল দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে। গম্ভীি কন্ি তাি।
'তাহমল ফ্রেফ্রলপমক খুে কমিমে ভজোমিল শ্যািেিাই?' উমত্তফ্রজত কমন্ি
বলল এোন্ড্রু জোকবস। তাি দুমচাখ লাল হময় উমিমে।
'হ্যাাঁ তািাই খুে কমিমে।' বলল দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে।
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'ফ্রকন্তু ভকে? ফ্রেফ্রলপ একজে সাোন্য হাউজ ভসমিটািী। তামক খুে
কিমত োমব তািা ভকাে স্বামেে?' বলল এোন্ড্রু জোকবস।
'এি েূমল আমে একটা ভিকমডেড কোমসট।' বলল দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে।
'বুঝলাে ো।' এোন্ড্রু জোকবস বলল।
'ভসফ্রদে আেিা ভজোমিল শ্যািেমদি সামে ভে ধবিক কমিফ্রেলাে, তাি
ভগাটা আমলাচো আোমদি অজামে ভগাপমে ভিকডে কমি ভজোমিল শ্যািে।
ভসটাই ভস ুমল ভেমল োয়। ভেমহতু ফ্রেফ্রটিং-এি পি ঘমি একোত্র ফ্রেফ্রলপই োবাি
কো এবিং তািই কোমসটফ্রট পাবাি কো। আেিা েখে ঘুফ্রেময়, তখে কোমসটফ্রট
উদ্ধামিি জমন্য ভজোমিল শ্যািেিা আোি বাফ্রিমত ফ্রেফ্রলমপি কামে আমস।'
দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে বলল।
'ফ্রকন্তু কোমসটফ্রট ফ্রেফ্রলপ ভপমল ফ্রদময় ভদবাি কো। ভস খুে ভহমব ভকে?
আি হ্যাফ্রিইবা ফ্রকডন্যাপ হমব ভকে?' বলল এোন্ড্রু জোকবস।
'কোমসমটি কো ভগাপে িাখমত হমল ফ্রেফ্রলপ ও হ্যাফ্রিমক সফ্রিময় ভদয়া
োিা তামদি উপায় ফ্রেল ো।' বলল দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে।
'সািংঘাফ্রতক ঘটো। ভগাটা বোপাি একটু খুমল বলুে ভতা?' বলল চলেস
ওয়ািোি।
'ঘটোি ভকন্দ্রফ্রবন্দু ফ্রেল হ্যাফ্রি। এ জমন্যই ওমক ফ্রেময় এমসফ্রে।' বমল
দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে তাকাল হ্যাফ্রিি ফ্রদমক। বলল, 'ভবটা বলত ভসফ্রদে ফ্রক
ঘমটফ্রেল?
হ্যাফ্রি ভসফ্রদে িামত ভসই ফ্রেফ্রটিং রুমে োওয়া ভেমক শুরু কমি তাি
ফ্রকডন্যাপ হওয়া, তাি বন্দী সেময়ি অবস্থা, তাি উদ্ধামিি ঘটো সব সিংমক্ষমপ
বেেো কিল।
সকমলই গ ীি আগ্রমহ হ্যাফ্রিি কো শুেল। হ্যাফ্রিি কো ভ ষ হমতই
আো পোরফ্রসয়া বলল, 'সািংঘাফ্রতক দুাঃসাহস ভজোমিল শ্যািেমদি। ফ্রকন্তু হ্যাফ্রি
কোমসটটা ভতাোি কামে এতটা গুরুত্বপূণে েমে হময়ফ্রেল ভকে?'
'ভগাপমে ভিকডে কিা হময়মে বুঝমত ভপমি এবিং ভজোমিল শ্যািে
কোমসটটামক অত গুরুত্ব ভদয়ায় আোি ভকৌতুহল সৃফ্রষ্ট হয়। ফ্রেিয় এমত এেে
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ফ্রকেু োকমত পামি ো ফ্রদময় আোি আব্বামদি ভস ফ্রবপমদ ভেলমত পামি। তািপি
কোমসটটা ভ াোি পি আফ্রে ফ্রেফ্রিত হই ভে, শ্যািেিা একটা ষিেন্ত্র কিমে ো
আোমদি আমেফ্রিকাে স্বামেেি পফ্রিপন্থী।' বলল হ্যাফ্রি।
'ফ্রকন্তু কোমসটটা ভতাোি আব্বামক ো ফ্রদময় িফ্রবে ফ্রেক্সেমক ফ্রদমল ভকে?'
ফ্রজমজ্ঞস কিল জে ফ্রিচাডেসে।
হ্যাফ্রি তাি আব্বাি ফ্রদমক একবাি তাফ্রকময় েুখ ফ্রেচু কিল। ভচামখ-েুমখ
ভেমে এল তাি ফ্রবব্রত াব। জবাব ফ্রদল ো প্রমশ্নি।
হ্যাফ্রিি আব্বা দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে হাসল। বলল, 'তািা দু' াইমবাে েমে
কমিমে কোমসটটা ভপমল আফ্রে এমক কামজ লাগাব ো, এেেফ্রক বোপািটা
ভজোমিল শ্যািেিা ভজমেও ভেলমত পামি। ভস জমন্য কোমসটটা িফ্রবে ফ্রেক্সেমক
ভপৌফ্রেময়মে এবিং িফ্রবে ভসটা সিংমগ সিংমগই 'ফ্রি আমেফ্রিকা'ি হামত তুমল
ফ্রদময়মে।'
চলেস ওয়ািোমিি েুমখ ফ্রেফ্রষ্ট হাফ্রস েুমট উিল। বলল, 'হ্যাফ্রি, ভতােিা
দু' াই-ভবাে ফ্রক তাহমল 'ফ্রি আমেফ্রিকা' েু মেমন্টি সামে আে?'
হ্যাফ্রিি ফ্রবব্রত অবস্থা ভবমি ভগল। ভস োো তুলল ো, জবাবও ফ্রদল ো।
'ফ্রোঃ েয়ফ্রেহাে, আপোি বাফ্রিই ভদখফ্রে আপোি ভবদখল হময় ভগমে।'
বলল জে ফ্রিচাডেসে।
হাসল দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে।
অসহায় অবস্থা দাাঁিাল হ্যাফ্রিি।
ফ্রেফ্রষ্ট হাফ্রস েুমট উিল আো পোরফ্রসয়াি ভিাাঁমট। বলল, 'ভ বো হ্যাফ্রি,
আেিা ফ্রকন্তু সবাই খু ী।'
বমল একটু োেল আো পোরফ্রসয়া। েুখ গম্ভীি হময় উিল তাি। বলল
আবাি, 'আমেফ্রিকা ভতাোমদি জন্য গবেমবায কিমব হ্যাফ্রি। ভতোি ফ্রপতাি ভচময়
ভব ী গুরুত্ব ফ্রদময়ে ভদ মক। ভতােিাই প্রকৃত আমেফ্রিকাে। সফ্রতেই ফ্রি
আমেফ্রিকা ভতাোমদি োিাই পুেজেীফ্রবত হমব।'
'যন্যবাদ ফ্রেস পোরফ্রসয়া। আফ্রেও গফ্রবেত হ্যাফ্রিমদি জমন্য। বলল
দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে।
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আমবমগ উজ্জীফ্রবত তরুণ হ্যাফ্রিি দুগন্ড ভবময় অশ্রু গিাল। আেমন্দি
অশ্রু।
দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে ভেমলমক বুমক জফ্রিময় যমি তাি ফ্রপি চাপমি বলল,
'যন্যবাদ ভবটা।'
দাফ্রেময়ল তাি আসমে ফ্রেমি এমল চালেস ওয়ািোি বলল, 'যন্যবাদ
হ্যাফ্রি। তুফ্রে এখে একটু বাইমি ভেমক ভবফ্রিময় এস?'
েুখ তুলল হ্যাফ্রি। তাি ভিাাঁমট হাফ্রস। বলল, 'অবশ্যই স্যাি। সকলমক
যন্যবাদ।'
বমল ঘি ভেমক ভবফ্রিময় ভগল হ্যাফ্রি।
হ্যাফ্রি ভবফ্রিময় ভেমতই চালেস ওয়ািোি কমল উিল, 'আেিা আোমদি
আমলাচোয় এবাি উপসিংহাি টােমত পাফ্রি।'
ফ্রকেু বলমত োফ্রেল জে ফ্রিচাডেসে।
এসেয় ভোবাইমল কল এল আো পোরফ্রসয়াি।
ভেমে ভগল ফ্রিচাডেসে।
'োে করুে।' বমল ভোবাইল তুমল ফ্রেল আো পোরফ্রসয়া।
ভটফ্রলমোমে কো বলমত ফ্রগময়, ভ্রুকুফ্রিত হল আো পোরফ্রসয়াি। 'ও গড!'
বমল আতেোদ কমি উিল ভস। ভ ষ ফ্রদমক ভচাখ-েুখ তাি উজ্জ্বল হময় উিল। বলল,
'ঈশ্বি আোমদি সাহােে করুে।'
ভোবাইল অে কমি ফ্রদময়ই সবাি ফ্রদমক ভচময় ভস বমল উিল, 'একটা
দুাঃসিংবাদ। ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে খুে হময়মেে আজ িামত। জজে
আব্রাহাে জাোমলে।'
'ও গড!' বমল সকমল বুমক িস আাঁকল। েফ্রলে হময় উিল সকমলি েুখ।
কময়কেুহূতে ভকউ ভকাে কো বলল ো।
ফ্রেিবতা ােল এোন্ড্রু জোকবস। বলল, 'আি ফ্রকেু বমলমেে ফ্রোঃ জজে
আব্রাহাে?'
'বমলমেে, ফ্রেহত ভজোমিল আমলকজান্ডামিি কাে ভেমক ভে দফ্রলল
উদ্ধাি হময়মে তামত ভজোমিল শ্যািেমদি সামে তাি েতানেমকেি কািমেই ফ্রতফ্রে
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ফ্রেহত হময়মেে। সম্ভবত ভজোমিল আমলকজান্ডাি তাি ফ্রবপদ আাঁচ কিমত ভপমি
তাাঁি পমকমটি ভগাপে ভিকডোি অে কমি ভিমখফ্রেমলে। তামত খুেীমদি সামে
ভগাটা কেমপাকেে, এেেফ্রক গুলীি ব্দ এবিং েুেূষুে ভজোমিল আমলকজান্ডামিি
ভ ষ স্বমগামতাফ্রক্ত পেেে যিা পমিমে।'
'ও গড! ভক তাি খুেী? ভজোমিল শ্যািে?' আতেোদ কমি ঊিল চালেস
ওয়ািোমিি কন্ি।
'কোমসমট ভজোমিল আমলকজান্ডাি োিাও আিও দুজে ভজোমিল
শ্যািে ও ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােমসি কন্ি িময়মে। কোমসট অনুসামি ভজোমিল
শ্যািে গুলী কমিমে ভজোমিল আমলকজান্ডািমক।' বলল আো পোরফ্রসয়া।
'ও গড! জজে আব্রাহােিা এখেও ফ্রক বমস আমেে?' প্রায় একসিংমগই
বমল উিল ফ্রসমেট ও প্রফ্রতফ্রেফ্রয পফ্রিষমদি ভডমোিোট দলীয় ভেতা জে টােোি ও
স্ল্োড গাটেে।
'ো ওিা বমস ভেই। ওিা ফ্রবফ্র ন্ন দমল ফ্রব ক্ত হময় ভবফ্রিময় পমিমেে। পে
ভেমক ভটফ্রলমোে কমিমেে জজে আব্রাহাে।' বলল আো পোরফ্রসয়া।
'ঈশ্বি সাহােে করুে!' বমল উিল সকমলই। এোন্ড্রু জোকবসও এমদি
েমযে িময়মেে।
এ সেয় ঝমিি েত কমক্ষ প্রমব কিল ফ্রসমেট ও প্রফ্রতফ্রেফ্রয পফ্রিষমদ
ফ্রিপাবফ্রলকাে দলীয় ভেতা ডে এোডওয়াডে ও ফ্রস্ট বায়াি।
ঘমি ঢুমকই ডে এোডওয়াডে বলল, 'গুড েফ্রেেিং টু অল, ফ্রকন্তু গুড ফ্রেউজ ও
বোড ফ্রেউজ আমে সকমলি জমন্য এবিং স্যফ্রি েি আওয়াি ভলট।' এক ফ্রেশ্বামস
কোগুমলা বলল ডে এোডওয়াডে।
'গুড েফ্রেেিং ফ্রোঃ এোডওয়াডে ও ফ্রোঃ বায়াি। বোড ফ্রেউজটা ভবায হয়
আেিা জাফ্রে। গুড ফ্রেউজটা ফ্রক?' বলল চালেস ওয়ািোি।
'গুড ফ্রেউজটা হমলা ফ্রি আমেফ্রিকাি একটা চেৎকাি প্রফ্রতবাদ এমসমে
পফ্রত্রকায়।'
বমলই একটু ভেমে আবাি শুরু কিল ডে এোডওয়াডে, 'বোড ফ্রেউজটা
ফ্রক শুমেমেে আপোিা? ভজোমিল আমলকজান্ডামিি ফ্রেহত হওয়া?'
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'হ্যাাঁ।' বলল চালেস ওয়ািোিই।
'ফ্রকন্তু খুেীিা ভক জামেে?'
'জাফ্রে, ভজোমিল শ্রািে ও ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােসমক সমন্দহ কিা
হময়মে।' বলল চালেস ওয়ািোি।
'সমন্দহ ফ্রক, এমকবামি হামত োমত যিা পিাি েত ঘটো। আেিা এে
ফ্রব আই অফ্রেমস ফ্রগময়ফ্রেলাে। ভিকডে শুমে এলাে। ভটমপ ভজোমিল হ্যাফ্রেল্টে,
ভজোমিল শ্যািে এবিং ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােমসি গলা একদে পফ্রিষ্কাি।
সমন্দমহি সাোন্যও ভকাে অবকা ভেই।'
'ফ্রকন্তু ফ্রোঃ এোডওয়াডে, ফ্রেহত ভজোমিল হ্যাফ্রেল্টমেি পমকমট এ যিমেি
ভটপ পাওয়া ফ্রক অস্বা াফ্রবক েমে হমে ো?' বলল এোন্ড্রু জোকবস।
'ো, অস্বা াফ্রবক েয়। ভটপ শুেমল আপোি কামেও ফ্রবষয়ফ্রট পফ্রিষ্কাি
হময় োমব। ভটমপ তামদি ভগাটা আমলাচোি ভিকডে ভেই। ভটমপ কো হিাৎ কমি
ভজোমিল হ্যাফ্রেল্টমেি একটা বক্তমবেি োঝখাে ভেমক শুরু হময়মে। এি অেে
ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে েখেই ভজোমিল শ্যািেমদি সমন্দহ
কমিমেে, তখেই তাি পমকমট িাখা োইমিা ভিকডোিটা অে কমিমেে। সম্ভবত
ফ্রতফ্রে ভচময়ফ্রেমলে ভজোমিল শ্যািেমদি ষিেমন্ত্রি দফ্রলল ভোগাি কিমত।'
আো পোরফ্রসয়া ফ্রকেু বলাি জন্য েুখ খুমলফ্রেল, ফ্রকন্তু তাি আমগই ডে
এোডওয়াডে আবাি শুরু কিল, 'ভজোমিল শ্যািেমদি ভে ষিেন্ত্র ভজোমিল
আমলকজান্ডাি জােমত পামিে ভসটা োমত ফ্রতফ্রে বাইমি প্রকা কিমত ো পামিে
এজমন্য তামক খুে কিা হময়মে। সম্ভবত ভজোমিল শ্যািেমক ফ্রি লবাি ভবি
কিমত ভদমখই ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে ীতকমন্ি ফ্রচৎকাি কমি
উমিফ্রেমলে, 'এফ্রক কিমেে ফ্রোঃ শ্যািে। আফ্রে একটা সতে আপোমদি জাফ্রেময়ফ্রে
োত্র। আফ্রে আপোমদি ত্রু েই।' ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টমেি এই
আকুল আমবদমেি জবামব ভজোমিল শ্যািে ফ্রক বমলফ্রেমলে জামেে? বমলফ্রেমলে
'এই সতেই আোমদি ত্রু হ্যাফ্রেল্টে। এই সতে আপোি েুখ ফ্রদময় বাইমি োক
আেিা তা চাই ো।' ভজোমিল শ্যািমেি এই কোি পি পিই দুবাি গুলীি ব্দ
ভ াো ভগমে। তাি সামে সামেই ভ াো ভগমে ভজোমিল আমলকজান্ডাি
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হ্যাফ্রেল্টমেি আতেোদ। েুেূষুে ভজোমিল হ্যাফ্রেল্টমেি ভ ষ কো ফ্রক ফ্রেল জামেে?
তাাঁি ভ ষ কো ফ্রেল, 'আোি আমেফ্রিকামক ঈশ্বি িক্ষা করুে এই ষিেমন্ত্রি হাত
ভেমক। আফ্রে আমেফ্রিকাি জমন্য েতুে পৃফ্রেবীি স্বপ্ন ভদখতাে, আমেফ্রিকাি ভস
েতুে পৃফ্রেবী ভহাক আোমদি োউন্ডাি োদািসমদি, ভকাে ষিেন্ত্রকািীমদি
েয়।'
োেল ডে এোডওয়াডে। ভ মষি ফ্রদমক আমবমগ ািী হময় উমিফ্রেল ডে
এোডওয়ামডেি কন্ি। তাি দুমচামখি ভকাণ ফ্রসক্ত হময় উমিফ্রেল অশ্রুমত।
ভস কো বলমত পািল ো।
কো বমল উিল হাউজ অব ফ্রিমপ্রমজেমটফ্রটম ি ফ্রিপাবফ্রলকাে দলীয়
ভেতা ফ্রস্ট বায়াি। বলল, 'জামেে ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টমেি এই
কোি পি ভডফ্র ড উইফ্রিয়াে ভজােস ফ্রক বমলফ্রেল? বমলফ্রেল, 'েোিংকস ভজোমিল
শ্যািে। পোফ্ররওফ্রটজমেি বীজগুমলামক এই ামবই ধ্বিংস কিা উফ্রচত।' োেল
ফ্রস্ট বায়াি।
ভস োেমতই ফ্রসমেট ও হাউজ অব ফ্রিমপ্রমজেমটফ্রটম ি ভডমোিোট দলীয়
ভেতা জে টােোি ও স্ল্োড গাটেে প্রায় একসামেই বমল উিল, 'ফ্রবশ্বাসঘাতক ভজােস
পোফ্ররওফ্রটজমেি বীজ উপমি ভেলমত চায়! তাি দুাঃসাহস ভকাোয় ফ্রগময় ভিমকমে!'
'এই ফ্রবশ্বাসঘাতকমদি কুেন্ত্রোমতই আজ আেিা এখামে জোময়ত
হময়ফ্রেলাে। দু োগে আোমদি!' বলল ফ্রসমেমট ফ্রিপাবফ্রলকাে দলীয় ভেতা ডে
এোডওয়াডে।
'শুযু জোময়ত েয়, আেিা ভপ্রফ্রসমডন্ট এবিং এে ফ্রব আই ও ফ্রস আই এ
চীেমক ইেপীচ কিাি ফ্রসদ্ধাে ফ্রেমত োফ্রেলাে।' বলল দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে।
'আেিা ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টমেি েতই প্রতাফ্রিত
হময়ফ্রেলাে। ঈশ্বি আোমদি িক্ষা কমিমেে।' এোন্ড্রু জোকবস বলল। তাি কমন্ি
অনুম াচোি স্যি।
'এি োিা আেিা জাফ্রতি ফ্রবষ্যত ফ্রেময় কত কে াফ্রব ভসটাও প্রোণ
হময় ভগল। হীদ ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টমেি ভ ষ কোটামক
আোমদি খুবই গুরুত্ব ফ্রদমত হমব। ফ্রতফ্রে কােো কমিমেে, আমেফ্রিকাি েতুে
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পৃফ্রেবী ভেে হয় আোমদি োউন্ডািস োদািসমদি, ভকাে ষিেন্ত্রকািীমদি েয়।
তাাঁি কফ্রেত এই 'ষিেন্ত্রকািীমদি েতুে পৃফ্রেবীটা' ফ্রক, ভসটা সম্পমকে আোমদি
জােমত হমব।' বলল চালেস ওয়ািোি।
‘ হীদ আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টমেি ঐ ভটপ ভেমকই পফ্রিষ্কাি,
ভজোমিল শ্যািে ও ভজােসিা 'ফ্রেউ ওয়াল্ডে অডোি'-এি োমে ভে েতুে পৃফ্রেবী
গিাি স্বপ্ন আমেফ্রিকাি োোয় চাফ্রপময় ফ্রদময়মে, ভসটাই ঐ ষিেন্ত্র।’ বলল ডে
এোডওয়োড।
'ফ্রকন্তু ভকে এটা ষিেন্ত্র আফ্রে বুঝমত পািফ্রে ো। বিিং আফ্রে ভতা ভদখফ্রে,
এই েতুে পৃফ্রেবীি স্বপ্ন আমেফ্রিকাি জমন্য ফ্রবশ্বমেতৃমত্বি েুকুট ফ্রেময় আসমব।
এমত ভদাষ ভকাোয়?' বলল এোন্ড্রু জোকবস।
'এি একটা উত্তি আফ্রে ফ্রদমত পাফ্রি আোি ভেমল হ্যাফ্রি এোডওয়ামডেি
াষায়। ফ্রকেুফ্রদে আমগ আোমদি েোফ্রেফ্রল গোদাফ্রিিং-এ ফ্রেউ ওয়াল্ডে অডোি ফ্রেময়
ফ্রবতকে উিমল ভস বমলফ্রেল, 'োফ্রকেে েুক্তিাষ্ট্রমক ফ্রবশ্বমেতৃমত্বি ভলা ভদফ্রখময় তামক
ফ্রবমশ্বি 'খল োয়ক'-এ পফ্রিেত কিা হমে। বলা হমে, জাফ্রতসিংমঘি ফ্রবশ্বায়ে
কেেসূচীি ভপেমেি সকল কলকাফ্রি োফ্রকেে েুক্তিামষ্ট্রি হামত। অেেেীফ্রত, সিংস্কৃফ্রত,
িাজেীফ্রত প্র ফ্রৃ তি ফ্রবশ্বায়েমক েতই ভলা েীয় ভোিমক বাজািজাত কিা ভহাক,
অফ্রযকািং জাফ্রত িাষ্ট্র এি ফ্রবরুমদ্ধ। ফ্রবশ্ব বাফ্রণজে সিংস্থা, তাি সামে আই এে এে
ও ফ্রবশ্ববোিংক িেবযেোে অসমোমষি েুমখ পিাই এি একফ্রট প্রোণ। োফ্রকেে
েুক্তিাষ্ট্রমক এই ফ্রবতফ্রকেত ফ্রবশ্বায়মেি ভেতা সাফ্রজময় ও ফ্রবশ্বপুফ্রলম ি তকো
পফ্রিময় তামক ফ্রবতফ্রকেত ও ফ্রবফ্রেন্ন কিা হমে। আমেফ্রিকাি বন্ধুি ভব পমি
আমেফ্রিকাি ফ্রবরুমদ্ধ এটা সািংঘাফ্রতক ষিেন্ত্র। ভজোমিল শ্যািেিা ফ্রহটলািমক ঘৃো
কমিে, ফ্রকন্তু তািা োফ্রকেে েুক্তিাষ্ট্রমক 'ফ্রহটলামিি জােোেী' বাোমত চামে। এি
অেে তািা আমেফ্রিকাি জমন্য ফ্রহটলামিি পফ্রিেফ্রত আ া কমি।' বলল দাফ্রেময়ল
েয়ফ্রেহাে।
দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে োেমতই এোন্ড্রু জোকবস বমল উিল, ' ফ্রবষ্যত
সম্পমকে এটা একটা যািো োত্র।'
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হাসল আো পোরফ্রসয়া। বলল, 'যািো বমল এমক এফ্রিময় োওয়া োমব
ো ফ্রোঃ জোকবস। ভদখুে ভগাটা দুফ্রেয়ায় ইউমিাপ আোমদি সবমচময় ঘফ্রেষ্ঠ ফ্রেত্র।
তাি েমযে আবাি বৃফ্রট িা আোমদি সবমচময় কামেি। ভসই বৃমটমেি ীষে েীফ্রতফ্রেযোিকিা আিামল ফ্রক বমল োমক জামেে? বমল, 'সবাই সব জায়গায় আজ
ভদখমে আমেফ্রিকাি ভবপমিায়া ভজদপো ও একলা চল েীফ্রতমক।' আোমদিই
হা োমডেি একজে ফ্রবমদ -েীফ্রত ফ্রবম ষজ্ঞ (স্যােুময়ল হাফ্রন্টিংটে) বমলমে, 'ফ্রবমশ্বি
জাফ্রত-িাষ্ট্রসেূহ এবিং জেগমেি ফ্রবপিীমত োফ্রকেে েুক্তিাষ্ট্র িেবযেোে ামব
একাকী হময় পমিমে।' তাি েত হমলা, 'আমেফ্রিকা কখেই ফ্রবফ্রেন্ন আি বন্ধু
হািামোি েীফ্রত গ্রহে কিমব ো।, ফ্রকন্তু তাি পদমক্ষপই অবফ্র ষ্ট দুফ্রেয়া ভেমক
ফ্রবফ্রেন্ন কমি ভেলমব।' 'ফ্রি আমেফ্রিকা'ি হ্যাফ্রি এোডওয়াডেিা 'েতুে ফ্রবশ্ব
বেবস্থামক' এই ফ্রবফ্রেন্নকািী পদমক্ষপ ফ্রহসামব অফ্র ফ্রহত কিমে। তামদি এই েত
ভেমল ভদবাি েত েয় ভে, িাজনেফ্রতক, অেেনেফ্রতক ও সািংস্কৃফ্রতক ভগ্লাবালাইমজ ে
বা একক স্টোন্ডািডাইমজ ে জাফ্রত-িাষ্ট্রসেূহমক ধবিী কমি তুলমবই এবিং োফ্রকেে
েুক্তিাষ্ট্র ফ্রবফ্রেন্ন হময় পিমবই। অফ্রেে েুহূমতে ভজোমিল হ্যাফ্রেল্টে এই ভবায
ভেমকই এমক 'ষিেমন্ত্রি ফ্রবশ্ব বেবস্থা' বমল অফ্র ফ্রহত কমিমেে এবিং এি জায়গায়
ভচময়মেে োউন্ডাি োদািসিা ভে ফ্রবশ্ববেবস্থাি স্বপ্ন ভদমখমেে ভসই ফ্রবশ্ব বেবস্থা।'
ফ্রেরূপাময়ি একটা হাফ্রস েুমট উিল এোন্ড্রু জোকবমসি েুমখ। বলল,
'আোমদি োউন্ডাি োদািসমদি আলাদা ফ্রবশ্ব বেবস্থাটা ফ্রক?'
'ভসটা হমলা, ভতাোি হাত তুফ্রে ততটা সম্প্রসাফ্রিত কমিা, েতটা কিমল
অমন্যি োক স্প ে ো কমি। অেোৎ কামিা স্বামেে হস্তমক্ষপ ো কমি। েফ্রদ এ
েীফ্রতমবাময োনুষ উজ্জীফ্রবত হয়, তাহমলই শুযু পািস্পফ্রিক সেতা, সম্মাে ও
সহমোফ্রগতা ফ্র ফ্রত্তক ফ্রবশ্ববেবস্থা গিে সম্ভব। আোমদি োউন্ডাি োদািসিা এ
ফ্রবশ্ব বেবস্থািই স্বপ্ন ভদমখমেে।'
আো পোরফ্রসয়া োেমতই চালেস ওয়ািোি বমল উিল, 'এবাি আোমদি
ধবিমকি আেিা উপসিংহাি টােমত পাফ্রি।'
'আেিা দুজে ভ ষ েুহূমতে এমসফ্রে। জাফ্রেো আমগ আিও ফ্রক আমলাচো
হময়মে। তমব আফ্রে েমে কফ্রি, এই ধবিমকি সোফ্রপ্ত ঘটামত পাফ্রি একটা প্রােেোি
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েযে ফ্রদময়। ভসটা হমলা, 'ঈশ্বি ভেে আহেদ েুসামক দীঘে জীবে দাে কমিে। ফ্রতফ্রে
ভেৌলবাদী হমলও আমেফ্রিকামক একটা অমক্টাপামসি কবল ভেমক েুক্ত কিাি
বেবস্থা কিমলে। ফ্রতফ্রে শুযু ইহুদীমদি ষিেন্ত্র যমিমেে তাই েয়, ষিেন্ত্রকািীমদি
আইমেি কািগিায় দাাঁি কিাবাি সব বেবস্থাই সম্পন্ন কমিমেে।' বিি ডে
এোডওয়াডে।
'ফ্রোঃ এোডওয়ামডেি সব কো সামে আফ্রে একেত। তমব ষিেন্ত্রটামক
ইহুদী ষিেন্ত্র বলা ফ্রিক েয়। ফ্রবজ্ঞােী জে জোকবস, ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােসও
ভজোমিল শ্যািেিা একটা ষিেন্ত্রকািী গ্রুপ এিং ইহুদী গ্রুপ বমট ফ্রকন্তু আমেফ্রিকাি
োিা ভদ মপ্রফ্রেক ইহুদী তামদি প্রফ্রতফ্রেফ্রয তািা েয়। স্যতিািং এমক ইহুদী ষিেন্ত্র
ো বমল ইহুদীবাদী একটা গ্রুমপি ষিেন্ত্র বলা উফ্রচত। ভদখুে পফ্রত্রকায় ফ্রি
আমেফ্রিকাি ভে প্রফ্রতবাদ আজ প্রকাফ্র ত হময়মে তামতই আমে ইহুদী বোিংকাি
আইজোক ভবেগুফ্রিয়াে ও তাাঁি ভেময় সাবা ভবেগুফ্রিয়াে ভজোমিল শ্যািেমদি
ফ্রবমিাফ্রযতায় জীবমেি ঝুফ্রাঁ ক ফ্রেময়মেে, তবু আমেফ্রিকাি স্বােে জলােলী ফ্রদমত
চােফ্রে।' বলল আো পোরফ্রসয়া।
'যন্যবাদ ফ্রেস পোরফ্রসয়া। আপোি সামে আফ্রে একেত। তমব আহেদ
েুসা সম্পমকে ভব ী বলাি পমক্ষ আফ্রে েই। ঘটোচমি তাাঁি সাহােে আেিা
ভপময়ফ্রে। ফ্রকন্তু তাাঁি ভেীলবাদী চফ্রিত্র সহমজ োবাি েয়।' বলল এোন্ড্রু জোকবস।
হাসল ডে এোডওয়াডে। বলল, 'ভেৌলবাদ ভদমখ আেিা অ েস্তই।
ইহুদীমদি ভচময় বি ভেৌলবাদী দুফ্রেয়ামত আি ভকউ ভেই। দুফ্রেয়াি সবাইমক বুমক
ভটমে ভেবাি জন্য ইসলাে দুহাত বাফ্রিময় আমে। ফ্রকন্তু ভকাে েে-ইহুদী ইহুদী হমত
পামি ো, ইহুদী হওয়া ফ্রচিফ্রদমেি জন্য শুযু বফ্রে ইসিাইমলি জমন্য বিাে। আি
আহেদ েুসা ভেটুকু ভেৌলবাদী, ভসটুকু ভেৌলবাদী আেিা অমেমকই। বাইমবমলি
ভেৌলফ্রবযােমক আেিা অমেমকই দৃঢ় ামব ভেমে চলমত চাই।'
ডে এোডওয়াডে োেমতই চালেস ওয়ািোি বমল উিল, 'ফ্রিজ কো ো
বাফ্রিময় আেিা আমলাচোি উপসিংহাি টােমত চাই। ফ্রেস আো পোরফ্রসয়া ফ্রিকই
বমলমেে শ্যািে-ভজােসমদি ষিেন্ত্রমক আেিা ইহুদী ষিেন্ত্র বলবো। আমেফ্রিকা
ও আমেফ্রিকাি বাইমি এ ষিেমন্ত্রি জাল ফ্রবস্তৃত হমলও ইহুদীবাদী একটা গ্রুপ োত্র
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এি সামে জফ্রিত। আি ফ্রোঃ এোডওয়াডে উপসিংহাি সম্পমকে ভে পিাে ে ফ্রদময়মেে,
ভসটা ামলা। তমব আহেদ েুসাি জমন্য ঐ প্রােেোি প্রময়াজে ভেই, আেিা
আহেদ েুসামক যন্যবাদ জাোব, স্থাে-কাল-পাত্র ফ্রেফ্রবেম মষ ন্যাময়ি পমক্ষ ও
অন্যাময়ি ফ্রবরুমদ্ধ আহেদ েুসা হমলা উন্মুক্ত তিবািী। আেিা আজ এখামে দুফ্রট
বোপামি একেত হমত পাফ্রি, এক. আহেদ েুসা সম্পমকে আোমদি এই অনু ুফ্রত
সিকামিি োযেমে আনুষ্ঠাফ্রেক ামব তামক আেিা জ্ঞাপে কিমবা, দুই.
আমেফ্রিকা ভেমক এই ইহুদীবাদী ষিেন্ত্র সেূমল উৎপাটমেি জমন্য সব বেবস্থাই
আোমদি সিকািমক গ্রহে কিমত বলব এবিং সিকাি িাজনেফ্রতক ঝুফ্রাঁ ক ফ্রেময়ও
ভে ত্বফ্রিত এই ষিেন্ত্র উদঘাটমে এফ্রগময় এমসমেে, এজমন্য আেিা সিকািমক
যন্যবাদ জাোব।' োেল চালেস ওয়ািোি।
আো পোরফ্রসয়া, দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে ও ডে এোডওয়াডেসহ প্রায়
সকমলই একবামকে বমল উিল, 'হ্যাাঁ এই দুই ফ্রবষময় আেিা একেত হমত পাফ্রি।'
'আোি আপফ্রত্ত ভেই, তমব আেিা ইেেিোল বমসফ্রেলাে। আেিা
সফ্রম্মফ্রলত ামব এসব কো ফ্রক বলব?' বলল এোন্ড্রু জোকবস।
'অবশ্যই ফ্রোঃ জোকবস। আেিা ভজোমিল শ্যািেমদি োিা প্রতাফ্রিত
হময় এই ভে এখামে ধবিমকি আময়াজে কমিফ্রেলাে তাি প্রায়ফ্রিত্ত হওয়া
দিকাি। আফ্রে এখামে আসাি আমগ ফ্রি আমেফ্রিকাি সািা ভজোিসে ভদখমত
এমসফ্রেল হ্যাফ্রিমক। ভদখলাে, তািা ধবিমকি খবি জামে। সািা ভজোিসে
আোি োযেমে আপোমদি সবাি কামে আপীল কমিমেে তামদিমক সাহােে
কিাি জমন্য। আফ্রে েমে কফ্রি, ধবিমক আেিা েফ্রদ ঐ দুফ্রট ফ্রবষময় একেত হই,
তাহমল তামদিমক সাহােে কিা হয়, আোমদিও প্রায়ফ্রিত্ত হয়।' বলল দাফ্রেময়ল
েয়ফ্রেহাে আমবগ জফ্রিত কমন্ি।
আিও ামলা হমতা, েফ্রদ আপফ্রে সািা ভজোিসেমক দাওয়াত ফ্রদমতে এ
ফ্রেফ্রটিং-এ আসাি জমন্য। তাি জমন্য সফ্রতেই গবেমবায হয়। ফ্রতফ্রে ইয়িং আমেফ্রিকাি
ভোগে ভেত্রী।' বলল ডে এোডওয়াডে।
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'তাাঁমক দাওয়াত ভদয়াি কোই আোি োোয় আমসফ্রে। তাোিা তাাঁিও
সেয় ফ্রেল ো। ফ্রতফ্রে এে ফ্রব আই ভহড ভকায়াটোমি োবাি পমে আোি বাসায়
উমিফ্রেমলে।' বলল দাফ্রেময়ল েয়ফ্রেহাে।
'আো তাহমল আেিা উিমত পাফ্রি।' বমল চর্াালস ওয়ািোি এোন্ড্রু
জোকবমসি ফ্রদমক তাফ্রকময় বলল, 'ফ্রোঃ জোকবস আপোমক সবাি পক্ষ ভেমক
স্যন্দি আফ্রতমেয়তাি জমন্য যন্যবাদ'
বলমত বলমত উমি দাাঁিাল চালেস ওয়ািোি। তাি সামে সামে সবাই উমি
দাাঁিাল।
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২
কাউফ্রিল অব আমেফ্রিকাে জুইস এোমসাফ্রসময় মেি স াপফ্রত ভডফ্র ড
উইফ্রলয়াে ভজােস এতটাই উমত্তফ্রজত হময় পমিফ্রেল ভে ভোবাইলটা কামে যমি
ভিমখই ফ্রচৎকাি কমি উিল, 'ফ্রোঃ শ্যািে, ফ্রোঃ শ্যািে।'
বাে হাত গাফ্রিি ফ্রস্টয়াফ্রিিং হুইমল ভিমখ ডাে হাত ফ্রদময় ভোবাইলটা ডাে
কামে যমি ফ্রচৎকাি কিফ্রেল ভডফ্র ড ভজােস।
ভজোমিল শ্যািমেি গাফ্রি লমেি এফ্রক্সট সামকেল ঘুমি ভগমট এমস
ভপৌমেফ্রেল বাইমি ভবরুবাি জমন্য। ভজোমিল শ্যািে ফ্রেমজই ড্রাই কিফ্রেল
গাফ্রি।
ডফ্র ড ভজােমসি ফ্রচৎকামি ভস োো ঘুফ্রিময় তাকাল। ভদখল, ফ্রোঃ ভজােস
তামক হাত ভেমি ডাকমে।
ভজোমিল শ্যািে তাি গাফ্রি ঘুফ্রিময় ফ্রেল। গাফ্রি ফ্রেময় ফ্রগময় দাাঁিাল ফ্রোঃ
ভজােমসি গাফ্রিি পাম ।
ফ্রোঃ ভজােস গাফ্রি ভেমক ভেমে এল।
তাি ভচামখ েুমখ উমত্তজো।
ভজোমিল শ্যািেও গাফ্রি ভেমক োেল।
'ফ্রক বোপাি ফ্রোঃ ভজােস?' উফ্রেগ্ন কন্ি ভজোমিল শ্যািমেি।'
'অমেক দুাঃসিংবামদি পি একটা াল খবি পাওয়া ভগমে। আোমদি ভবে
ইয়াফ্রেে এইোত্র জাোল, পালোমেন্ট বে ভেমক একটু দফ্রক্ষে-পূমবে পমটােোক
েদীি তীমি একটা বাফ্রিমত আহেদ েুসা ও সািা ভজোিসে বাস কিমে। তমব
ভসখামে পুফ্রল ও এে ফ্রব আই-এি ভলামকিা পাহািায় িময়মে।' বলল ভডফ্র ড
উইফ্রলয়াে ভজােস।
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'দারুে খবি। আেিা েফ্রদ দুজেমক হগাত কিমত পাফ্রি, তাহমল
আোমদি ফ্রবরুমদ্ধ সিকািী তদে োফ্রেময় ভদয়া োমব। এখফ্রে এই িামত আোমদি
অফ্র োমে োওয়া দিকাি।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
'ো এ ামব অফ্র োে কিা োমব ো। পুফ্রল ও এে ফ্রব আই-এি সামে
লিাইকমি তামদি যমি আো োমব বমল আফ্রে েমে কফ্রি ো। ভক তামদি উপি
হােলা কমিমে এটা জােমত পািমল আহেদ েুসা একাই এক হমব। আেিা বেেে
হমবা। আপফ্রে আহেদ েুসামক ভচোি পি এিকে প্রস্তাব ফ্রদমলে ভকেে কমি?'
বলল ভডফ্র ড ভজােস।
'ফ্রিক বমলমেে ফ্রোঃ ভজােস। আফ্রে উমত্তফ্রজত হময় ফ্রবচাি বুফ্রদ্ধ হাফ্রিময়
ভেমলফ্রে। তামক োাঁমদ ভেলমত হমব ভকৌ মল। বলুে আপোি ভকােি প্রস্তাব
আমে? বলল ভজোমিল শ্যািে।
'সািা ভজোিসেমক আোমদি দিকাি ভেই। তামক ফ্রকডন্যাপ কিমল
পুমিা আমেফ্রিকায় ধহ ধচ পমি োমব। লাম ি ভচময় ক্ষফ্রত হমব আোমদি ভব ী।
এক আহেদ েুসামক আোমদি হামত আেমত পািমলই সিকাি, ফ্রি আমেফ্রিকা,
ভহায়াইট ঈগল, সবাই অন্ধ হময় পিমব।' ভডফ্র ড ভজােস বলল।
'আপোি েুফ্রক্তি সামে একেত।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
'আফ্রে বমল ফ্রদময়ফ্রে, ভবে ইয়াফ্রেে বাফ্রিি উপি েজি িাখমব। উপেুক্ত
স্যমোগ সৃফ্রষ্ট হমলই ভস আোমদি জাোমব। আেিা ধতিী োকব ভে ভকাে েুহূমতে
অফ্র োে চালামোি জমন্য। আফ্রে ঐ বাফ্রি ও তাি আ পাম ি িাস্তাঘামটি একটা
েক া এাঁমক ফ্রদফ্রে, আপফ্রে একটা ফ্রেখুাঁত পফ্রিকল্পো ধতিী করুে।' ভডফ্র ড
ভজােস বলল।
'পফ্রিকল্পো সকাল, ফ্রবকাল, ফ্রদে, িাত, ভকাে সেময়ি হমব? সেয়
অনুসামি পফ্রিকল্পো হমব আলাদা।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
'ভে এলাকায় বাফ্রি, ভসটা টাইট ফ্রসফ্রকউফ্রিফ্রট ভজাে। িামতি ভবলা ভকাে
পাফ্রখ উিমলও ভসটা তামদি েজি এিায় ো। ফ্রদমেি ভবলা এেে টাইট অবস্থা
োমক ো। সকাল ও ফ্রবমকমলি কো আপফ্রে াবমত পামিে। তমব সবফ্রকেুই ফ্রে েি
কিমে ভবে ইয়াফ্রেমেি খবমিি উপি।' ভডফ্র ড ভজােস বলল।
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'বাফ্রি ফ্রগময় আি কাজ ভেই। চলুে আপোি ওখামে ফ্রগময় বফ্রস। আপোি
ওখাে ভেমক পমটােোমকি ঐ এলাকায় সিাসফ্রি িাস্তা আমে।' বলল ভজোমিল
শ্যািে।
'ওময়লকাে। চলুে োই। পিাে ে কমি পফ্রিকল্পোটা ধতিী কিমত হমব।'
বমল ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে তাি গাফ্রিি ফ্রদমক এমগাল। ভজোমিল শ্যািেও ফ্রগময় তাি
গাফ্রিমত বসল।
দুই গাফ্রিই স্টাটে ফ্রেময় চলমত শুরু কিল।

বাফ্রিটাি োে পমটােোক লজ।
বাফ্রিটাি সােমে স্যন্দি সবুজ চত্বি। দুপা এবিং ভপেে ফ্রদমক বাগাে।
চত্বি ও বাগাে ফ্রেচু বাউন্ডািী ওয়াল ফ্রদময় ভঘিা।
বাউন্ডািী ওয়ামলি সামে বাফ্রিমত প্রমবম ি হালকা একফ্রট ভগট। গ্রীমলি
ধতিী এবিং তাি উপি আয়িে ীট ফ্রদময় ঢাকা।
বাফ্রিি সােমে দাাঁিামল ওয়ামলি উপি ফ্রদময় চত্বি ও বাগামেি
অমেকখাফ্রে ভদখা োয়।
এই বাফ্রিমতই এখে বাস কিমে আহেদ েুসা, সািা ভজোিসে ও সািা
ভজোিসমেি ো ফ্রজো ভজোিসে। এে ফ্রব আই-এি ভেজি ভজা ফ্রস্কে বমসফ্রেল
ভগমটি বাইমি ভব এবটু দুমি িাস্তাি পাম ঘামস ঢাকা সবুজ একটা ফ্রটলায়।
তখে ভবলা ৯ টা।
পমটােোক লজ ভেমক ভবফ্রিময় একটা কেমেক োিীি গাফ্রি ভেজি
ভজা'ি সােমেি িাস্তা যমি চমল োফ্রেল।
ভেজি ভজা েুখ তুমল বলল, 'ফ্রবফ্রি হমলা ফ্রকেু?'
রাকমি েত কেমেক োিীি গাফ্রিটাি ড্রাইফ্র িং ফ্রসটসহ ইফ্রেে অিং
আলাদা এবিং তাি ভপেমে ফ্রবিাট কেমটইোি।
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ড্রই ামিি োোয় ভেল্ট হ্যাট। েুমখ কাাঁচা-পাকা ভগাাঁে ও দাফ্রি। েুমখি
ভগাাঁে-দাফ্রি বিই অপফ্রিপাফ্রট, বোস্ত ও কাজ পাগল োনুমষি ফ্রেদ েে।
ড্রাই ািফ্রট েুখ ঘুফ্রিময় ভেজি ভজা'ি ফ্রদমক তাফ্রকময় বলল, 'গুড েফ্রেেিং
স্যাি। এিা স্থায়ী কাস্টোি, আোমদি ফ্রবফ্রি ভতা হমবই। আজ আেিা খু ী।
যন্যবাদ।'
গাফ্রিটা চমল ভগল।
গাফ্রিটা োওয়াি ফ্রকেুক্ষে পি পমটােোক লমজি অন্যতে ভকয়ািমটকাি
উইফ্রলয়াে এল। হামত কময়কটা কেমেক োিীি পোমকট ও কাগমজি বোগ ফ্রতে
ফ্রজফ্রেসপত্র ফ্রেময় হাাঁটফ্রেল পমটােোক লমজি ফ্রদমক।
ভেজি ভজা ফ্রস্কে বসা ভেমক তিাক কমি উমি দাাঁিাল। বলল, 'হ্যামলা
উইফ্রলয়াে, তুফ্রে একগাদা কেমেক োিীি ফ্রজফ্রেস ফ্রেময় আসে, আবাি
কেমেক োিীি গাফ্রি ফ্রগময় ফ্রদময় এল অমেক ফ্রজফ্রেস। ডাবল ফ্রপিং ভকে?'
উইফ্রলয়াে ভচাখ কপামল তুমল বলল, 'ফ্রক বলে ভেজি, আোমদি
কেমেক োিীি গাফ্রি সপ্তামহ দুফ্রদে আমস। আজমতা আসাি ফ্রদে েয়!'
'ফ্রকন্তু গাফ্রিমতা এমসফ্রেল।' বলল ভেজি ভজা শুকমো কমন্ি। তাি ভচামখেুমখ াবোি ফ্রচহ্ন।
'ফ্রকন্তু এ ামব ভতা গাফ্রি ভকাে ফ্রদে আমস ো! োই ভদফ্রখ।'
বমল উইফ্রলয়াে হাাঁটমত ূরু কিল।
ভেজি ভজা ফ্রস্কেও হাাঁটমত শুরু কমিমে উইফ্রলয়ামেি সামে। তাি ভচামখেুমখ াবোি ফ্রচহ্ন আিও গ ীি।
উইফ্রলয়াে বাইমিি ভগট ভপফ্রিময় বাফ্রিি ভ তি প্রমবম ি দিজায় ফ্রগময়
চাফ্রব ঢুকাল তালা খুলাি জমন্য দিজাি ফ্রক ভহামল।
ফ্রকন্তু চাফ্রব ঘুফ্রিময় ভদখল দিজা ভখালা। ফ্রবস্ময় েুমট উিল তাি ভচামখেুমখ। যাক্কা ফ্রদময় দিজা খুমল ভেলল ভস।
ভপেমে একবাি তাফ্রকময় ভস দ্রুত প্রমব কিল ভ তমি।
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ভেজি ভজা ফ্রস্কে উইফ্রলয়ামেি ভপেমেই ফ্রেল। উইফ্রলয়ামেি ভচাখ-েুমখি
ফ্রবস্ময় ও উমেগ তাি েজি এিাল ো। দিজা ভখালা ভদমখ ভেজি ভজা'ি বুকও
েোাঁৎ কমি উমিফ্রেল।
উইফ্রলয়ামেি সামে সামে ভেজি ভজা ফ্রস্কেও দ্রুত ভ তমি ঢুমক ভগল।
ভ তমি সব ূন্য।
ভদৌমি উইফ্রলয়াে বাবুফ্রচেখাোয় ভগল, ভকউ ভেই। সাম েন্টস ভকায়াটোি
ভদখল, ভকউ ভেই। ফ্রেমি এল আবাি বাবুফ্রচে খাোয়। হামতি পোমকটগুমলা ভিমখ
বাযরুেমি ফ্রদমক এগুমলা। ভদখল বােরুে বন্ধ। তাি েুখ উজ্জ্বল হময় উিল, াবল
ফ্রেিয় ভকউ বােরুমে ভগমে, আি অন্যিা ফ্রেিয় েোডামেি সামে ভপেমেি ফ্রদমক
ভগমে। ফ্রকন্তু য়তােিা দিজা বন্ধ কমিফ্রে ভকে?
ফ্রকন্তু পাক ঘমি ঢুমকই ভেজি ভজা ফ্রস্কমেি ভ্রু কুাঁচমক ভগল। ভস বাতামস
ভলামিােিে গোমসি গন্ধ ভপল। পাক ঘমিি বাইমি ভতা এ গন্ধ পায়ফ্রে। পাক ঘমি
এ গন্ধ ভকামেমক এল!
এ াবো তাি েমে আসমতই ভস ফ্রজমজ্ঞস কিল উইফ্রলয়ােমক, 'ভতাোি
একজে ো হয় বােরুমে অন্য ভলাকিা ভকাোয়?'
'ফ্রেিয় েোডামেি সামে বাগামে হমব।' বলল উইফ্রলয়াে।
'চল ভদফ্রখ বাগামে।'
দুজে বাগামেি ফ্রদমক এগুমলা।
ভপেে ফ্রদমক ভবরুবাি জমন্য একটা দিজা আমে। ভস দিজা ফ্রদময় তািা
ভপেমেি বাগামে প্রমব কিল।
বাগামে কাউমকই ভচামখ পিল ো।
হিাৎ বাাঁ পাম তাফ্রকময় ফ্রচৎকাি কমি উিল উইফ্রলয়াে।
উইফ্রলয়ামেি দৃফ্রষ্ট অনুসিণ কমি ভজা ভসফ্রদমক তাকাল। ভদখল েোডাে
ফ্রজো ভজোিসমেি ভদহ পমি আমে একটা েুল গামেি ওপাম ।
ভদখাি সামে সামে ভস লাে ফ্রদময় েুমলি গাে ফ্রডফ্রেময় ফ্রগময় ভপৌেল পমি
োকা ভদমহি কামে।
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ঝুমাঁ ক পমি োক পিীক্ষা কিল ফ্রজো ভজোিসমেি। ভদখল ভবাঁমচ আমে,
ফ্রোঃশ্বাস বইমে।
ঝুমাঁ ক পিমত ফ্রগময় ভসই ভলামিােিমেি গন্ধ আবাি ভপল ভেজি ভজা।
এবাি বুঝল ভস সিংজ্ঞাহীে কিািা জমন্যই ভকউ ভলামিােিে গোস বেবহাি
কমিমে।
ভস আিও বুঝল, ফ্রেিয়ই আিও সবেো তািা কমি ভগমে।
ফ্রচো কিমতই বুমকি িক্ত ভেে তাি ফ্রহে হময় ভগল।
ঝুমাঁ ক পিা অবস্থা ভেমক ভসাজা হময় দাাঁফ্রিময়ই বাফ্রিি ভ তি ফ্রদমক েুটল।
েুটমত েুটমতই বলল, ' য় ভেই উইফ্রলয়াে েোডাে ভবাঁমচ আমে। এমসা ফ্রোঃ
আহেদ েুসাি খবি ফ্রেই।'
দুজমেই বাফ্রিমত ঢুমক েুটল ভদাতালায় উিাি ফ্রসাঁফ্রিি ফ্রদমক।
ভদৌিামো অবস্থায়ই উইফ্রলয়াে বলল, 'ফ্রসাঁফ্রি ফ্রগময় উমিমে ড্রইিংরুমে।
ড্রইিংরুমেি ফ্রিক পূবে পাম োমক আহেদ েুসা। আি ফ্রসাঁফ্রিি পফ্রিে পাম
পা পাফ্র দুফ্রট রুমে োমক সািা ভজোিসে ও ফ্রজো ভজোিসে।'
ড্রইিংরুমে উমি তািা েুটল আহেদ েুসাি ঘমিি ফ্রদমক।
দুজমেই ফ্রগময় দাাঁিাল আহেদ েুসাি ভখালা দিজায়। তামদি দুজমেি
চািফ্রট ভচাখ ফ্রগময় আেমি পিল আহেদ েুসাি ূন্য ভবমডি উপি।
দিজায় ফ্রগময় দাাঁিামতই ভসই ভলামিােিে ফ্রসক্ত ািী বাতাস এস প্রমব
কিল তামদি োমক।
ভেজি ভজা ঘমিি চািফ্রদমক একবাি েজি বুলাল।
ভদখল ঘমিি সবই ফ্রিক আমে। শুযু ফ্রবোোি চাদমিি ফ্রেমচি অিংম ি
ফ্রকেুটা ভব ী ঝুমল ভগমে।
'এই আযা ঘন্টা আমগ েখে বাইমি োই, তখে তাাঁমক আফ্রে ঘুোমো ভদমখ
ভগফ্রে। ফ্রক হমলা ওাঁি? ভকউ ফ্রক ওাঁমক....।'
কো ভ ষ কিমত পািল ো। কো গলায় আটমক ভগল একটা উচ্ছ্বাস দেে
কিমত ফ্রগময়।
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'হ্যাাঁ উইফ্রলয়াে, ফ্রিকই অনুোে কমিে। সবেো হময় ভগমে। ভকাে ত্রু
তাাঁমক ফ্রকডন্যাপ কমিমে বমল েমে হমে।'
বমল ভেজি ভজা পমকট ভেমক অয়োিমলস ভবি কিল। খবিটা জাফ্রেময়
ফ্রদল ভস এে ফ্রব আই অপামি ে কোন্ডাি বব কাটোিমক। খবিটা ফ্রদমত ফ্রগময়
কন্ি ািী হময় উমিফ্রেল ভেজি ভজা'ি। দাফ্রয়ত্ব পালমে বেেেতাি ভচময় ভে ক্ষফ্রত
হমলা তাি অনু ূফ্রতই তামক পীিা ফ্রদমে ভব ী। ফ্রকন্তু ফ্রক ভদাষ তাি! অস্বা াফ্রবকতা
ফ্রকেুই ভস ভদমখফ্রে।
কেমেক োিীি এেে গাফ্রি ভতা বাফ্রিি দিজায় দিজায় ফ্রগময়ই োমক।
ফ্রকন্তু ঐ গাফ্রিই ভে এত বি কান্ড ঘটামব, তা াবমব ভকেে কমি!
ভটফ্রলমোে ভ ষ কমিই ভেজি ভজা বলল, 'চল উইফ্রলয়াে, েোডােমক
ভ তমি ফ্রেময় আফ্রস।'
তািা দুজমে যিাযফ্রি কমি ফ্রজো ভজোিসেমক বাফ্রিি ভ তমি ফ্রেময়
এল।
ফ্রজো ভজোিসেমক ফ্রবোোয় শুইময় ভেজি ভজা বলল, 'উইফ্রলয়াে োও
ফ্রগময় ফ্রকমচমেি পাম ি বােরুেটা ভখাল। ফ্রেিয় ওখামে ভতাোমদি ফ্রকেু ভলাকমক
আটমক ভিমখমে। আফ্রে ভদফ্রখ এাঁি সিংজ্ঞা ভেিামো োয় ফ্রকো।'
বাফ্রিি অবফ্র ষ্ট সবাইমক পাওয়া ভগল সিংজ্ঞাহীে অবস্থায় ফ্রকমচমেি
সামেি বােরুেফ্রটমত।
পমেি ফ্রেফ্রেট পাি হময়মে।
কািও সিংজ্ঞা ভেিামো োয়ফ্রে।
এ সেয় এক ঝাাঁক গাফ্রি পি পি এমস দাাঁিাল পমটােোক লমজি সবুজ
চত্বমি।
ফ্রতেফ্রট পুফ্রলম ি গাফ্রি। একফ্রট জীপ এে ফ্রব আই-এি। তামদি সােমে
আিও দুফ্রট কাি। একফ্রট এে ফ্রব আই চীে জজে আব্রাহামেি। আমিকটা সািা
ভজোিসমেি।
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পমটােোক লমজি দুাঃসিংবাদ েখে ভেজি ভজা এেফ্রবআই ভহড
ভকায়াটোমি ভদয়, তখে সািা ভজোিসে ভসখামেই ফ্রেল। খবি ভপময় জজে
আব্রাহােমদি সামেই চমল এমসমে।
দুই কাি ভেমক জজে আব্রাহাে ও সািা ভজোিসে প্রায় এক সামেই
োেল।
ভেমেই সািা ভজোিসে েুটল বাফ্রিি দিজাি ফ্রদমক। তাি ভপেমে
ভপেমে জজে আব্রাহাে। জজে আব্রাহাে সািা ভজোিসমেি েত ো ভদৌিামলও দ্রুত
এমগাল।
সািা ভজোিসে বাফ্রিমত ঢুমকই ভপল উইফ্রলয়ােমক। গাফ্রিি ব্দ ভপময়
ভস বাইমি আসফ্রেল।
উইফ্রলয়াে সািা ভজোিসেমক ভদমখই হাউোউ কমি ভকাঁমদ উিল।
কাাঁদমত কাাঁদমতই বলল, 'বি েোডােমক সিংজ্ঞাহীে অবস্থায় পাওয়া ভগমে
ভপেমেি বাগামে। আি স্যাি ভেই......।'
সািা ভজোিসমেি েুখ েিাি েত েোকামস। িফ্রক্তে ভিাাঁট দুমটা তাি
কাাঁপমে বুক ভেমক উমি আসা ভকাে এক ঝি চাপমত ফ্রগময়।
ভকাে কো বলল ো। ভদৌমি প্রায় টলমত টলমত ফ্রসাঁফ্রি ফ্রদময় উমি ভগল
সািা ভজোিসে।
আহেদ েুসাি ঘমিি দিজায় ফ্রগময় েুহূমতেি জমন্য দাাঁিাল। ঘমিি
চািফ্রদকটা েমে হয় ভদখল ভস। তািপি েূমট ভগল আহেদ েুসাি ভবমড।
বোকুল ামব বাফ্রল টা তুলল। বাফ্রলম ি ফ্রেমচ একটা ফ্রি লবাি
ফ্রিকিাক ামব পমি আমে। তািপি সািা ভজোিসমেি ভচাখ দুফ্রট আেমি পিল
ভবমডি ভপেমেি হ্যািংগামি। ো, ভসখামে বাইমি ভবরুবাি সব সাটে, ফ্রট-সাটে, ভকাটপোন্ট সবই ফ্রিকিাক আমে। এেেফ্রক তাাঁি মখি কলেফ্রট পেেে জাোি পমকমট
ভ া া পামে।
সািা ভজোিসমেি ভিাাঁমটি কম্পে ভবমি ফ্রগময়ফ্রেল। তাি ভচাখ ভখালা,
ফ্রকন্তু দৃফ্রষ্ট ভকাোয় ভেে হাফ্রিময় ভগমে।
এ সেয় ঘমি প্রমব কিল জজে আব্রাহাে।
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জজে আব্রাহাে সািা ভজোিসমেি ফ্রবহ্বল অবস্থা ভদমখ বলল, 'স্যফ্রি ফ্রেস
ভজোিসে। আেিা ভবায হয়....।'
কো ভ ষ কিমত পািল ো জজে আব্রাহাে। সািা ভজোিসে 'ো' বমল
ফ্রচৎকাি কমি উমি ভবাাঁটা ভেমক েল খমস পিাি েত ঢমল পিল আহেদ েুসাি
ফ্রবোোি উপি।
েুমট ভগল জজে আব্রাহাে সািা ভজোিসমেি ফ্রদমক।
সিংজ্ঞা হাফ্রিময় ভেমলমে সািা ভজোিসে।
জজে আব্রাহামেি পিপিই ঘমি প্রমব কিল পুফ্রল প্রযাে ফ্রবল ভবকাি।
'ফ্রেস সািা সিংজ্ঞা হাফ্রিময় ভেমলমে ফ্রোঃ ফ্রবল। হুইফ্রস্ক, ফ্রবয়াি, শ্যামম্পে ো
পাও ভদখ ফ্রেময় এস অন্য ঘি ভেমক। আহেদ েুসাি ঘমি ভতা এসব পাওয়া োমব
ো।'
ফ্রবল ভবকাি ভবফ্রিময় োফ্রেল। ঘমি প্রমব কিল উইফ্রলয়াে। বলল, 'স্যাি
বি েোডামেি সিংজ্ঞা ফ্রেমিমে। সব শুমে উফ্রে সািংঘাফ্রতক কান্না শুরু কমিমেে।'
'ফ্রিক আমে আেিা ভদখফ্রি্ তুফ্রে ফ্রবয়াি হুইফ্রস্কি েত ফ্রকেু ফ্রেময় এস
পাম ি ঘি ভেমক। ভতাোি ভোট েোডাে সিংজ্ঞা হাফ্রিময়মে। তাি সিংজ্ঞা ফ্রেিামত
হমব। োও।' বলল জজে আব্রাহাে।
'ফ্রকন্তু স্যাি েদ জাতীয় ফ্রকেুমতা পাওয়া োমব ো এ বাফ্রিমত।' বলল
উইফ্রলয়াে।
'ভকে?'
'স্যাি এ বাফ্রিমত ভকউ েদ খায় ো। ভোট েোডাে েে, বি েোডাে েে।
আেিাও ভকউ খাই ো।'
'ফ্রক বলে তুফ্রে?'
'ফ্রিকই বলফ্রে স্যাি। স্যাি েদ ভখমতে ো। তাই অন্য সবাইও েদ খাওয়া
ভেমি ফ্রদময়মেে।'
'বুঝলাে। তুফ্রে ফ্রিকই বমলে। োও ভিফ্রিজামিটি ভেমক িান্ডা পাফ্রে ফ্রেময়
এস।' বলল জজে আব্রাহাে।
উইফ্রলয়াে েুটল পাফ্রে আোি জমন্য।
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'আহেদ েুসা সম্পমকে ভে সব অবাক কিা কো শুমেফ্রে, তাহমল সব
সফ্রতে। োত্র কময়ক ফ্রদমেি সাফ্রন্নমযে েফ্রদ ভজোিসে পফ্রিবাি েদ োিমত পামি,
তাহমল ইমস্টি োনুষ তাি োদু স্পম ে অমেক ফ্রকেূই কিমত পামি।' বলল ফ্রবল
ভবকাি।
'আহেদ েুসাি োদু তাি চফ্রিত্র। তাি চফ্রিমত্র এেে একটা ফ্রক্ত আমে ো
অফ্রত ক্ত োনুষমকও েিে কমি ফ্রদমত পামি। স্বীকাি কিমত লজ্জা ভেই ফ্রবল, ভস
েদ খায় ো বমল তাি উপফ্রস্থফ্রতমত ভকাে েমদি পাত্র আম -পাম োকমলও আোি
লজ্জামবায হয়।' জজে আব্রাহাে বলল।
উইফ্রলয়াে পাফ্রে ফ্রেময় ফ্রেমি এল।
কময়ক ফ্রেফ্রেমটি েমযেই জ্ঞাে ফ্রেমি ভপল সািা ভজোিসে। উমি বসমত
বসমত বলল, 'স্যফ্রি।'
তািপি ভতায়ামল ফ্রদময় ভচাক েুখ েুমে ফ্রবোোয় পমি োকা রুোলটা
োোয় ফ্রদময় বলল, 'স্যফ্রি। এেে ঘটোি জমন্য ভকাে ামবই প্রস্তুত ফ্রেলাে ো।ও
আোি সামে ভেমত ভচময়ফ্রেল। ফ্রকন্তু আফ্রে ফ্রেমষয কমিফ্রেলাে। ভচময়ফ্রেলাে গত
িামতি বি একটা যকমলি পি ও একটু ভিমস্ট োক। তখে ফ্রক জােতাে এেে
ফ্রকেু ঘটমব।' বলমত বলমত ভকাঁমদ ভেলল সািা ভজোিসে।
কাাঁদমত কাাঁদমতই বলল, 'এখেই ফ্রকেু কিমত হমব। তাাঁমক উদ্ধাি কিমত
হমব ববেি, পাষান্ড, খুেীমদি হাত ভেমক।'
বমল সািা ভজোিসে তাি ভোবাইল ভবি কিল।
জজে আব্রাহাে জেসে ও পুফ্রল প্রযামেি ফ্রদমক েুখ তুমল 'এক্সফ্রকউজ ফ্রে
স্যাি' বমল ভোবাইমল একটা কল কিল। ওপাি ভেমক সািা পাওয়ায় বলল, 'হ্যাাঁ
আফ্রে সািা ভজোিসে। গুড েফ্রেেিং ভবোফ্রেে। ফ্রকন্তু আোমদি সবাি জমন্য খািাপ
খবি, আজ সকাল সামি ৮টায় আহেদ েুসা তাি কমক্ষ ঘুেে অবস্থায় ফ্রকডন্যাপ
হময়মেে। তুফ্রে সবাইমক জাফ্রেময় দাও। কামজ ভেমে পি। এটাই এখে আোমদি
একোত্র কাজ।'
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আিও কময়কফ্রট কো বমল ভটফ্রলমোে ভিমখ ফ্রদময় সািা ভজোিসে
বলল, 'স্যাফ্রি ফ্রোঃ জজে আব্রাহাে, ফ্রোঃ ফ্রবল ভবকাি। ভটফ্রলমোেটা আোি জমন্য
খুব জরুিী ফ্রেল। বলুে, আপোিা ফ্রক াবমেে?'
'ো ফ্রেস ভজোিসে, ভটফ্রলমোেটা শুযু আপোি জমন্য েয়, আোমদি
জমন্যও জরুিী। সবাই একসামে এগুমত হমব।' বমল একটু োেল আব্রাহাে
জেসে। পিক্ষমেই আবাি বমল উিল, 'আোমদি প্রেে াবো হমলা আহেদ
েুসামক ফ্রক ামব ফ্রকডন্যাপ কিা হময়মে। আলােত ভেমক পফ্রিষ্কাি আপফ্রে ভেটা
বমলমেে ঘুেে অবস্থায় ভলামিােিে গোস ভরপ্র কমি তামক সিংজ্ঞাহীে কমি ভেলা
হয়। তািপি তামক কেমেক োিীি োমে তুমল ফ্রেময় োওয়া হময়মে।
ফ্রকডন্যাপকািী েূল বাফ্রহেী প্রমব কমি বাফ্রিি ভপেে ফ্রদক ফ্রদময়। আপোি োমক
ঐ ভরপ্র কমিই সিংজ্ঞাহীে কমি। আোমদি ফ্রেতীয় াবো হমলঅ কািা একাজ
কমিমে। আপোি আম্মা ও ফ্রকমচে িুিা ফ্রকডন্যাপকািীমদি োমদি ভদমখমে,
তািা সবাই েুমখা পিা ফ্রেল। ভেজি ভজা ফ্রস্কে কেমেক োিীি গাফ্রিি
ড্রাই ািমক ভদমখমে, লম্বা লাল েুখ। ফ্রেফ্রিত ওটা ইহুদী ভচহািা। তমব ভদখাি
কো বাদ ফ্রদময় ভচাখ বন্ধ কমিই বলা োয়, এই ঘটো ভজোমিল শ্যািমেি ভলাকিা
ঘফ্রটময়মে।'
'ভপ্রফ্রসমডন্ট ফ্রক এই খবি ভপময়মেণ?' ফ্রজমজ্ঞস কিল সািা ভজোিসে।
'আপোমক বলা হয়ফ্রে, গাফ্রিমত বমসই আফ্রে ভপ্রফ্রসমডন্টমক ঘটো
জাফ্রেময়ফ্রে। ভপ্রফ্রসমডন্ট খুবই ক ভপময়মেে। ফ্রতফ্রে ভজোমিল শ্যািেমদি
ভগ্রেতাি ও আহেদ েুসামক উদ্ধামিি সবোত্মক উদোমগি ফ্রেমদে ফ্রদময়মেে। ফ্রতফ্রে
ভজোমিল ভিাোল্ড ওয়াফ্র িংটেমক বমল ভদমবে স স্ত্র বাফ্রহেী এবিং তামদি
ভগাময়ন্দা ফ্রব াগও এই কামজ আোমদি সাহােে কিমব।'
'এখে আোমদি ফ্রক কিণীয়? ওমদি সব িামগি ভকন্দ্র ফ্রবন্দু আহেদ
েুসা। আোি য় হমে, প্রফ্রতফ্রহিংসা পাগল হময় ওিা...।'
কো ভ ষ কিমত পািল ো সািা ভজোিসে। কান্নায় রুদ্ধ হময় ভগল তাি
গলা।
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'ো ফ্রেস ভজোিসে আপফ্রে ফ্রেফ্রিে োকুে, আপফ্রে ো আ িংকা কিমেে
ভতেে ফ্রকেু ঘটমব ো। এি কেফ্রসকুময়ি ফ্রক ভজোমিল শ্যািেিা ফ্রেিয় উপলফ্রি
কমি।' বলল জজে আব্রাহাে জেসে।
সািা ভজোিসে ভচাখ েুমে বলল, 'জামেে গতকাল িামতি অফ্র োে
ভেমক ফ্রেমি েখে বললাে, োোটা এবাি হাল্কা হমলা। তখে উফ্রে বমলফ্রেমলে,
ওিা এখে ক্ষোপা কুকুমিি েত। আগােী কময়কফ্রদে খুবই গুরুত্বপূণে। ামগেি
পফ্রিহাস ফ্রেফ্রে জােমতে ওিা হমব ক্ষোপা কুকুমিি েত, ভসই ফ্রতফ্রেই ভসই ক্ষোপা
কুকুিমদি হামত....।' সািা ভজোিসমেি কো আবাি কান্নায় আটমক ভগল।
জজে আব্রাহাে ও ফ্রবল ভবকামিি েুখও ম্লাে হময় ভগমে। আহেদ েুসাি
উফ্রক্ত ও সািা ভজোিসমেি আ িংকাি প্রফ্রতফ্রট বণে সতে। সািা ভজোিসমেি
এ ামব ভ মে পিাও ভে খুবই স্বা াফ্রবক তাও তািা উপলফ্রি কমি। তবু জজে
আব্রাহাে সান্ত্বোি স্যমি বলল, 'ফ্রেস ভজোিসে, আহেদ েুসা ভেই। আপোমক
ক্ত হমত হমব। আপোি উপি অমেক দাফ্রয়ত্ব। 'ফ্রি আমেফ্রিকা'ি ইপি আোমদি
অমেক ফ্রে েিতা।'
'স্যফ্রি আিংকল। আোি এ ামব কাাঁদা ফ্রিক েয়।ফ্রকন্তু আহেদ েুসা ভেই,
ভস ভজোমিল শ্যািেমদি েত খুেী ত্রুমদি হামত, এ কো াবমলই েেমক আি
যমি িাখমত পািফ্রে ো। েফ্রদ .... েফ্রদ তাি ফ্রকেু হময় োয়।'
আবািও কান্নায় জফ্রিময় ভগল সািা ভজোিসমেি ভ মষি কোগুমলা।
'এেেটা াবা খুবই স্বা াফ্রবক। তমব আফ্রে বলফ্রে, ভতেে ফ্রকেু ঘটা খূব
সহজ েয়। আি আহেদ েুসাও সাযািে ভকউ েে। খািাপ ো ভ মব ালটা াবুে।
আহেদ েুসা ওমদি হজে হবাি েত ভকাে বন্দী েে।' বললজজে আব্রাহাে।
বমল একটু ভেমেই আবাি বলল, 'চলুে ফ্রেস ভজোিসে, বাইমি োই।
ফ্রকেু কাজ, ফ্রকেু কো এখেও বাফ্রক আমে। চলুে পুফ্রল কতদুি ফ্রক কিল ভদফ্রখ।'
বমল উমি দাাঁিাল জজে আব্রাহাে।
ফ্রবল ভবকািও উিল।
উিল সািা ভজোিসেও।
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পুফ্রল ও ভগাময়ন্দামদি একটা দলমক পমটােোক লমজি সাবেক্ষফ্রেক
পাহািায় বফ্রসময় জজে আব্রাহাে ও ফ্রবল ভবকাি পমটােোক লজ ভেমক েখে ভবি
হমলা, তখে ২ ঘন্টা ভপফ্রিময় ভগমে।
বাফ্রি ভেমক ভবফ্রিময় জজে আব্রাহাে ও ফ্রবল ভবকাি পা াপাফ্র হাাঁটফ্রেল।
'সফ্রতে ফ্রেস ভজোিসে একমবামিই ভ মে পমিমেে।' বলল জজে
আব্রাহাে।
'এটা ফ্রক সহমোদ্ধাি প্রফ্রত আেফ্রিকতা ব ত ো এখামে হৃদময়ি ভকাে
বোপাি আমে?' বলল ফ্রবল ভবকাি।
'দুজমে ভসাোয় ভসাহাগা। হৃদয় ঘফ্রটত ফ্রকেূ োকাটাই স্বা াফ্রবক, ো
োকাটা অস্বা াফ্রবক।' জজে আব্রাহাে বলল।
'তাহমল ফ্রকন্তু েহাবোপাি হমব। বামঘি ঘমি একদে ভঘামঘি বাসা।'
বলল ফ্রবল ভবকাি।
'আহেদ েুসা ভঘাঘ েয় ফ্রোঃ ফ্রবল। ভসও বাঘ। বামঘি সামে বামঘি
ফ্রেলে।'
'ফ্রেলে েয়, বলুে েহাফ্রেলে। এমকবামি দুই স েতাি ফ্রেলে।'
দুজে গাফ্রিি কামে এমস ফ্রহময়ফ্রেল।
ফ্রবল ভবকাি ফ্রেমজি গাফ্রিি ফ্রদমক এগুমত এগুমত বলল, 'তাহমল এই
েুহূমতে আেিা ফ্রক কিমত োফ্রে?'
জজে আব্রাহাে ফ্রেমজি গাফ্রিি দিজা ভখালাি জমন্য হাত বাফ্রিময়ফ্রেল।
একটু েেমক ফ্রগময় েুখটা ঘুফ্রিময় বলল, 'অল্পক্ষমেি েমযেই প্রােফ্রেক ফ্রিমপাটে
আেিা ভপময় োব। ফ্রকডন্যাপকািী কেমেক োিী োেফ্রট ভকাোয়, ভজোমিল
শ্যািে ও ভডফ্র ড ভজােসমক তামদি বাফ্রিমত পাওয়া ভগল ফ্রকো, ওয়াফ্র িংটে
হমিি প্রকাশ্য ও ভগাপে ইহুদী ভকন্দ্র ও প্রফ্রতষ্ঠামেি সাচে ফ্রিমপাটে অল্পক্ষমেি
েমযেই ভপময় োব। আহেদ েুসামক বন্দী কমি িাখমত পামি, ওয়াফ্র িংটে হি
উপকমন্িি সম্ভাবে এেে স্থােগুমলাি একটা ফ্রিমপাটে খুব সত্ত্বি আ া কিফ্রে। ভগাটা
ভদ ভেমকও এ যিমেি ফ্রিমপাটে অল্পক্ষমেি েমযেই আসা শুরু কিমব বমল েমে
কিফ্রি্ এসব হামত আসাি পি ফ্রবষ্যত কেেপন্থা ফ্রিক কিা োমব।'
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'ফ্রিক আমে। আফ্রে আপোি কমলি অমপক্ষা কিব। আি আফ্রে ফ্রকেু
জােমত পািমল সিংমগ সিংমগই আপোমক জাোব। ভগাটা ভদম ই পুফ্রল কামজ
ভলমগ ভগমে।' বমল ফ্রবল ভবকাি গাফ্রিমত উমি ভগল।
জজে আব্রাহাে গাফ্রিমত ঢুমক তাি ড্রাইফ্র িং ফ্রসমট আসে ফ্রেময়মে।
দুই গাফ্রিই পমটােোক লজ ভেমক ভবফ্রিময় েুটমত আিম্ভ কিল।

এস এস ভসে বলফ্রেল, 'সব িকে সহমোফ্রগতা আেিা কিব, ফ্রকন্তু
একটাই তে বোপািটা ভগাপে িাখমত হমব।'
'অবশ্যই ভগাপে িাখব। আোমদি স্বামেেই ভগাপে িাখব। একটা
েহাদুাঃসেময় আপোমদি আশ্রয় ভপময়ফ্রে। জামেে আহেদ েুসামক ফ্রকডন্যাপ কমি
ভেিাি পমে ভটফ্রলমোমে ভহায়াইট হাউজ ভেমক ই া ব্রাউে জাোল ভে, আোমক
ও ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােসমক ভগ্রেতামিি ফ্রেমদে ভপ্রফ্রসমডন্ট ফ্রদময়মেে। শুমে
আকা ভেমক পিলাে। চািফ্রদমক অন্ধকাি ভদখলাে। একফ্রদমক আোমদি
বেফ্রক্তগত ফ্রেিাপত্তা, অন্যফ্রদমক এি ভচময়ও বি প্রশ্ন দাাঁিাল আহেদ েুসামক
ভকাোয় িাখব। ভপ্রফ্রসমডমন্টি ঐ আমদ ভেমক বুমঝফ্রেলাে, ইহুদীমদি ভকাে
বাফ্রি, ভকাে ফ্রসোগগ ফ্রকিংবা ইহুদীমদি ভকাে প্রফ্রতষ্ঠােই আি ফ্রেিাপদ েয়।
সিকািী পুফ্রল ও ভগাময়ন্দািা সবটাি উপি েজি িাখমব। এই অবস্থায় প্রেমেই
আপোি কো েমে পিল। সিংমগ সিংমগ গাফ্রি ঘুফ্রিময় আপোি এখামে চমল
এলাে। আপফ্রে আোমদি স্বাগত জাফ্রেময়মেে। আেিা কৃতজ্ঞ। আপ.......।'
ভজোমিল শ্যািেমক কো ভ ষ কিমত ো ফ্রদময়ই এস এস ভসে বমল
উিল, 'ভজোমিল এত ফ্রবেয়ী হওয়াি দিকাি ভেই। এ সাহামেেি ভপেমে
আোমদিও স্বােে আমে। আহেদ েুসািা ভেেে আপোমদি জামেি ত্রু, ভতেফ্রে
তািা আোমদি প্রামেি ত্রু। আোমদি ািতমক কে জ্বালায়ফ্রে ওিা। এখেও
কে জ্বালামে ো। আোমদি োতৃসে ািতমক ফ্রতে টুকমিা কমিমে। ভসই জ্বালায়
আেিা তিপাফ্রে। আোমদি অসহেীয় জ্বালা োেমব ো েতফ্রদে ো ঐ দুমটা
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িাষ্ট্রমক আেিা হজে কিমত পািফ্রে। আহেদ েুসািা আোমদি লক্ষে অঝেমেি পমে
প্রযাে বাযা। আেিা চাফ্রে আযুফ্রেকতা ও যেেফ্রেিমপক্ষতাি আবিমে ঐ দুই িাষ্ট্র
ভেমক েুসলোেমদি েুসফ্রলে পফ্রিচয় ুফ্রলময় ফ্রদমত। আি আহেদ েুসািা এই
েুসফ্রলে পফ্রিচয়মক আিও াফ্রণত কিমে। তাি উপি আহেদ েুসািা এমসমে
আমেফ্রিকায়। এিা এখামে স্যফ্রবযা পাওয়াি অেে আোমদি সবেো হওয়া। স্যতিািং
আপোমদি েত আেিাও আহেদ েুসামদি ফ্রবো চাই।'
এস এস ভসে এি পুমিা োে। ফ্র ব সিংকি ভসে। তাি বাপ ফ্রেল ািমতি
ভগাময়ন্দা সিংস্থা 'ি'-এি একজে ডাকসাইমট অফ্রেসাি। ফ্র ব সিংকি োফ্রকেে
েুক্তিামষ্ট্র কফ্রম্পউটাি পিমত এমস এখামেই ভেমক োয়। ভস একজে প্রফ্রত াবাে
কফ্রম্পউটাি ইফ্রেফ্রেয়াি। ভদ ভপ্রফ্রেক েকি চায়ফ্রে আফ্রেফ্রিকায় ভসটলড হমত।
ফ্রকন্তু তাি বাবা ফ্র ব দা ভসে তামক বুফ্রঝময়মে, ফ্রহন্দুস্তামেি স্বামেেই তাি স্থায়ী ামব
আমেফ্রিকায় বাস কিা প্রময়াজে। োফ্রকেে েুক্তিাষ্ট্র আগােী ফ্রদমেি এক ফ্রবশ্ব। এ
ফ্রবমশ্ব আেিা াগ বসামত চাই, এ ফ্রবশ্বমক আোমদি ফ্রহন্দুস্তামেি স্বামেে ভপমত চাই।
তা ভপমত হমল ফ্রে
িংকিমদি েত ফ্রহন্দুস্তােগত প্রাণ ভেমলমদি আমেফ্রিকায়
ভেমক োওয়া প্রময়াজে। ফ্রপতাি এই কোয় ভস সােমন্দই িাজী হময়মে।
ইফ্রেফ্রেয়াফ্রিিং পা কিাি পি ভস চাকিী ভেয় ফ্রবখোত আই ফ্রব এে ভকাম্পােীমত।
এখে ভস ফ্রেমজই বি একফ্রট ভকাম্পােীি োফ্রলক। োফ্রকেে েুক্তিামষ্ট্রি ভোট
সেটওয়োি ফ্রবজমেমসি প্রায় ২০ াগ তাি পমকমট আমস। আমেফ্রিকাি
অেেনেফ্রতক ামগেি চাকা োমদি হামত তাি েমযে ভসও একজে। ভস েমে কমি
তাি ফ্রবত্ত-ধব ব তাি ফ্রহন্দুস্তামেি জমন্য।
তাি সবমচময় বি তৃফ্রপ্ত হমলা, আমেফ্রিকাে সেটওয়োি ভটকেলফ্রজ ভস
পাচাি কিমত ভপমিমে তাি ফ্রহন্দুস্তামে। ফ্রহন্দুস্তামেি হায়দািাবাদ সেটওয়োি
ভটকেলফ্রজমত এখে এক ফ্রেফ্রে আমেফ্রিকা।
ফ্র ব সিংকমিি এই বাফ্রিফ্রট ভপন্টাগমেি ফ্রিক অপফ্রজমট পমটােোক েদীি
উত্তি তীমি। চাি ফ্রবঘা জফ্রেি উপি ফ্রব াল বাফ্রি। বাফ্রিি চািফ্রদকটা কৃফ্রত্রে ভলক
আি বাগামে সফ্রজ্জত।
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বাফ্রিটা চািতলা। োফ্রটি ফ্রেমচ আিও দুফ্রট ভলাি। পািোেফ্রবক েুমদ্ধি
আ িংকা সােমে ভিমখই এ ভলাি দুফ্রট ধতিী। োফ্রটি তলায় সবেম ষ ভলাি ভেমক
পমটােোক েদীমত ভবি হওয়াি একটা আযুফ্রেক স্যিঙ্গ পেও িময়মে। েুদ্ধ শুরু
হমল োফ্রটি োফ্রটি সািমেমসি পে ভকাে কািমে বন্ধ হময় ভগমল স্যিঙ্গফ্রট পালাবাি
ফ্রবকল্প পে।
পফ্রিবাি ফ্রেময় ফ্র ব িংকি এ বাফ্রিমতই বাস কমি। আহেদ েুসা এই
বাফ্রিিই ূগ েস্থ ভ ষ তলাি বাে পাম ি একফ্রট ঘমি বন্দী।
ফ্র ব িংকমিি কো শুমে ভজোমিল শ্যািে ও ভডফ্র ড ভজােমসি েুখ
উজ্জ্বল হময় উিল।
'আপোমক যন্যবাদ ফ্রোঃ ভসে। আোমদি এমকবামি ফ্রেফ্রিে কিমলে।
ভদখা োমে আেিা ও আপোিা একই লমক্ষে আমেফ্রিকায় কাজ কিফ্রে।
আপোমদি লক্ষে ফ্রহন্দুস্তাে, আি আোমদি লক্ষে ভপ্রাফ্রেজড লোন্ড ইসিাইল। আি
আোমদি সাযািে ত্রুও এক। আস্যে আেিা এই ত্রুি ফ্রবরুমদ্ধ এক সামে লিাই
কফ্রি।' বলল ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস। আমবমগ ািী ফ্রেল তাি কন্ি।
'লিাই ভতা শুরু কমিফ্রে ফ্রোঃ ভজােস। ফ্রকন্তু এটামতা লুফ্রজিং বোটল। লস
আলামোমসি স্যিঙ্গটা ভে ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ, তদে টীমেি সদস্যমদি হতোি জমন্য
লস আলামোমসি পমে আপোিাই ভে সন্ত্রাসী হােলা চাফ্রলময়ফ্রেমলে এবিং একই
লমক্ষে এে ফ্রব আই ফ্রবোমে ভবাো ভপমত তা ধ্বিংস কমিমেে, তা ভতা প্রোণ হময়ই
ভগমে।' বলল ফ্র ব িংকি ভসে।
'হ্যাাঁ। এগুমলা সব য়তাে আহেদ েুসাি কাজ।'
'ফ্রকন্তু আজমকি ফ্রেউজ আিও োিাত্মক। ভজোমিল আমলকজান্ডাি
হ্যাফ্রেল্টমেি হতোকািী ফ্রহসামব আপোমদি দুজেমক ফ্রচফ্রহ্নত কিা হময়মে। ফ্রোঃ
হ্যাফ্রেল্টমেি পমকমট পাওয়া একটা ভটপ ভেমক হতোকামন্ডি ভগাটা ফ্রববিণ োফ্রক
তািা ভপময় ভগমে। ফ্রেতীয়ত ফ্রসমেটি েয়ফ্রেহামেি ভেমল হ্যাফ্রিমক ফ্রকডন্যামপি
ফ্রকডন্যাপ োফ্রক আপোিাই কমিফ্রেমলে। হ্যাফ্রি এবিং আপোমদি োিা যিা
পমিমে, তামদি জবােবন্দী ভেমপমে পফ্রত্রকাগুমলা।' বলল আবাি ফ্র ব িংকি
ভসে।
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' াগে আোমদি ফ্রবরুমদ্ধ ভগমে ফ্রোঃ ভসে। এক আহেদ েুসা এমস
আমেফ্রিকায় আোমদি সাজামো সিংসািমক লন্ড- ন্ড কমি ফ্রদল।' ভডফ্র ড
উইফ্রলয়াে ভজােস বলল।
'আহেদ েুসামক যমি ভিমখ ফ্রক ভপমত চাে আপোিা? ো কিাি তাি
সবফ্রকেুই ভস কমি ভেমলমে। ফ্রক লা হময়মে এখে তামক যমি?' বলল এস এস
ভসে।
'আপফ্রে ফ্রিকই বমলমেে। তামক যমি আমেফ্রিকায় ভকাে লা আেিা
কিমত পািমবা ো। ফ্রকন্তু আেিা একটা প্রফ্রতম ায ভতা ফ্রেমত পািলাে! আেিা
দুবেল হময় পফ্রিফ্রে তাও ভবাঝামো ভগল।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
'ফ্রকন্তু এি েূলেটা অমেক বি ফ্রদমত হমব। তামক যমি োফ্রকেে সিকািমকই
একটা চোমলে েুমি ভদয়া হময়মে। এ চোমলে অবশ্যই োফ্রকেে সিকাি গ্রহে
কিমব। তাি েমল আপোমদি েু মেন্ট এবিং আহেদ েুসামক বাইমি ভকাোও
সফ্রিময় ভেয়া কফ্রিে হময় দাাঁিামত পামি।'
'ফ্রকন্তু ভে ভকাে েূমলেি ভচময় আহেদ েুসা আোমদি কামে েূলেবাে।
তামক ফ্রেময় আমেফ্রিকাি হয়মতা দি কষাকফ্রষি ফ্রকেু ভেই বমট, ফ্রকন্তু এফ্র য়ায়
আমে। তামক হতো কিমল আোমদি জাফ্রত ভেে একটা স্থায়ী ফ্রবপদ ভেমক েুক্ত
হমত পামি, ভতেফ্রে তামক হতো ো কিাি মতে এফ্র য়া ও আফ্রিকাি েুসফ্রলে
ভদ গুমলাি কাে ভেমক বি বি স্বােে আদায় হমত পামি। এেেফ্রক ফ্রেফ্রলফ্রস্তে
উপকূমল 'গুড ভহাপ' েীমপ ইসিাইল িামষ্ট্রি েতুে ভে প্রফ্রতষ্ঠা হময়মে তাি প্রফ্রতও
স্বীকৃফ্রত আেিা আদায় কিমত পাফ্রি। তা পািা সম্ভব হমল ফ্রেফ্রলফ্রস্তমেি উপিও
ফ্রগময় ইসিাইল িামষ্ট্রি পমিাক্ষ অফ্রযকাি বতোমব।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
'ফ্রকন্তু ভসটা কিমত হমল ভতা আহেদ েুসামক আমেফ্রিকাি বাইমি ভেয়া
চাই।' বলল এস এস ভসে।
'আহেদ েুসামক েফ্রদ ভকাে িকমে ইসিাইল দুতাবামস ভেয়া োয়,
তাহমল সহমজই বাইমি পাচাি কিা োমব।' ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস বমল উিল।
'খবিদাি, এখে তামক ইসিাইল দুতাবামস ভেয়াি োেও কিমবে ো।
ভে জায়গাগুমলামত সিকাি এখে সাবেক্ষফ্রেক ভচাখ ভিমখমে, তাি েমযে অবশ্যই
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ীমষে আমে ইসিাইল দুতাবাস। তামদি েজি এফ্রিময় এখে ভসখামে একটা স্যাঁচও
পাচাি কিমত পািমবে ো।' বলল এস এস ভসে।
'যন্যবাদ। আেিা ভসটা আাঁচ কমিফ্রে বমলই ভসফ্রদমক ো ফ্রগময় আপোি
আশ্রময় এমসফ্রে।'
'আপোমদি ভসবা কিাি এটুকু স্যমোগ ভদয়াি জমন্য যন্যবাদ।'
বমল একটু ভেমে একটু ফ্রচো কমি এস এস ভসে পুেিায় বমল উিল,
অবশ্য আফ্রে অমেকটা একক ফ্রসদ্ধামেই এটা কমিফ্রে। আোমদি কেুেফ্রেফ্রট
ভোিামে একটা েিোল ফ্রসদ্ধাে এ বোপামি হওয়া দিকাি।'
'ভকউ ফ্রক আপফ্রত্ত কিমত পামি বমল েমে কমিে?' ফ্রজমজ্ঞস কিল
উইফ্রলয়াে ভজােস।
'ভস িকে সম্ভাবো ভেই। আপোমদি সামে আোমদি ািমতি
সম্পকেমতা আজমকি েয়, ভসই আফ্রদকামলি। ািত োো ামব কৃতজ্ঞ
আপোমদি কামে। ািমতি আজমকি ভে পািোেফ্রবক ফ্রক্ত, কেম োল অস্ত্র
ধতিীমত ভে উন্নফ্রত, তাি ফ্র ফ্রত্তমতা আপোিাই গমি ফ্রদময়মেে। আপোমদি
সহমোফ্রগতা ো ভপমল বহু আমগই আোমদি কাশ্মীি ভেমক পাততাফ্রি গুটামত
হমতা। আোমদি কেুেফ্রেফ্রটি ভকউই এসব কো তুলমত পামি ো। তাোিা
ইফ্রতেমযেই আফ্রে অমেমকি সামে আমলাচো কমিফ্রে। তািা সকমলই ভসাৎসামহ
এ ফ্রসদ্ধােমক স্বাগত জাফ্রেময়মেে। স্যতিািং ফ্রচোি ফ্রকেু ভেই।'
'যন্যবাদ ফ্রোঃ ভসে।' বলল ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস।
'আমিকটা কো ফ্রোঃ ভজােস, আপোিা আহেদ েুসামক ফ্রকডন্যাপ
কমিমেে, এটা ফ্রক আপোিা কাউমক বমলমেে বা এ সম্পমকে ভকাে ভঘাষো
ফ্রদময়মেে?' ফ্রজমজ্ঞস কিল এস এস ভসে।
'োো খািাপ! আেিা স্বীকাি কিমত োব ভকে? বিিং আেিা আোমদি
ফ্রেফ্রডয়ামক বমল ফ্রদময়ফ্রে, আেিা আোমদি সমন্দহ কিাি প্রফ্রতবাদ কিফ্রে, এটা
ভেে তািা জাফ্রেময় ভদয়। তাোিা তািা ভেে এ িকে ভস্টািী কমি ভে, আহেদ
েুসা ইহুদী ফ্রবমিাযী তাি স্বােে হাফ্রসল কিািা পি ফ্রেমজি ইোমতই আত্মমগাপে

ফ্রি আমেফ্রিকা

48

কমিমে। এটা তাি পুিমো অ োস। ভে জায়গামতই তাি ফ্রে ে ভ ষ হময় োয়,
ভসখাে ভেমক ভস এ ামবই সমি পমি।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
'ব্রাম া! ব্রাম া! অমেক যন্যবাদ আপোমদি। তািা ফ্রবশ্বাস কিমব ো
একো ফ্রিক। ফ্রকন্তু আপোমদিও ফ্রেমদোষ দাবী কিাি একটা পে হমলা এি েমল।
জেগমেি অেত একটা অিং মক বুঝ ভদয়াি েত একটা কো পাওয়া ভগল।' এস
এস ভসে বলল।
কো ভ ষ কমিই উমি দাাঁিামত দাাঁিামত এস এস ভসে বলল, 'এখেকাি
েত উফ্রি।'
'অবশ্যই। অমেক সেয় ফ্রদময়মেে। অম ষ যন্যবাদ।'
বাইমিি ড্রইিং রুে ভেমক ভবফ্রিময় ভগল এস এস ভসে।

ফ্রলেটফ্রট ভবজমেন্ট লাইমব্রিীি প্রায় দিজায় এমস দাাঁিায়।
ািংক ভসে ও সাগফ্রিকা ভসে ফ্রলেট ভেমক লাইমব্রিীি দিজায় োেল।
ািংক ভসে ফ্র ব িংকি ভসমেি একোত্র ভেমল এবিং সাগফ্রিকা ভসে তাি
একোত্র ভেময়।
ািংক ভসে বয়মস
দুই াইমবামেি েমযে সাগফ্রিকা ভসে বি এবিং
ভোট।
দুজমেই ওয়াফ্র িংটে ভস্টট ইউফ্রে াফ্রসেফ্রটি োত্র। একজে ইফ্রতহাস ও
একজে কফ্রম্পউটাি ফ্রবজ্ঞামেি োত্র।
সাগফ্রিকা ভসে ইফ্রতহাস এবিং ািংক ভসে কফ্রম্পউটাি ফ্রবজ্ঞামে পমি।
োমঝ োমঝই ভবজমেমন্টি লাইমব্রিীমত তামদি আসমত হয়।
বাফ্রিি আন্ডািগ্রাউন্ড দুফ্রট ভলাি বাফ্রিি উপমিি অিংম ি একদে ফ্রবকল্প
ফ্রহসামব গমি ভতালা হয়। ভবাোয় েফ্রদ বাফ্রিি উপমিি অিং সম্পুেে উমি োয়
তাহমলও প্রাতেফ্রহক জীবে পফ্রিচালোি সবফ্রকেু সহ আন্ডাি গ্রাউন্ড ভলাি দুফ্রট
অবফ্র ষ্ট োকমব।
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আন্ডাি গ্রাউন্ড দুফ্রট ভলামিি উপমিিফ্রট ভস্টাি, ফ্রকমচে, অফ্রেস ইতোফ্রদ।
আি ফ্রেমচি ভলািফ্রট য়ে, লাইমব্রিী, ড্রইিং এবিং পািোেফ্রবক ধ্বিংসেজ্ঞ সেময়ি
জমন্য ফ্রবম ষ ামব ধতিী আশ্রয় ভকন্দ্র ফ্রেময় গফ্রিত।
দুলে ও দুষ্প্প্রাপে যিমেি বই পুস্তক, ডকুমেন্ট িাখা হময়মে আন্ডাি
গ্রাউন্ড ভলামিি লাইমব্রিীমত। এসব বই ও ডকুমেমন্টি ভখাাঁমজই তাি প্রায়ই
আসমত হয় আন্ডাি গ্রাউন্ড ভলামিি লাইমব্রিীমত।
সাগফ্রিকা ভসে ও ািংক ভসে দুই াই ভবাে আজ দুষ্প্প্রাপে ভসই বইময়ি
ভখাাঁমজই আন্ডাি গ্রাউন্ড লাইমব্রিীমত এমসমে।
লাইমব্রিীি দিজা খুলমত খুলমত সাগফ্রিকা ভসে বলল, 'েেটা আজ াল
লাগমে ো। েমে হমে োোয় ভেে অশ্বফ্রস্তকি ভবাঝািএকটা চাপ। বাবা ভকে
বািফ্রত ভবাঝা োো ভপমত ভেে।'
'তুফ্রে ফ্রকমসি কো বলে ফ্রদফ্রদ, বুঝলাে ো আফ্রে?' বলল
ািংক ভসে।
' ুমল ভগমল ভকেে কমি এিই েমযে। বাবা একজে বন্দীমক এে
ভিমখমেে ো ভবজমেমন্টি এই ভলামি!' সাগফ্রিকা বলল।
'ো ুফ্রলফ্রে। এখে বুঝমত ভপমিফ্রে।'
বমল একটু ভেমেই আবাি বলল
ািংক ভসে, 'সফ্রতেই বমলে ফ্রদফ্রদ,
আোি েমে হমে ফ্রক জাে? েমে হমে এই ভলািটা ভেে এখে আি আোমদি েয়।
ভকেে একটা পি পি লাগমে।'
'ফ্রিক বমলে ািংক, এই অনু ূফ্রতটা আোিও।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'আসমল ঘটোটা ফ্রক ফ্রদফ্রদ? ভক এই বন্দী? ভকে বন্দী? এবিং আোমদি
এখামে ভকে?'
'ো বলমত চামেে ো। তমব োি সামে বাবাি কো বাতো আিাল ভেমক
েতটুকু শুমেফ্রে এবিং ো দু একটা কো ো বমলমেে, তামত বুমঝফ্রে বন্দীফ্রট ভডফ্র ড
ভজােস আিংমকলমদি। ওমদি অস্যফ্রবযাি কািমে বাবা সােফ্রয়ক আশ্রয় ফ্রদময়মেে
োত্র।'
'ভডফ্র ড ভজােস আিংমকল োমে এ বন্দী তাহমল ইহুদীমদি।' ফ্রবস্ময়
জফ্রিত কমন্ি বলল ািংক ভসে।
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একটু ভেমে ভঢাক ফ্রগমল আবাি কো বমল উিল
ািংক ভসে। বলল,
'তুফ্রে গত কময়কফ্রদমেি ফ্রেউজ লক্ষে কমিে ফ্রদফ্রদ?'
'ভকাে ফ্রেউমজি কো বলে?' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'ঐ ভে আহেদ েুসাি উপি ষিেমন্ত্রি ভিে ফ্রদময় খবি ভবরুল। খবিটা
েফ্রদও ফ্রেল পফ্রত্রকাগুমলাি এক্সলুফ্রস আইমটে, তবুও ভবাঝা ভগমে খবিটাি
সিবিাহকািী ফ্রেল ইহুদীিা। একফ্রদে পি এই খবমিি প্রফ্রতবাদ ভবি হমলা।
দারুে চািলেকি। তামত লস আলামোমসি ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গসহ সবুকেুি জমন্য
দায়ী কিা হমলা ইহুদী ভগাময়ন্দা সিংস্থাি ষিেন্ত্রমক। খবিটা সািংঘাফ্রতক ধহ ধচ এি
সৃফ্রষ্ট কমিমে।'
'আিও ভতা দারুে খবি ভবি হময়মে কাল।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'ভকাে খবিটাি কো বলে ফ্রদফ্রদ?' ফ্রজমজ্ঞস কিল ািংক ভসে।
'ভকে ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে খুে হওয়াি কো।' বলল
সাগফ্রিকা ভসে।
'ও পমিফ্রে, পমিফ্রে। ও খুমেি জমন্যও ভতা সিাসফ্রি দায়ী কিা হময়মে
ভডফ্র ড ভজােস আিংমকল ও ভজোমিল শ্যািে োমে ইহুদী ভগাময়ন্দা সিংস্থাি
একজেমক।' ািংক ভসে বলল।
'তাহমল ভতা ভদখা োমে, ইহুদী ভগাময়ন্দা সিংস্থা োমে ইহুদীিা
অমেকগুমলা ষিেমন্ত্রি োাঁমদ জফ্রিময় পিল। আো
ািংক, ফ্রবজ্ঞােী জে
জোকমবি বোপািটা ফ্রক? তুফ্রে ফ্রেতীয় ফ্রদমে প্রফ্রতবাদেূলক ভে ফ্রেউমজি কো
বলমল তামত ভতা হামট হাাঁফ্রি ভ মে ভদয়া হময়মে। ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ ধতিী কমিমে
ইহুদী ফ্রবজ্ঞােী জে জোকব এবিং ফ্রতফ্রে লস আলামোস ভেমক গমবষণা তেে
অবোহত ামব পাচািও কমিমেে ঐ ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ ফ্রদময়। এ ঘটো সতে হমল
ভতা তা ফ্রবিাট বোপাি হময় দাাঁিামব।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'ফ্রবিাট বোপািই ভতা! ফ্রবজ্ঞােী জে জোকমবি েত ভলাক েফ্রদ ইহুদী
স্বামেেি পমক্ষ ভগাময়ন্দাফ্রগফ্রি কমি োমক, তাহমল ভকাে ইহুদীমক আি ফ্রবশ্বাস কিা
োমব? এ প্রশ্ন ভকাে আমেফ্রিকােই এফ্রিময় ভেমত পািমব ো।' ািংক ভসে বলল।
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লাইমব্রিীি একটা ভডমস্কি ভচয়ামি বসমত বসমত সাগফ্রিকা ভসে বলল,
'ফ্রেউমজ ভেসব প্রোমণি কো তুমল যমিমে তা অকাটে। আফ্রে বুঝমত পািফ্রে ো
হিাৎ কমি এেে ভসেফ্রসফ্রট ফ্রেউজ এ ামব পফ্রত্রকায় এল ভকে? তাও আবাি
সিকািী স্যমত্র েয়। 'ফ্রি আমেফ্রিকা' ও 'ভহায়াইট ঈগমল'ি েত সিংগিে এসব ফ্রেময়
োো ঘাোমে, সিকাি েয় ভকে?'
'ফ্রদফ্রদ, প্রেে ফ্রদমেি ফ্রেউমজ েমে হয় এি উত্তি আমে। প্রেে ফ্রদমেি
ফ্রেউমজ ইহুদীমদিমক ভিে ভদয়া, ইহুদীমদি ফ্রবরুমদ্ধ ষিেন্ত্র কিািা জমন্য আহেদ
েুসাি সামে 'ফ্রি আমেফ্রিকা' ও 'ভহায়াইট ঈগল'ভক দায়ী কিা হময়ফ্রেল। এেেফ্রক
বলা হময়ফ্রেল, আহেদ েুসাি অমেেি ভলাম এ দুই সিংগিে আহেদ েুসাি ফ্রদমক
চমল ভগমে। আিও বলা হময়ফ্রেল, ভেৌলবাদী আহেদ েুসা সিকামিি উপিও ি
কমিমে। এমতই সম্ভবত ফ্রক্ষপ্ত হময় 'ফ্রি আমেফ্রিকা' ও 'ভহায়াইট ঈগল' একবামি
হামট হাাঁফ্রি ভ মে ফ্রদময়মে।' বলল ািংক ভসে।
ািংক ও সাগফ্রিকা েুমখােুফ্রখ বমসমে।
'ফ্রি আমেফ্রিকা' খুব পপুলাি সিংগিে। সবাই জামে, পোফ্ররওটমদি এ
সিংগিেফ্রট ভদম ি স্বােে োিা অন্য ভকাে স্বামেে কাজ কমি ো। 'ভহায়াইট ঈগল'ও
আমগ বণেবাদী সিংগিে ফ্রেল, এখে তা আি ভেই। এমদি ভোবল ভদয়া ইহুদীমদি
ফ্রিক হয়ফ্রে।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'ফ্রিকই হময়মে ফ্রদফ্রদ। সতে প্রকাম ি একটা পে হময়মে। ওমদি ভোবল
ো ফ্রদমল ইহুদীমদি এ ষিেমন্ত্রি কো এ ামব জেসেমক্ষ আসমতা ো।'
ািংক
ভসে বলল।
'এ ামব 'ইহুদীমদি' বমল সব ইহুদীমদি এক সামে াফ্রেল কিা ফ্রিক
েয়।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'ফ্রিক ফ্রদফ্রদ। ভদম ি ভেজফ্রিফ্রট ইহুদী এ ষিেমন্ত্র সামে ভেই। ফ্রকন্তু বাস্তবতা
হমলা বদোেটা তামদিমকও স্প ে কিমব। ফ্রেমদোষ হময়ও অমেমক দু োমগেি
ফ্র কাি হমব।'
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'অমন্যি কো ো ভ মব, আোমদি ফ্রেমজমদি কোটাই াব ো
ািংক।
খুমেি দাময় অফ্র েুক্ত ভসই ফ্রোঃ ভডফ্র ড ভজােসই আাোমদি বাফ্রিমত এন্রাি ভপময়
ভগল।'
'ো ভস ভতা পায়ফ্রে।'
'একই কো। তাি বন্দীমক আশ্রয় ভদয়াি অেে ফ্রক? অেে ফ্রক এটা েয় ভে
আেিা ফ্রোঃ ভডফ্র ড ভজােমসি পক্ষ ফ্রেলাে?'
'ফ্রিক বমলে ফ্রদফ্রদ। ডোফ্রড এটা ভকাে ফ্রবমবচোয় কিমলে বুঝমত পািফ্রে
ো। ফ্রতফ্রে ভতা এসব বোপামি খুবই সতকে।'
'সতকে বমট, ফ্রকন্তু তুফ্রে ভতা জাে, আোমদি ফ্রপতৃ ূফ্রে ািমতি সামে
ইসিাইল িাষ্ট্র ও ইহুদীমদি সম্পকে খুবই গ ীি এবিং পুমিামো। অনুকূল, প্রফ্রতকূল
ভকাে অবস্থামতই এই সম্পকে েষ্ট হয়ফ্রে। আমেফ্রিকামতও ইহুদীিা ািতীয়মদি
ঘফ্রেষ্ঠ সহমোগী। ািতীয়িা ভে আজ োফ্রকেে েুক্তিামষ্ট্র বেবসায়-বাফ্রেমজে ফ্রেতীয়
অবস্থামে উমি আসমত ভপমিমে তাি ভপেমেও ইহুদীমদি আেফ্রিক সহমোফ্রগতা
িময়মে।'
'ফ্রকন্তু তাই বমল জলজোে িাইমেি সামে ভতা আমপাস কিা োয় ো।
তাও সাযািে িাইে েয়, ভদম ি ফ্রবরুমদ্ধ ষিেন্ত্র। ো পফ্রিস্কাি িাষ্ট্রমদ্রাফ্রহতাি
পেোময় পমি।'
'ডোফ্রড ওমদি একজে বন্দীমক আশ্রয় ফ্রদময়মেে, এি ভব ী ভতা আি ফ্রকেু
কিা হয়ফ্রে। সম্ভবত বন্দীমক িাখাি েত ওমদি ভকাে জায়গায়ই আজ আি
ফ্রেিাপদ েয়। এই অবস্থায় ওমদি একটা অনুমিায আোমদি িক্ষা কিমত হময়মে।
এেে ভক্ষমত্র ভতা 'ো' বলা োয় ো।'
'বন্দী ভলাকটা ভক? ভকে বন্দী ভস?' প্রশ্ন কিল ািংক ভসে।
'কো প্রসমঙ্গ োমক একবাি বলমত শুমেফ্রে ভে, বন্দীমক োফ্রক ভকাে ূলে
ফ্রদময় োপা োমব ো, এেে অেূলে ভস। ইহুদীমদি সকল দু োমগেি কািেও োফ্রক
এই ভলাকটাই।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'তুফ্রে ভে বণেো ফ্রদমল ফ্রদফ্রদ, তামত ভতা ভলাকফ্রটমক ভদখমত ইো কিমে।
অেূলে বন্দীফ্রট ভদখমত তাহমল ভকেে!'
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'ফ্রিক বমলে
ািংক। ো'ি েুখ ভেমক ভ াোি পি আোি েমযেও এই
ভকৌতুহমলি সৃফ্রষ্ট হময়মে। একজে োনুষ এেে অেূলে হমত পামি ভকেে কমি!
আি একজে োত্র একটা জাফ্রতি সকল দু োমগেি কািণ হমত পামি ফ্রক ামব! ফ্রকন্তু
ভদখাি স্যমোগ ফ্রক ামব হমত পামি বলত?'
ফ্রচো কিফ্রেল ািংক ভসে।
একটু পি হাসল। ফ্রবজয়ীি হাফ্রস। বলল, 'উপায় ভপময়ফ্রে ফ্রদফ্রদ।'
'উপায়টা ফ্রক?'
'উপায় হমলা ভ ফ্রন্টমলটি। আোমদি পািোেফ্রবক ভ ল্টািগুমলািই
ভকাে একটামত তামক িাখঅ হময়মে। আি আোমদি পািোণফ্রবক ভ ল্টামিি
প্রমতেকটা েূল কক্ষ ফ্রবফ্রেন্ন েীমপি েত। তাি োমে চাি ফ্রদমকি ভে ভকাে ফ্রদক
ফ্রদময় ঘমি োওয়া োয়। ঞমিি চাি ভদয়ামলি ফ্রতে ভদয়ামলিই প্রায় োদ সোে
উাঁচু জায়গায় ফ্রতেফ্রট ভ ফ্রন্টমলটমিি বেবস্থা আমে, ফ্রকন্তু অন্য সেয় ভ ফ্রন্টমলটি
ভখালা োকাি কো। ফ্রেমচ আোমদি অমটা লোডাি আমে। ভসটা ফ্রদময় উপমি উমি
ভ ফ্রন্টমলটি ফ্রদময় সহমজই আেিা ঘমিি ভ তি ভদখমত পাফ্রি।'
সাগফ্রিকা ভসমেিও েুখ হাফ্রসমত উজ্জ্বল হময় উিল। বলল, 'যন্যবাদ
ািংক। খুাঁমজ ভপমত তুফ্রে একটা াল পে ভবি কমিে। চল ওি, এখফ্রে োব।'
ভসাৎসামহ সিংমগ সিংমগই উমি দাাঁিাল
ািংক। সাগফ্রিকাও উিল।
অমটা লোডািফ্রট তািা দুজমে ভ ল্টামিি ভপেমেি ভদয়ামল ফ্রেময় এল।
পিপি পাাঁচফ্রট ঘি। অেবা বলা োয় একটা বি কক্ষমক পাাঁচফ্রট কমক্ষ
ফ্রব ক্ত কিা হময়মে।
একদে ভ মষি ঘি ভেমক বন্দী অনুসন্ধাে শুরু কিাি ফ্রসদ্ধাে ফ্রেল তািা
দুজে।
অমটা লোডামি একসামে দুজে উিা োয়। লোডামি অমটামেফ্রটক কমন্রাল
পোমেল িময়মে। লোডামি বমসই তািা অমটা কমন্রাল পোমেমলি একটা ফ্রক'ভত
চাপ ফ্রদল এবিং লোডাি বক্সমক ভপেমেি ভদয়ামলি এেে জায়গায় ভসট কিল
ভেখাে ভেমক দাাঁফ্রিময় ভ ফ্রন্টমলটি ফ্রদময় ঘমিি ভ তিটা পুমিাপুফ্রি ভদখাি স্যমোগ
ভেয়া োয়।
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তামদি প্রেে উমদোগই সােমলেি েুখ ভদখল। ভ ফ্রন্টমলটমি দুজে ভচাখ
লাগামতই বন্দীমক ঘমিি ভেমঝমত একটা খাফ্রটয়ায় ভ ায়া অবস্থায় ভদখমত ভপল।
বন্দীি োোটা ফ্রবপিীত ফ্রদমক োকায় তািা বন্দীি েুখসহ ভগাটা
ভচহািাটাই ভদখমত ভপল। বন্দীমক ভদমখ তািা দুজমেই হতা হমলা।
ফ্রব ল ভদমহি, ফ্রবকট ভচহািাি কাউমক ভদখমব এ িকেই তািা আ া
কমিফ্রেল। তািা আিও আ া কমিফ্রেল, বন্দীমক িুদ্ধ ভচহািা বা হতা বদে ফ্রেময়
বমস োকমত ভদখমব। তাি বদমল তািা ভদখল একজে দ্রমলাকমক, োমক এই
বন্দীখাোি ভচময় তামদি ফ্রবশ্বফ্রবদোলময়ি লাম তামদি পাম োোয় ভব ী। িুদ্ধ
বা হতা াি বদমল প্রসন্ন েুখ ফ্রেময় শুময় আমে। তাি ভচহািাি প্রসন্নতা ও
ফ্রেরুফ্রেগ্নতা ভদমখ েমে হমে ভস ভেে তাি ফ্রেমজি ঘমি ফ্রেমজি ভবমড শুময় একটু
ভিস্ট ফ্রেমে।
'এেে দ্র একজে ভেমল সািংঘাফ্রতক ফ্রবপজ্জেক বন্দী ফ্রক কমি হয়?'
বলল
ািংক ভসে।
'আোমদি ুল হমে ো ভতা? বন্দী হয়মতা অন্য ভকাোও আমে, োমক
ভদখফ্রে ভস েমে হয় বন্দী েয়।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'হমত পামি। তাহমল অন্য ঘিগুমলা ফ্রক ভদখব?' বলল
ািংক ভসে।
'ো এখে েয়, পমি আসব। এি েমযে জাোি স্যমোগ হমত পামি ভে, বন্দী
োিা আিও ভকউ আমে ফ্রক ো।'
'ফ্রিক আমে। তাহমল চল ফ্রদফ্রদ। খবি ফ্রেময় পমিই আসা োমব।'
লোডাি বক্স চাফ্রলময় দুজমে ভেমে এল ফ্রেমচ।
ফ্রেমি এল তািা লাইমব্রিীমত।
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৩
ভজোমিল শ্যািে বলফ্রেল, 'ফ্রোঃ আহেদ েুসা আপফ্রে আোমদি জামেে,
আেিাও আপোমক জাফ্রে। আেিা আপোি সামে একটা সফ্রন্ধমত আসমত চাই,
েফ্রদ আপফ্রে িাফ্রজ হে।'
ভজোমিল শ্যািে ও ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস দুজমে আহেদ েুসাি
সােমে দুফ্রট ভচয়ামি বমস ফ্রেল। দুজমেি হামতই ফ্রি লবাি। আি তামদি ভপেমে
আিও চািজে আহেদ েুসাি ফ্রদমক ভস্টেগাে তাকক কমি দাাঁফ্রিময় আমে।
আহেদ েুসা বমস আমে তাি খামট দু পা উপমি তুমল অমেকটা
ভোগাসমেি েত।
আহেদ েুসাি গাময় ফ্রট-সাটে। পিমে ফ্রঢলা ঢালা একটা রাউজাি। ভসফ্রদে
সািা ভজোিসমেি বাফ্রিমত সকামল এই ভপা াক পমিই োস্তাি পমি ঘুফ্রেময় ফ্রেল
আহেদ েুসা।
আহেদ েুসাি ফ্রট সাটে ও রাউজামি ভকাোও ভকাোও িমক্তি দাগ।তাি
বাহু, বাজু, ঘামি কময়কটা ভোট বোমন্ডজ ভদখা োমে। ফ্রট- সাটে ও রাউজামিি
ফ্রেমচ এ যিমেি আিও বোমন্ডজ আমে।
ভজোমিল শ্যািে কো বলফ্রেল। আহেদ েুসা াবমল হীে, ফ্রেফ্রলেপ্ত। ভস
ভেে ভজোমিল শ্যািমেি কো শুেফ্রেল ো। তাি কো আহেদ েুসাি কামে ঢুকফ্রেল
োত্র।
ভজোমিল শ্যািমেি কো ভ ষ হমলও আহেদ েুসা জবামব ভকাে কো
বলল ো। উত্তি ভদবাি ভকাে াবও তাি ভচহািায় ভেই।
একটু অমপক্ষা কমি ভজোমিল শ্যািেই আবাি বমল উিল, 'ফ্রোঃ আহেদ
েুসা আপোি সামে আোমদি ভলাকিা ভে আচিে কমিমে আেিা তাি জমন্য
দুাঃফ্রখত। বলুে, ওমদিই বা ভদাষ ফ্রক? েুক্তিাষ্ট্র ফ্রেল ভগাটা দুফ্রেয়ায় আোমদি
সবমচময় ফ্রেিাপদ আশ্রয়। ভস আশ্রময় আপফ্রে আগুে ফ্রদময়মেে।আোমদি ভলাকিা
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ভকেে কমি ফ্রেমজমদি সােলামব বলুে? এই কািমে ভসফ্রদি জ্ঞাে ভেিাি সামে
সামে ওিা ক্ষুযাতে ভেকমিি েত আপোি উপি ঝাাঁফ্রপময় পমিফ্রেল। আেিা
উপফ্রস্থত োকমল এেেটা হমত পািমতা ো। োক, এ যিমেি অোকাফ্রিত গেফ্রপটুফ্রেি জমন্য আেিা দুাঃফ্রখত।' োেল ভজোমিল শ্যািে।
শ্যািে ভে কো বমলমে ভসটা ফ্রিক। ভসফ্রদে আহেদ েুসামক সিংজ্ঞাহীে
অবস্থায় ফ্রকডন্যাপ কমি ইহুদী ভগাময়ন্দা সিংস্থাি একটা োেহীে ঘাাঁফ্রটমত ফ্রেময়
ভতামল। তািপি সিংজ্ঞাহীে আহেদ েুসামক ভিমখ ভজোমিল শ্যািে ও ভজােস
ফ্রগময়ফ্রেল জরুিী একটা ফ্রবষময় আমলাচোি জমন্য পাম ই। ইফ্রতেমযে আহেদ
েুসাি জ্ঞাে ফ্রেমি আমস। এই স্যমোমগ শ্যািে ও ভজােমসি উমত্তফ্রজত ভলাকিা
আহেদ েুসাি উপি চিাও হয়। বোপািটা ঘমট েযেেুগীয় ইউমিামপি িাজাবাদ াহমদি কায়দায়। তািা ভেেে অমেক আসােীমক ক্ষুযাতে ভেকমিি হামত
ভেমি ফ্রদত। তািপি ভদখত ভেকমিি োিা ফ্রক ামব তামদি ভদহ ফ্রেন্ন-ফ্রবফ্রেন্ন হয়।
আহেদ েুসাি ভদহ ফ্রেন্ন-ফ্রবফ্রেন্ন হয়ফ্রে বমট, ফ্রকন্তু অোনুফ্রষক ামব ফ্রেেোফ্রতত
হময়মে ভস। আহেদ েুসা আবাি জ্ঞাে হািামল তমবই ভলামকিা ক্ষাে হয়। তমব
এটা ফ্রিক শ্যািেিা এস তামক ভদখাি পি তািা াল ফ্রচফ্রকৎসাি বেবস্থা কমি।
এবাি ভজোমিল শ্যািে োেমতই আহেদ েুসা বলল, 'ভেফ্রক দুাঃখ
প্রকাম ি ভকাে প্রময়াজে ভেই ভজোমিল শ্যািে। আপোিা োই কিমেে তা
আপোমদি পিাজময়ি কািে হময় দাাঁিামে। আপোিা ো কমিমেে, একটা
পিাফ্রজত বাফ্রহেী এটাই কমি োমক। আপোমদি এই অযাঃপতমেি জমন্য দুাঃখ
প্রকা কিমত হয়।'
ভজোমিল শ্যািমেি দুফ্রট ভচাখ জ্বমল উমিও আবাি ফ্রেম ভগল। েুমখ
কমষ্ট-সৃমষ্ট হাফ্রস ভটমে বলল, 'িাগ কমিমেে আহেদ েুসা? আপোি ভেজাজ াল
কিাি জমন্য ফ্রকেূ স্যখবি আপোমক ভ াোমত পাফ্রি।'
বমল একটু ভেমেই আবাি শুরু কিল, 'আপোি েতুে ভপ্রফ্রেকা সািা
ভজোিসে আপোমক হাফ্রিময় পাগমলি েত হময় ভগমে। তামক হাসপাতামল ফ্রেমত
হময়মে। তাি ভটে ে কোমোি জমন্য তামক ঘুমেি ওষুয খাইময় ঘুে পাফ্রিময়
িাখা হমে। তাি 'ফ্রি আমেফ্রিকা' পাগল হময় উমিমে আপোমক উদ্ধামিি জমন্য।
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অন্যফ্রদমক োফ্রকেে সিকাি িাষ্ট্রীয় ামব ভকসটামক গ্রহে কমিমে। আপোমক
উদ্ধামিি জমন্য পুফ্রল , এেফ্রবআই, ফ্রসআইএ, ভসোবাফ্রহেী, ভকাস্টাল গাডে, সীোে
িক্ষী প্র ফ্রৃ ত সকল বাফ্রহেীমত জরুিী অবস্থা ভঘাষো কিা হময়মে। তািা চমষ
ফ্রেিমে ভগাটা ভদ । ইহুদীমদি ভকাে সিংস্থা, প্রফ্রতষ্ঠাে তািা সাচে কিমত বাদ
িামখফ্রে। সীোে সীল কিা হময়মে শুরুমতই। আপফ্রে াগেবাে আহেদ েুসা।
োফ্রকেে সিকাি আপোমক যিাি জমন্য এক সেয় ভে ফ্রক্ত ফ্রেময়াগ কমিফ্রেল, তাি
তগুে ফ্রক্ত তািা ফ্রেময়াগ কমিমে আপোমক উদ্ধামিি জমন্য।' োেল ভজোমিল
শ্যািে।
শ্যািে োেমতই েুমখ হাফ্রস ভটমে উইফ্রলয়াে ভজােস বমল উিল, 'ো
বমলমেে তাি ভচময়ও আহেদ েুসা াগেবাে। সািা ভজোিসে োফ্রকেে েুক্তিামষ্ট্রি
অমঘাফ্রষত োস্টেমলফ্রড। োি োস্টে পািসে ভেই। এই োস্টে পািসে হওয়াি জমন্য
অমেক আমেফ্রিকাে ফ্রবফ্রলয়ে ফ্রবফ্রলয়ে ডলাি খিচ কিমত িাফ্রজ। আহেদ েুসা ফ্রবো
পয়সায় শুযু তামক েয়, তাি হৃদয়টাও ভপময় ভগমেে।'
'ফ্রোঃ ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস আফ্রে আপোমক দ্রমলাক েমে কিতাে।
ফ্রকন্তু ফ্রকেু ো ভজমে শুমে অিীল কো বলমত পামিে এই বয়মস তা জােতাে ো।
ফ্রেস ভজোিসে একজে সম্মাফ্রেতা আমেফ্রিকাে। আপফ্রে আমেফ্রিকাে ফ্রহসামব
তাি েেোদা িাখা আপোি উফ্রচত ফ্রেল।' বলল ফ্রবক্ষুদ্ধ কমন্ি আহেদ েুসা।
'আফ্রে আি আমেফ্রিকাে হমত পািলাে কই। ইহুদীই ভতা ভেমক ভগলাে।
স্যতিািং ভস উফ্রচতেমবামযি ভতায়াক্কা আফ্রে কফ্রি ো।' বলল ভডফ্র ড ভজােস।
'ইহুদী হমলও দ্র হমত ভতা ভদাষ ভেই।' বলল আহেদ েুসা।
'েুখ সােমল কো বলুে ফ্রোঃ আহেদ েুসা। আপফ্রে আোমদি বন্দী ুমল
োমবে ো।' বলল ভডফ্র ড ভজােস।
ভডফ্র ড ভজােস োেমতই ভজোমিল শ্যািে বমল উিল আহেদ েুসামক
ভকাে কো বলাি স্যমোগ ো ফ্রদময়ই, 'আোমদি আমলাচো অমেকখাফ্রে অন্য ফ্রদমক
চমল ভগমে। আোি েমে হয় ফ্রোঃ ভজােস আেিা আমলাচোয় ফ্রেমি ভেমত পাফ্রি।'
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বমলই ভস আহেদ েুসাি ফ্রদমক তাফ্রকময় বলল, 'আহেদ েুসা আোি প্রমশ্ন
আফ্রে ফ্রেমি োফ্রে। আফ্রে বলফ্রেলাে, 'আেিা আপোি সামে একটা সফ্রন্ধমত
আসমত চাই। আপোি েত ফ্রক?'
আহেদ েুসা েমে েমে হাসল। েমে েমেই বলল, ভজোমিল আোি সামে
সফ্রন্ধমত আসমত চায়, এি ভচময় ভেমিববাজী আি ফ্রক হমত পামি। তবু েুমখ বলল,
'ফ্রক সফ্রন্ধ ফ্রোঃ শ্যািে? সফ্রন্ধ ভতা হয় েুদ্ধমক্ষমত্র। ফ্রকন্তু আফ্রে ভতা আপোমদি বন্দী।
বন্দীি কামে সফ্রন্ধি প্রস্তাব ফ্রকমসি?'
'আপফ্রে বন্দী হমলও বন্দী েে। আপফ্রে লিাইময়ি েয়দামে আমেে,
আেিাও। স্যতিািং সফ্রন্ধ হমত পামি।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
'এই ভতা ফ্রোঃ ভজােস এখেই বলমলে আফ্রে বন্দী আফ্রে ভেে এ কো ুমল
ো োই।' আহেদ েুসা বলল। তাি েুমখ হাফ্রস।
হাসল ভডফ্র ড ভজােসও। বলল, 'ফ্রিকই বমলফ্রে। ফ্রকন্তু এি অেে এ েয় ভে,
আপফ্রে বন্দী োমেই বন্দী। আফ্রে বন্দী হময়ও েুক্ত োনুমষি ভচময় ফ্রক্ত ালী। ভস
কোই ভজোমিল শ্যািে আপোমক বলমেে।'
'আফ্রে ফ্রক কিমত পাফ্রি বলুে।' ভজোমিল শ্যািেমদি ফ্রদমক তাফ্রকময়
বলল আহেদ েুসা।
'একটা সফ্রন্ধমত আসমত পামিে।' ভজোমিল শ্যািে বলল।
'ফ্রক সফ্রন্ধমত?'
'আেিা ফ্রকেু ভপমত চাই এবিং ফ্রকেু ফ্রদমতও চাই।'
'ফ্রক ভপমত চাে?'
'আোমদি ইসিাইল িামষ্ট্রি উৎখামতি পি হাইো ভেমক ৫০ োইল
সাগমিি ভ তমি োমক্কা বা 'গুড ভহাপ' েীমপ ইসিাইল িাষ্ট্র প্রফ্রতফ্রষ্ঠত আমে,
আপফ্রে জামেে। আোমদি দাবী হমলা এক. 'হাইো ভেমক ভতল আফ্রবব' পেেে এই
এক ফ্রচলমত উপকূল ুফ্রে আোমদি ফ্রদমত হমব। দুই. ইসিাইল দখমল ভেবাি
সেয় ফ্রেফ্রলফ্রস্তফ্রেিা ভে 'ভসন্রাল ভস্টট লাইমব্রিী ও আিকাই ' দখল কমিমে, ভসটা
আোমদিমক ভেেে ফ্রেল ভতেে ভেিৎ ফ্রদমত হমব। ফ্রতে. আপফ্রে আমেফ্রিকা তোগ
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কিমবে এবিং তাি আমগ আমেফ্রিকাি সামে আোমদি আমপা কফ্রিময় ফ্রদময়
োমবে।'
আহেদ েুসা তামদি দাবী শুমে েমে েমে হাসল এবিং বুঝল, ইহুদীিা
কফ্রিে ভবকায়দায় ো পিমল এেে প্রস্তাব ফ্রেময় তাি কামে আসমতা ো। বলল,
'আি আপোিা আোমক ফ্রক ফ্রদমত চাে?'
'ফ্রবফ্রেেময় আেিা আপোমক েুফ্রক্ত ফ্রদমত চাই এবিং ত্রুতাি বদমল
সহাবস্থাে অোি কিমত চাই।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
'আপোিা আোি েুফ্রক্তি ভে ফ্রবফ্রেেয় দাবী কমিমেে, আোি েূলে অত
েয় ফ্রোঃ শ্যািে।'
'ফ্রোঃ আহেদ েুসা আোমক ভ খাবাি ভচষ্টা কিমবে ো। আেিা আপোি
ফ্রবফ্রেেময় সামবক ভগাটা ইসিাইল িাষ্ট্র েফ্রদ দাবী কফ্রি, তাও ভপমত পাফ্রি।'
'ভকেে কমি? ভক ভদমব?'
'আপোি প্রামেি েূলে সামবক ইিাইল িামষ্ট্রি ভচময় অমেক ভব ী
ফ্রেফ্রলফ্রস্তে সিকামিি কামে।'
'এসব আপোমদি কল্পো ফ্রবলাস। একজে বেফ্রক্ত একটা িামষ্ট্রি সোে
হয় ো, ফ্রবফ্রেেয় ভতা হয়ই ো।'
'ভসটা আেিা ভদখব। আপফ্রে িাফ্রজ ফ্রকো বলুে?'
'আোি িাফ্রজ হওয়াি প্রশ্ন ভেই। অমন্যি সম্পফ্রত্ত, আফ্রে ফ্রদমত িাফ্রজ হব
ফ্রক ামব?'
ফ্রেফ্রলফ্রস্তে িাষ্ট্র অমন্যি েয়। আপফ্রে ফ্রেফ্রলফ্রস্তে িামষ্ট্রি জেক। জেমকি
প্রাণ বাাঁচাবাি জমন্য ফ্রেফ্রলফ্রস্তে তাি অমযেক ভেমি ফ্রদমত পামিই। আেিা অমযেক
চাইফ্রে। ভচময়ফ্রে হাইো ভেমক ভতল আফ্রবব পেেে ভোট্ট একটা কফ্রিমডাি। এটা
ভদয়া তামদি জমন্য ফ্রকেুই েয়।'
'আফ্রে আোি েুফ্রক্ত বা বাাঁচাি জমন্য ফ্রেফ্রলফ্রস্তমেি এক ইফ্রি ূফ্রেও অন্য
কামিা হামত ফ্রদমত িাফ্রজ হমবা ো।'
'ফ্রবষয়টা আপোি অবগফ্রত ও সম্মফ্রতি জমন্য আপোি কামে
তুমলফ্রেলাে। ফ্রকন্তু আপফ্রে িাফ্রজ হওয়া, ো হওয়ামত আোমদি ফ্রকেু এমস োয় ো।
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আেিা দাবী কিমবা ফ্রেফ্রলফ্রস্তে সিকামিি কামে, আপোি কামে েয়। দাবী পুিণ
কিমব ফ্রেফ্রলফ্রস্তে সিকাি, আপফ্রে েে।'
' ূফ্রে ফ্রেফ্রলফ্রস্তে সিকামিি েয়, ফ্রেফ্রলফ্রস্তে জেগমেি। োক ভস কো,
আোি েুফ্রক্তি ফ্রবফ্রেেময়ও আফ্রে আপোমদি বোপামি ভকাে ফ্রেেো কো োফ্রকেে
সিকািমক বলব ো। স্যতিািং তৃতীয় তেও আপোমদি পূিণ হমব ো।'
'এ বোপামি এখে আেিা আপোি সামে কো বলব ো। আপোি েত
ফ্রবষ্যমত পাল্টামত পামি। একজে োনুমষি কতফ্রদে বন্দী োকমত ামলা লামগ
বলুে?'
'ফ্রকন্তু আফ্রে বলমলই ফ্রক আপোমদি বোপামি োফ্রকেে সিকাি ও জেগমেি
যািো পাল্টামব, তামদি আমগি ফ্রবশ্বাস ফ্রেমি আসমব?'
'গেতমন্ত্র বেফ্রক্ত বা সিকাি বি কো েয়। বেফ্রক্ত ও সিকাি পাল্টামল
েতুে সিকাি এমল েতুে পফ্রিফ্রস্থফ্রতি সৃফ্রষ্ট হয়। ফ্রবশ্বামসি োেদন্ড পামল্ট োয়।
অফ্রবশ্বাসী ফ্রবশ্বাসী হয়, আবাি ফ্রবশ্বাসী অফ্রবশ্বাসী হময় োয়। ভসই জমন্যই ভতা
গেতন্ত্র আোমদি কামে এক ফ্রপ্রয়।'
বমল ভজোমিল শ্যািে একটু োেল তািপি বলল, 'আপোমক শুযু
ফ্রবজ্ঞােী জোকমবি বোপামি বলমলই চলমব। আপফ্রে বলমবে, আপোি ফ্রবশ্বাস
ফ্রবজ্ঞােী জে জোকমবি সেয় স্যিঙ্গফ্রট ভগাময়ন্দা কামজ বেবহাি হয়ফ্রে। তাি
অনুপফ্রস্থফ্রতকামল পফ্রিবতেে হমত পামি। ফ্রবজ্ঞােী জে জোকমবি উপি ভেমক
সমন্দহ চমল ভগমল পিবতেী কাজটা আেিা কিমত পািব। েুফ্রক্ত েফ্রদ ভপমত চাে
এই সহমোফ্রগতাটা আপোমক অবশ্যই কিমত হমব।'
'আোি েুফ্রক্তি জমন্য আফ্রে ফ্রেেো কো বলব একো আপোিা াবমলে
ফ্রক কমি?' বলল ফ্রবদ্রূপকমন্ি আহেদ েুসা।
হাসল ভজোমিল শ্যািে। বলল, 'আপোি এই েমো াব ফ্রবষ্যমত োও
োকমত পামি। আপফ্রে ফ্রেজ ইোমতই আেিা ভে ামব বলব, ভস ামব আোমদি
সহমোফ্রগতা কিমবে।'
'ভকে কিমবা?' ফ্রবফ্রস্মত কমন্ি বলল আহেদ েুসা।
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'ভকে, ফ্রবজ্ঞাে এত ফ্রকেু পামি, োনুষমক ইো েত কো বলামত পামি
ো?'
'োনুষ েমন্ত্রি দাস েয়, েন্ত্র োনুমষি দাস। এজমন্যই পামি ো।'
'ফ্রিক আমে, ফ্রবষ্যৎ ফ্রক বমল ভদখমবে?' বলল াবমল হীে কমন্ি
ভজোমিল শ্যািে। এেে াব ভেে ফ্রেফ্রিত ফ্রবষ্যৎটা ভস ভদখমত পামে।
ফ্রবফ্রস্মত হমলা আহেদ েুসা।
ফ্রবজ্ঞাে কো বলামত পামি ইোেত, এ কোি অেে ফ্রক? এেে েন্ত্র ফ্রক
আফ্রবষ্কৃত হময়মে ো োনুমষি উপি এেে প্র াব সৃফ্রষ্ট কিমত পামি, োি েমল েন্ত্র
ভেেেটা চায় ভস ামব োনুষমক কো বলামত পামি? হিাৎ আহেদ েুসাি েমে
পিল ওেি বায়াি কো। ওেি বায়াি প্রফ্রতপক্ষিা োফ্রন্ত্রক ইমলমরাওময়ম ি
োযেমে ওেি বায়াি ফ্রচোমক সম্পূেে ফ্র ন্ন ফ্রদমক পফ্রিচাফ্রলত কমি তাি কাে ভেমক
ভস্টটমেন্ট ভোগামিি ভচষ্টা কমিফ্রেল। এিাও ফ্রক এেে ফ্রকেুি বেবস্থা কমিমে?
েমে েমে ফ্র উমি উিল আহেদ েুসা। আহেদ েুসামক ফ্রেেোতে কমি
ভেমি ভেলা োমব, ফ্রকন্তু তাি কাে ভেমক ফ্রকেু আদায় কিা োমব ো। এই আদাময়ি
জমন্য ভক তািা ফ্র ন্ন পে ফ্রেময়মে? এই জমন্যই ফ্রক আজ তািা ফ্রেফ্রষ্ট ফ্রেফ্রষ্ট কো
বলমে ও সফ্রন্ধি প্রস্তাব ফ্রদমে? ওেি বায়াি েত তাি ভক্ষমত্রও ফ্রক এ যিমেি ভকাে
বেবস্থা তািা গ্রহে কমিমে? ফ্রক ভস বেবস্থা? আহেদ েুসাি েমে পিল ভহলফ্রসিংফ্রক
ফ্রবশ্বফ্রবদোলময়ি ফ্রবজ্ঞােী অযোপক ফ্রব. কে. চু-এি ১৩৪ পৃষ্ঠাি দীঘে প্রবমন্ধি কো।
প্রবন্ধফ্রটি োে, 'The Social Reality of Artificial Mind and Body
Control.' এ প্রবমন্ধি ূফ্রেকায় ফ্রলমখমেে, 'ইহুদীবাদীিা তামদি ফ্রেমজমদি হাত
ফ্রেিাপদ িাখাি জমন্য 'েমোনদফ্রহক ফ্রেয়ন্ত্রণ' বেবহামিি োযেমে অন্যমক তািা
বাফ্রিত হতো ও অন্যান্য অপিায সিংঘটমে বাযে কমি। ভকমেফ্রড, িবাটে ভকমেফ্রড,
োফ্রটেে লুোি ফ্রকিং, জজে ওয়ামলস প্রেুমখি হতোকান্ড এই বেবস্থািই েল।
ইহুদীবাদ ফ্রবমিাযী বহু ভেতামক িাজনেফ্রতক ও সাোফ্রজক েেোদা ফ্রবসজেে ফ্রদমত
হময়মে, এেেফ্রক অমেমক জীবে ফ্রদময়মে এই বেবস্থাি োাঁমদ পমিই।' ফ্রবজ্ঞােী চুএি ফ্রেবন্ধ ভেমকই আহেদ েুসাি আিও েমে পিল 'েমোনদফ্রহক ফ্রেয়ন্ত্রণ'-এি
বোপািটা একটা জফ্রটল ধবজ্ঞাফ্রেক প্রফ্রিয়া। এই প্রফ্রিয়ায় োমক ফ্রেয়ন্ত্রণ কিমত
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চাওয়া হয় 'ভব্রইেওময় রািফ্রে ে' ও 'অপমটাইমলরফ্রেকোল কমন্রাল' ভকৌ মলি
োযেমে তাি োেব ধদফ্রহক ভক্ষমত্র পফ্রিবতেে আেমত হয়। তমব আহেদ েুসাি
একটা কো েমে পিল ভে, এই ফ্রেয়ন্ত্রে বেবস্থা চফ্রিত্রহীে বা ফ্র ফ্রেল চফ্রিমত্রি
ভলাকমদি উপি েতটা কােেকিীহয়, চুিত্রবাে বা দৃঢ় চফ্রিমত্রি ভলাকমদি উপি
ততটা কােেকিী হয় ো। ফ্রকন্তু আহেদ েুসাি এই জাোটা বহুফ্রদে আমগি। তািপি
ফ্রবজ্ঞাে অমেক দূি এফ্রগময়মে। ফ্রেয়ন্ত্রে বেবস্থামতও আিও পফ্রিবতেণ এমসমে।
ফ্রেিয় আিও কােেকি কিা হময়মে এই বেবস্থামক। এই বেবস্থাই ফ্রক তািা প্রময়াগ
কিমব তাি উপি? আবাি ফ্র উমি উিল আহেদ েুসা। এই অদৃশ্য ত্রুি ফ্রবরুমদ্ধ
ভস ফ্রক ামব লিাই কিমব?
আহেদ েুসামক অমেক্ষে ভকাে জবাব ফ্রদমত ো ভদমখ ভজোমিল শ্যািে
বমল উিল, 'ফ্রক কো বলমেে ো ভকে ফ্রোঃ আহেদ েুসা? য় ভপময় ভগমলে োফ্রক?'
' য় েয়, াবফ্রে ফ্রবষ্যমত ফ্রক ভদখব তা ফ্রেময়।' বলল আহেদ েুসা।
'ফ্রকেুই ভদখমবে ো। ফ্রকেু কিমবে োত্র।' ভজোমিল শ্যািে বলল।
'ফ্রকেু ভতা অবশ্যই কিব, ফ্রকন্তু ভসটা আপোিা বলমেে ফ্রক কমি?' আহেদ
েুসাি প্রশ্ন।
'আেিা বলফ্রে কািে, আেিা ো চাই, তাই আপফ্রে কিমবে।' ভজোমিল
শ্যািে বলল।
বমলই উমি দাাঁিাল ভজোমিল শ্যািে। বলল, 'চলুে ফ্রোঃ ভজােস। আহেদ
েুসামক অমেক ফ্রবিক্ত কমিফ্রে আি েয়। আোমদি সফ্রন্ধ প্রস্তাব ফ্রেময় অবশ্যই উফ্রে
াবমবে।'
উমি দাাঁিাল ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােসও।
ভজোমিল শ্যািে োবাি জমন্য ফ্রেমি দাাঁিামত ফ্রগময় বলল, 'ফ্রোঃ আহেদ
েুসা আপোি বন্দী অবস্থামক স্যখদায়ক কিমত সমবোচ্চ ো কিা োয়, তা আেিা
কমিফ্রে। ভকাে অস্যফ্রবযা হমল বলমবে আেিা ভ মব ভদখব।'
ওিা ফ্রেজ ফ্রেজ ভচয়াি হামত ফ্রেময় ভবফ্রিময় ভগল। ওিা ঘি ভেমক ভবি
হবাি সামে সামে ঘমিি দিজাও বন্ধ হময় ভগল।
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ভিা চমল ভগমল আমিা অমেক ফ্রচো এমস ঝাাঁফ্রপময় পিল আহেদ েুসাি
োোয়।
বন্দীখাোি এই স্যবেবস্থা আহেদ েুসাি কাে ফ্রকেুক্ষে আগ পেেেও ল
ভলমগফ্রেল, ফ্রকন্তু ভসই স্যবেবস্থা এখে আহেদ েুসাি কামে ষিেন্ত্রেূলক বমল েমে
হমে।
বন্দীখাোয় তামক আিােদায়ক ফ্রবোো ভদয়া হময়মে।
বলা োয়, আেফ্রবক ভবাো প্রুে একফ্রট আশ্রয় ভকমন্দ্র তামক বন্দী কমি
িাখা হময়মে।
এই কো েমে হমতই একটা াবো ফ্রবদুেত চেমকি েত আহেদ েুসাি
েমে এমস প্রমব কিল। এ যিমেি আশ্রয় ভকন্দ্র ভেমক ভবি হবািও একটা
আন্ডািগ্রাউন্ড পে োমক। কািে, আণফ্রবক ভবাোি আঘামত উপমিি সব ফ্রকেু
েখে েষ্ট হময় োমব, তখে আন্ডািগ্রাউন্ড আশ্রয়স্থল েতটা জরুিী, ততটাই জরুিী
ভবি হবাি জমন্য আন্ডাি পোমসজ। স্যতিািং এ আশ্রয় ভকমন্দ্রিও ফ্রেিয় ভস যিমেি
আন্ডাি গ্রাউন্ড পোমসজ িময়মে। খু ী হময় উিল আহেদ েুসাি েে।
এই ফ্রসদ্ধামে ভপৌাঁোি সামে সামেই আহেদ েুসাি েমে ঝমিি েত প্রমব
কিল একফ্রট ফ্রচো। তাহমল ফ্রক েৃত পাফ্রখ বাইমিি সম্ভাবে আণফ্রবক ফ্রবপেেময়ি
প্রতীক? েৃত পাফ্রখ একটাই ভদখা োমে। আি তা উপমিি ভলামিি োমদ ফ্রচফ্রহ্নত
এবিং তা উপমি উমি োবাি দিজা-ফ্রচফ্রহ্নত স্থামে িময়মে। এি অেে ফ্রেিয় উপমি
উিাি পে ধ্বিংস হময় োওয়া বুঝামে। এই াবো ভেমক আহেদ েুসাি েমে
হমলা, েক ায় ভবি হবাি েূল পে বন্ধ বা ফ্রবেষ্ট ভদখামো হয়মে। অতএব আশ্রয়
ভকন্দ্র ভেমক ভবি হবাি ফ্রবকল্প পেও ফ্রেিয়েক ায় ফ্রচফ্রহ্নত োকমব এবিং ভসখামে
অবশ্যই পাফ্রখমক ভদখা োমব। এই ফ্রচোি সামে সামেই তাি েে বমল উিল,
তাহমল ফ্রক দফ্রক্ষণ প্রামেি ভদয়ামল কফ্রিমডাি ভেখামে ভ ষ হময়মে, ভসখামে ফ্রচফ্রহ্নত
দিজাই ভবি হওয়াি ভগাপে পে? ভসখামে দিজা ফ্রচফ্রহ্নত স্থামে একটা েুক্ত ডাোি
পাফ্রখ আাঁকা িময়মে। এখামে অফ্রঙ্কত পাফ্রখ জীফ্রবত ও েুক্ত ডাো অলা হওয়াি অেে
ফ্রেিয় এটাই ভে, ভবি হবাি জমন্য এ পে ফ্রেিাপদ।
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আল্লাহি অম ষ শুকফ্রিয়া আদায় কিল আহেদ েুসা। তাি এই ফ্রচহ্না ও
অনুোে েফ্রদ সফ্রতে হয়, তাহমল এ ফ্রজন্দােখাো ভেমক ভবি হওয়াি একটা উপায়
ভস ভপময় ভগমে।
আেমন্দ েে মি ভগল আহেদ েুসাি।
এই প্রেেবামিি েত ফ্রেমজি বন্দী দ া ফ্রেময় উফ্রেগ্ন হময় উমিফ্রেল আহেদ
েুসা। ভস এ ফ্রবজ্ঞােমক ফ্রবশ্বাস কমি ভে, ধবদুেফ্রতক বা ভিফ্রডও ওময় ফ্রকিংবা
অফ্রতকােেকিী ভকাে আলরাসফ্রেক ওময়ম ি বেবহাি কমি োনুমষি ফ্রচো ও েেমে
ধবকলে এমে েতুে পমে এমক প্রবাফ্রহত কিাি পদ্ধফ্রত ধবজ্ঞাফ্রেক ামব সম্ভব হমত
পামি। এযিমেি কোন্ড কফ্রম্পউটাি শুেমল োনুমষি ভব্রমেি ভকাষও শুেমত
পামি। এখামেই আহেদ েুসাি য়। ফ্রহপমোটাইজড হওয়াি েত অমন্যি হামতি
পুতুমল পফ্রিেত হওয়াি কো আহেদ েুসা ফ্রচোই কিমত পামি ো। এেে দু োগে
আোি আমগই তামক েুক্ত হমত হমব। উমি বসল আহেদ েুসা।
এ বন্দীখাো ভেমক ভবি হবাি ভে পমেি কো ভস ফ্রচো কিমে তা ভে ফ্রিক,
তা ভদখমতও তামক এই কক্ষ ভেমক ভবি হমত হমব। ফ্রকন্তু ভবি হবাি পে ফ্রক?
এবাি উমি দাাঁিাল আহেদ েুসা।
দিজাি সােমে ফ্রগময় দাাঁিাল।
ভদখল েক াটা আবাি।
দুফ্রট ভলামিি সবগুমলা ঘমিি েুক্ত ডাোি পাফ্রখ আাঁকা। এি অেে বুঝমত
পািমে আহেদ েুসা, দিজা অফ্রতিে কিাই ভবি হবাি একোত্র পে। দিজায়
পাফ্রখি উপফ্রস্থফ্রত একোই বলমে।
ফ্রকন্তু দিজা অফ্রতিে কিমব ফ্রক ামব?
আহেদ েুসা এই ঘমি ঢুকাি সেয় লক্ষে কমিমে, দিজা খুমলমে ও বন্ধ
হময়মে স্বয়িংফ্রিয় ামব।
আহেদ েুসা ঘমিি দিজা ও তাি আ -পা আবাি গ ীি ামব
পেেমবক্ষণ কিল, ভকাে ভগাপে স্যইচ বা ভকাে ভবাতাে আমে ফ্রকো।
ো ভতেে ফ্রকেুই ভকাোও ভেই। অমেক সেয় দিজাি বটে ভলামি ওময়ট
ফ্রেয়ফ্রন্ত্রত স্বয়িংফ্রিয় বেবস্থা োমক। এই ফ্রচো কমি দিজায় বটে ভলামি অমেক
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চাপাচাফ্রপ ও োচাোফ্রচ কিল, ফ্রকন্তু ভকাে েল হমলা ো। দিজাি দুপাম ি সাইড
ওয়াল এবিং দিজাি উপমিি ওয়ালটাও অমেক ফ্রটপাফ্রটফ্রপ কিল আহেদ েুসা।
কামজ এল ো ফ্রকেুই।
হতা েমে আহেদ েুসা আবাি ফ্রেমি এল ফ্রবোোয়। েুমি ফ্রদল ভদহমক
ফ্রবোোি উপি।
াবল, হমত পামি দিজা দুি ফ্রেয়ফ্রন্ত্রত।
ফ্রকন্তু পিক্ষমেই লাে ফ্রদময় উমি বসল। আপে েমে বলল, এটা ভতা
পািোণফ্রবক আশ্রয় ভকন্দ্র। এখামে েূল বেবস্থাই োকমত হমব ভ তি ভেমক
ভখালাি। সবাই ঘমি আশ্রয় ফ্রেমল বাইমি ভেমক ভখালাি ভলাক পামব ভকাোয়?
আবাি ভদৌি ফ্রদল দিজাি ফ্রদমক।
আফ্রত-পাফ্রত কমি আবাি খুাঁজল, সমন্দহজেক ফ্রকেু পাওয়া োয় ফ্রকো। ো
ফ্রকেুই ভপল ো।
তাহমল ভদয়ামলি অন্য ভকাে জায়গায় ফ্রক দিজা ভখালাি ভকাে বেবস্থা
ভগাপে িাখা হময়মে?
এ ফ্রচোি সামে সামে আহেদ েুসা আবাি চাি ভদয়ামলি পিীক্ষায় ভলমগ
ভগল। আফ্রত-পাফ্রত কমি খুাঁজল চাি ভদয়ামলি প্রফ্রতফ্রট ইফ্রি জায়গা। ো ভকাোও
ফ্রকেু ভপল ো। ভদয়ালগুমলামত ভটাকা ফ্রদময়ও ভদমখমে, ভকাোও োাঁপা ভকতাে
জায়গা আমে ফ্রকো, ভেখামে স্যইচ বা ভবাতাে লুকামো োকমত পামি। ভসিকে
জায়গা ভকাোও ভপল ো। পফ্রিম মষ আহেদ েুসা ফ্রবোো উফ্রল্টময় খাট সফ্রিময়ও
ভদখল সমন্দহ কিাি েত ভকাোও ফ্রকেু পাওয়া োয় ফ্রকো? ফ্রকন্তু ভকাে ফ্রকেুই ভচামখ
পিল ো।
লাে হময় পমিমে আহেদ েুসা।
শুময় পিল আবাি। বলল েমে েমে স্রষ্টাি উমেমশ্য, 'ভহ আল্লাহ, আোি
ভচষ্টা ভ ষ। এবাি ভতাোি সাহামেেি প্রতো া কিফ্রে। তুফ্রে সাহােে কি।'
প্রােেো ভ ষ হয়ফ্রে, এ সেয় হিাৎ আহেদ েুসাি েমে উদয় হমলা
দিজাগুমলামত েুক্ত ডাোি ক্ষুমদ পাফ্রখগুমলাি ভসফ্রটিং ফ্রেখুাঁত ামব দিজাগুমলাি
একই জায়গায়। অপফ্রিকফ্রল্পত বা ভিেডে ভসফ্রটিং হমল এিকে হবাি কো েয়।
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ফ্রকন্তু পফ্রিকফ্রল্পত ামব একই জায়গায় একই কায়দায় পাফ্রখগুমলাি ভসফ্রটিং ভকে?
এি েমযে ফ্রক ইিংফ্রগত আমে?
াবাি সামে সামেই আহেদ েুসা লাে ফ্রদময় উমি দাাঁিাল। েুটল দিজাি
ফ্রদমক।
দিজাি সােমে দাাঁফ্রিময় ফ্রস্থি দৃফ্রষ্টমত তাকাল ক্ষুমদ পাফ্রখটাি ফ্রদমক
েুহূতক
ে াল। তািপি 'ফ্রবসফ্রেল্লাহ' বমল তজেফ্রে ফ্রদময় ভজামি চাপ ফ্রদল পাফ্রখি উপি।
চাপ ভদয়ি সামে সামেই েমি উিল দিজা। এক প্রকাি ফ্রহস ফ্রহস ব্দ
তুমল দিজাফ্রট ডাে ফ্রদমক সমি ফ্রগময় ঢুমক ভগল ডাে ফ্রদমকি ভদয়ামলি ভ তি।
আেমন্দি আকফ্রস্মকতায় আহেদ েুসা ফ্রকেুক্ষমেি জমন্য চলৎ ফ্রক্ত
হাফ্রিময় ভেমলফ্রেল। পিক্ষমেই সাবযাে হময় দুপা এফ্রগময় বাইমি উাঁফ্রক ফ্রদল, ভদখল
বাইমি প্র স্ত কফ্রিমডাি। ভকউ ভেই।
ফ্রেিস্ত্র আহেদ েুসা অতেে সতকে হময় এক পা দুপা কমি কফ্রিমডামি
ভবফ্রিময় এল।
কফ্রিমডািটা পফ্রিমে অল্প ফ্রগময় ভ ষ হময়মে।
আহেদ েুসা কফ্রিমডাি যমি দ্রুত পূবেফ্রদমক এগুমলা। ভদখা েক অ ভেমক
আহেদ েুসা অনুোে কিমে পূবেেুখী এই কফ্রিমডািটাই তামক ফ্রেময় োমব
দফ্রক্ষেেুখী কফ্রিমডামি ো ভ ষ দফ্রক্ষে প্রামেি ভদয়ামল ফ্রচফ্রহ্নত আমে দিজা এবিং
অিংফ্রকত আমে েুক্ত ডাোি অফ্রতক্ষুদ্র ভসই পাফ্রখ। ো তাি জমন্য েুফ্রক্তি বাতোবহ
হমত পামি।
আহেদ েুসা ভে ঘমি বন্দী ফ্রেল তাি অনুরূপ কময়কটা ঘি পাি হমতই
কফ্রিমডািটা একটা প্র স্ত চত্বমি ফ্রগময় পিল। তািও চািফ্রদমক ঘি। আহেদ েুসা
ভদখমত ভপল চত্বিফ্রটি দফ্রক্ষে পা ভেমক একফ্রট কফ্রিমডাি আিও দফ্রক্ষে ফ্রদমক
এফ্রগময় ভগমে।
খু ী হমলা আহেদ েুসা। ওটাই তাি বাফ্রিত দফ্রক্ষেেুখী কফ্রিমডাি।
ফ্রকন্তু দফ্রক্ষে ভেমক তাি দৃফ্রষ্ট সােমে প্রসাফ্রিত হমতই আেন্দটা উমব ভগল।
ভদখল, েেদূমতি েত দুই ভস্টেগােযািী তামদি উদেত ভস্টেগাে তাি ফ্রদমক তাক
কমি োত্র গজ পাাঁমচক দূমি ভকামেমক ভেে ুমতি েত আফ্রব ূেত হময়মে।
ফ্রি আমেফ্রিকা

67

ভস্টেগােযািীিা ভচামখ পিাি পি আহেদ েুসা এক েুহূতও
ে ফ্রবলম্ব
কমিফ্রে।
তাি োোটা একটু ভপেমে ঝুমাঁ ক পিমত ভদখা ভগল। তাি সামে তাি
ভদহটা একটু ফ্রচৎ হমলা। তািপি তাি দুপা ভেমঝ ভঘাঁমষ ফ্রবদুেৎ গফ্রতমত েুটল
পা াপাফ্র দাাঁিামো ভস্টেগােযািীমদি ফ্রদমক।
আহেদ েুসাি ভদহ েখে ঝুমাঁ ক পিফ্রেল, তখে গুলী বৃফ্রষ্ট শুরু হমলা
দুজমেি ভস্টেগাে ভেমকই।
ফ্রকন্তু েখে বুমলমটি ঝাাঁক আহেদ েুসাি ভদহ লক্ষে কমি েূমট এল, তখে
আহেদ েুসাি ভদহ ভেমঝ স্প ে কমি েুমট োমে দুই ভস্টেগােযািীমক লক্ষে কমি।
েুহূমতেই দৃশ্যপট পামল্ট ভগল।
আহেদ েুসাি চলে ভদহটা ভস্টেগােযািীমদি পাময় ফ্রগময় আঘাত
কমিমে।
দুজে ভস্টেগােযািীি ভদহ ভেমঝমত ফ্রেটমক পমিমে। ভস্টেগাে খমস
পমিমে তামদি হাত ভেমক।
আি আহেদ েুসা তামদি দুই ভস্টেগাে কুফ্রিময় ফ্রেময় উমি দাাঁফ্রিময়মে।
দুজমেি ফ্রদমক ভস্টেগাে তাক কমি বলল, 'দুই হাত োোি উপি তুমল উমি
দাাঁিাও।'
অফ্রেো সমত্বও দুহাত উপমি তুমল তািা উমি দাাঁিাল।
আহেদ েুসা তামদি লক্ষে কমি বলল, 'আফ্রে ফ্রেমদে ভদব, সিংমগ সিংমগ
তা পালে কিমব। অেো িক্তািফ্রক্ত আফ্রে পেন্দ কফ্রি ো, ফ্রকন্তু ফ্রেমদেম ি অন্যো
হমল তািপি এক েুহূতও
ে ভতােিা ভবাঁমচ োকমব ো। ভতােিা অমেক বুমলট েষ্ট
কমিে, আোি বুমলট ফ্রকন্তু একটাও েষ্ট হয় ো েমে ভিখ।'
কোটা ভ ষ কমিই আহেদ েুসা একবাি চািফ্রদমক তাকাল। তাকামত
ফ্রগময় ভদখমত ভপল তাি বাাঁ ফ্রদমকি বন্দীখাোি ঘিগুমলাি পূব-ে উত্তি ভকামণ
একজে তরুণ ও একজে তরুণী েূফ্রতেি েত ফ্রস্থি দাাঁফ্রিময় আমে। তামদি
ভচাখগুমলাও পােমিি েত ফ্রস্থি।
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আহেদ েুসা দু’যাপ ভপেমে সমি ফ্রগময় একফ্রট ভস্টেগামেি বোমিল
তরুণ-তরুেীি ফ্রদমক ঘুফ্রিময় ফ্রেময় য়িংকি িান্ডা কমন্ি বলল, 'ভস্টেগামেি ফ্ররগাি
আ া কফ্রি আোি ফ্রটপমত হমব ো।'
বমলই আহেদ েুসা োোি উপমি হাত তুমল দাাঁিামো দুজেমক বলল,
'ভতাোমদি জাো ও জুতা খুমল ভেল।'
সিংমগ সিংমগ তািা ফ্রেমদে পালে কিল।
তািপি তামদি দুজমেি একজেমক বলল, 'তুফ্রে ভতাোি জাো ফ্রদময় ওি
দুহাত ফ্রপেমোিা কমি ভ াঁময ভেল এবিং জুতাি ফ্রেতা ফ্রদময় ওি দু'পা ভবাঁময ভেল।'
ভলাকফ্রট আহেদ েুসাি ফ্রেমদে পালে কিল। একজে বাাঁযা হময় ভগল।
ফ্রেতীয় ভলাকফ্রটমক আহেদ েুসা বলল, 'তুফ্রে উপুি হময় শুময় পি।' শুময়
পিল ভলাকফ্রট।
েূফ্রতেি েত দাাঁফ্রিময় োকা তরুণ-তরুণীমক লক্ষে কমি আহেদ েুসা বলল,
'ফ্রোঃ.. আপফ্রে এখামে আস্যে। আোমক একটু সাহােে করুে।'
সিংমগ সিংমগই তরুেফ্রট এল কফ্রম্পত পাময়। বলল, 'আোি োে
ািংক
ভসে।'
হাসল আহেদ েুসা। বলল, 'ফ্রোঃ
ািংক ভসে, আপফ্রে দয়া কমি ঐ
ভলাকফ্রটি েত এ ভলাকফ্রটমক ভবাঁময ভেলুে।
ািংক ভসে তৎক্ষোৎ তাি ফ্রেমদে পালে কিল।
'যন্যবাদ ফ্রোঃ ািংক ভসে। বলল আহেদ েুসা।
তরুেীফ্রট ততক্ষমে তরুেফ্রটি পাম এমস দাাঁফ্রিময়মে।
দুজমেই য়াতে দৃফ্রষ্টমত তাফ্রকময় আমে আহেদ েুসাি ফ্রদমক। ভবায হয়
াবমে, এিপি শুরু হমব তামদি পালা।
ফ্রকন্তু আহেদ েুসা ভসিকে ভকাে ফ্রেমদে ফ্রদল ো। বলল তামদি ফ্রদমক
ভচময়, 'আোি অনুোে ফ্রেেো ো হমল বলমত পাফ্রি, আপোিা আোি ত্রু েে?'
'ফ্রিক বমলমেে, আেিা আপোি ত্রু পমক্ষি বমট, ফ্রকন্তু আপোি ত্রু
েই আেিা।' বলল তরুেীফ্রট।
'ভকে ত্রু েে ত্রু পমক্ষি হময়ও?'
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'আেিা দুজমেি ভকউই আপোমক ফ্রচফ্রে ো, জাফ্রে ো। অজাো, অমচো
ভলাক ত্রু হমত পামি ভকেে কমি? বলল তরুেীফ্রটই।
'ফ্রকন্তু পফ্রিচয় ভপমল?' আহেদ েুসা বলল।
'ভসটা জাফ্রে ো। তমব আপোি সামে অেত আোমদি দুজমেি এেে ফ্রকেু
ঘমটফ্রে োমত আপফ্রে ত্রু হমবে।' তরুেীফ্রটই বলল।
হাসল আহেদ েুসা। বলল, 'আপোমদি ফ্রপতাি েফ্রদ আফ্রে ত্রু হই,
তাহমল আপোমদি দু' াইমবামেিও ফ্রক ত্রু হময় োব ো?
কো ভ ষ কমিই আহেদ েুসা আবাি বমল উিল, ' ত্রু ো হমল বলুে
ভতা, এিা দু'জে হিাৎ ভকামেমক এল?'
'উপমি ূগ েস্থ ভ ল্টাি ভগমটি ওিা প্রহিী। ুগ েস্থ ফ্রবম ষ ফ্রকেূ কমক্ষি
দিজা খুলমল ঐ ভগমট এোলােে বামজ। এই এোলােে শুমেই এিা এমসমে। সােমে
ভদয়ালফ্রটি পমিই ফ্রলেট রুে। ফ্রলেট ভেমক ভেমে তািা এখামে এমসমে।'
'উপমি কজে প্রহিী োমক? ফ্রজমজ্ঞস কিল আহেদ েুসা।
'এ দুজেই ফ্রেল। তাও এিা আমগ ফ্রেল ো। কফ্রদে ভেমক োকমে।'
তরুেফ্রট বলল।
'তাি োমে আফ্রে বন্দী হবাি আমগ ভকাে ফ্রদে ভকাে বন্দী ফ্রেল ো।' বলল
আহেদ েুসা।
'ভকােফ্রদেই ফ্রেল ো। এটা ভতা ভকাে বন্দীখাো েয়।' বলল এবাি
তরুণীফ্রট।
'আফ্রে এখামে এলাে ফ্রক কমি? আপোিা ভতা ািতীয় অফ্রিফ্রজে। তাহমল
ািতীয় ফ্রহন্দু স্বােে ও ইহুদী স্বােে ফ্রক এক হময় ভগমে?'
'আেিা জাফ্রে ো।' বলল তরুেীফ্রট।
' ূগ েস্থ ফ্রবম ষ ফ্রবম ষ কমক্ষি দিজা খুলমল এোলােে বাজাি বেবস্থা আি
ভকাোয় ভকাোয় আমে?'
'আিও ভকাোও আমে ফ্রেিয়, ফ্রকন্তু আেিা জাফ্রে ো।' বলল তরুণীফ্রট।'
'আপোমদি ভকাোয় বন্দী কফ্রি বলুে ভতা?'
'ভকে?' প্রশ্ন তরুমণি।
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'আফ্রে এখে ভবফ্রিময় োব। ফ্রকন্তু এ ামব আপোমদি ভিমখ আফ্রে োব ফ্রক
কমি?'
'ভকে, আেিা ভতা আপোি ভকাে ক্ষফ্রত কিফ্রে ো।'
'আোি ক্ষফ্রত েয়, আপোমদিমক ক্ষফ্রত ভেমক িক্ষা কিমত চাফ্রে।'
'আোমদি ফ্রক ক্ষফ্রত?'
'আোমক পালামোি সহমোফ্রহতা কিাি দাময় আপোিা অফ্র েুক্ে হমত
পামিে।'
বমলই আহেদ েুসা তাি ভস্টেগাে তুমল ফ্রেমদেম ি িংফ্রগমত বলল,
'তািাতাফ্রি করুে। হয় আোি বন্দীখাোয় বন্দী হমবে, েয়মতা অন্য ভকাোও।
তািাতাফ্রি বলুে।'
'তাহমল আোমদি লাইমব্রিী কমক্ষ।' বলল তরুলফ্রট।
'চলুে লাইমব্রিীমত।'
ওিা দু'জে আমগ আমগ হাাঁটল, ভপেমে আহেদ েুসা।
ওমদি লাইমব্রিীমত তুমল েখে দিজা লক কিমত োফ্রেল, তখে
তরুণীফ্রট বলল, 'আপোি পফ্রিচয় ভতা আপফ্রে ভদেফ্রে?'
'আপোমদি পফ্রিচয়ও ভতা আফ্রে পাইফ্রে।'
'আফ্রে সাগফ্রিকা ভসে। ওি োে ভতা ভজমেমেে। ফ্র ল্পপফ্রত ফ্র ব িংকি
ভসে আোমদি ফ্রপতা। আেিা দুজমেই োত্র। এবাি আপোি পফ্রিচয় বলুে?'
হাসল আহেদ েুসা। ভ ষ েুহূমতে ত্রুতা সৃফ্রষ্ট কমি লা ভেই। এখেও
আেিা ত্রু েই, ভসটাই োক। পমি আোি পফ্রিচয় আপোমদি ফ্রপতা, ফ্রকিংবা ভে
কামিা কাে ভেমক অবশ্যই জােমত পািমবে। তখে ত্রু হমলও আফ্রে জােমত
পািমবা ো।'
আহেদ েুসা দিজা লক কিল।
তািপি চাফ্রবটা ফ্রেমচ ভপমল ভিমখ ভবফ্রিময় োফ্রেল। সাগফ্রিকা ভসে
জাোলা ফ্রদময় বলল, 'আপফ্রে োমবে ফ্রক ামব?'
'আন্ডাি গ্রাউন্ড পোমসজ ফ্রদময় অেবা উপি ফ্রদময়। যন্যবাদ। বাই।'
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ভবফ্রিময় এমস আহেদ েুসা চত্বিফ্রট ভপফ্রিময় প্রমব কিল দফ্রক্ষণেুখী ভসই
কফ্রিমডামি।
আহেদ েুসা ফ্রসফ্রিত ভে আন্ডাি গ্রাউন্ড পোমসমজ বি ভকাে জফ্রটলতা
োকা স্বা াফ্রবক েয়।
আহেদ েুসাি অনুোে সতে হমলা। কফ্রিমডামিি দফ্রক্ষণ প্রামেি ভদয়ামল
ভেখামে েুক্ত ডাোি পাফ্রখ আাঁকা আমে, তাি উপি চাপ ফ্রদমতই ভদয়াল সমি ফ্রগময়
একটা পোমসজ ভবফ্রিময় পিল।
পোমসজফ্রট অন্ধকাি।
আহেদ েুসা ফ্রবসফ্রেল্লাহ বমল প্রমব কিল পোমসমজ।
পোমসমজ প্রমব কিমতই ভপেমেি দিজা বন্ধ হময় ভগল। আি দিজা
বন্ধ হওয়াি সামে সামেই পোমসজফ্রট আমলাফ্রকত হময় উিল।
আল্লাহি শুকফ্রিয়া আদায় কিল আহেদ েুসা। অন্ধকাি পোমসজ ফ্রেময়
ীষণ ফ্রচোয় পমিফ্রেল। কামে টচে ভেই, ফ্রক কমি ভস অন্ধকাি পোমসজ ফ্রদময়
সােমে এগুব! আল্লাহ ভস সেস্যাি সোযাে কমি ফ্রদময়মেে।
ফ্রকন্তু একটা ফ্রবষয় আহেদ েুসাি েমে প্রবল অস্বফ্রস্তি স্যফ্রষ্ট কিল।
সাগফ্রিকা ভসেমদি কোয় আহেদ েুসা বুমঝমে, বন্দীখাোি দিজা খুলমল ভে
এোলােে বাজাি বেবস্থা তা একাফ্রযক জায়গায় িময়মে। তাহমল োত্র দুই প্রহিীই
এল, আি ভকউ ভখাাঁজ ফ্রেল ো ভকে? বন্দীখাো ভেমক ভবরুমল আহেদ েুসামক
পালাবাি জমন্য উপমি উিমতই হমব এই ফ্রেফ্রিত ফ্রবশ্বাস ফ্রেময় ফ্রক ওিা ওপমিই
প্রস্তুত হময় বমস আমে? ফ্রকিংবা আন্ডািগ্রাউন্ড পোমসজ ফ্রদময় আহেদ েুসা
পালামত পামি এই ফ্রবষয়টা তািা ফ্রক ফ্রবমবচোমতই আমেফ্রে? আহেদ েুসা সম্পমকে
তািা এতটা ফ্রেফ্রিত হমব, এটা ফ্রক কমি সম্ভব?
উত্তিহীে এ প্রশ্নগুমলা ভেমক সৃষ্ট অস্বফ্রস্ত ফ্রেময়ই আহেদ েুসা এগুমে
পোমসজ ফ্রদময়।
এক জায়গায় এমস পোমসজ ভ ষ হময় ভগল। সােমে ভদয়াল। আহেদ
েুসা বুঝল, এ ভদয়ামলও একটা দিজা আমে এবিং এটাই ভ ষ দিজা। এি পি
তাি েুফ্রক্ত।
ফ্রি আমেফ্রিকা

72

আহেদ েুসা দিজাি েুমখােুফ্রখ দাাঁিাল। ভদমখ খু ী হমলা ভে, এ
ভদয়ামলও ফ্রেফ্রদেষ্ট স্থামে ক্ষুদ্রাকামি ভসই েুক্ত ডাোি পাখী আাঁকা।
পাফ্রখমত চাপ ফ্রদল আহেদ েুসা।
সিংমগ সিংমগ ভদয়াল সমি ভগল।
ভদয়াল সমি ভেমতই আহেদ েুসা ভদখমত ভপল একটা ফ্রসাঁফ্রি। ফ্রসাঁফ্রিটা
ফ্রেমচ পাফ্রে পেেে ভেমে ভগমে।
ফ্রসাঁফ্রিি ভগািায় একটা বি যিমেি ভোটি ভবাট বাাঁযা।
ভবাট ভদমখ আহেদ েুসা াবল, ভবাটটা ভবায হয় পািোণফ্রবক ভ ল্টাি
ভেমক ভবরুবাি ভ ষ োযেে।
আহেদ েুসা পোমসজ ভেমক ভবফ্রিময় ফ্রসাঁফ্রিমত এমস দাাঁিাল।
সিংমগ সিংমগই ভপেমে পোমসমজি পে বন্ধ হময় ভগল।
ফ্রসাঁফ্রি হময় ভবামট োোি জমন্য পা বাফ্রিময়মে আহেদ েুসা, এই সেয়
ভবামটি কক্ষ ভেমক ভডমক ভবফ্রিময় এল ভজোমিল শ্যািে, ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে
ভজােস এবিং ফ্র ব িংকি ভসে। তামদি ফ্রতেজমেি ভপেমে আিও চািজে
ভস্টেগােযািী।
'আস্যে আহেদ েুসা। আপোমক আেিা স্বাগত জাোফ্রে। আস্যে।' দুই
হাত প্রসাফ্রিত কমি আগ বািামোি িংফ্রগমত বলল ভজোমিল শ্যািে।
'আেিা আপোি প্র িংসা কিফ্রে আহেদ েুসা। আপফ্রে বমলই সম্ভব
হময়মে পািোণফ্রবক ভ ল্টাি ভেমক এ ামব ভবফ্রিময় আসা। আপফ্রে সফ্রতেই
অেন্য।' বলল ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস।
'আপোি েত প্রফ্রতেন্দ্বী োকাও ভগৌিমবি। সফ্রতেই আোি ফ্রবশ্বাস হমত
চাইফ্রেল ো ভে, আোি অফ্রত সাবযামে ধতিী পািোণফ্রবক ভ ল্টাি ভেমক ভবি
হওয়াি ভকাড আপফ্রে ােমত পািমবে। আপফ্রে সফ্রতেই অপ্রফ্রতমিাযে।' ফ্র ব
িংকি ভসে বলল।
'ভদিী কমি লা ভেই আহেদ েুসা। আস্যে। আপোি ভপেমে ভেিাি পে
বন্ধ। সােমেই আপোমক এগুমত হমব। আি আপফ্রে সােমে এগুমত ালও
বামসে।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
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তাি কো ভ ষ হবাি আমগই দুজে কমি ভস্টেগােযািী ফ্রসাঁফ্রিি দুপা
ফ্রদময় উমি ফ্রগময় আহেদ েুসামক ফ্রঘমি ভেলল এবিং ফ্রঘমি ভিমখই তামক ভবামট
োফ্রেময় ফ্রেময় এল।
'ফ্রোঃ আহেদ েুসা, আযুফ্রেক ভকাে কলামকৌ ল ফ্রদময় আপোমক
আটকামো সম্ভব েয়। তাই আেিা াবফ্রে প্রাচীে পদ্ধফ্রতমতই আপোমক বন্দী
িাখমত হমব। েফ্রদও তা একটু অোেফ্রবক হয়। আি তামতা হমতই হমব। আপফ্রে
ভতা োনুষ েে, অফ্রতোনুষ। অফ্রতোনুমষি জমন্য অোেফ্রবক পদ্ধফ্রতই দিকাি।'
বলল ভজোমিল শ্যািে।
'ভস জমন্য আেিা ভেখামে োফ্রে, ভসই ব্রাইট ফ্রেমল্ড আোি ভগাডাউেটাই
ওি উপেুক্ত জায়গা হমব।' ফ্র ব িংকি ভসে বলল।
'আপোি ব্রাইট ফ্রেল্ডটা ভকাোয় আফ্রে ফ্রচেমত পািফ্রে ো।' বলল ভডফ্র ড
উইফ্রলয়াে ভজােস।
'আোি গ্রীষ্মকালীে অবকা মকন্দ্র ভেখামে ভসই 'আোমপাফ্রল ' ভতা
আপফ্রে ভচমেে। ঐ আোমপাফ্রল ভেমক ভে প্রযাে সিকফ্রট ওয়াফ্র িংটে ভগমে, ভসই
সিকফ্রটি সামে বাফ্রল্টমোি ভেমক আসা সিকফ্রট ভেখামে ফ্রেমলমে ভসটাই ব্রাইট
ফ্রেল্ড। এই ব্রাইট ফ্রেমল্ড আোি একফ্রট সেটওয়োি েোক্টিী ও একফ্রট ভগাডাউে
আমে। এখামে প্রযােত ফ্রিেমডফ্রলিং ও ফ্রিএোমসম্বমলি কাজ হয়। এখােকাি
ভগাডাউেটা ফ্রব াল ও ফ্রবফ্রচত্র। ওখামে আহেদ েুসাি েত ত ভলাকমক হজে কিা
োয়।'
'যন্যবাদ ফ্রোঃ ভসে। এিকেটাই আেিা ভচময়ফ্রেলাে।'
'যন্যবাদ।' বলল ফ্র ব িংকি ভসে।
আহেদ েুসামক ততক্ষমণ ভকািবােীি গরুি েত আমস্ট-পৃমস্ট বাাঁযা
হময়মে।
ভসফ্রদমক তাফ্রকময় ভডফ্র ড ভজােস বলল, 'স্যফ্রি, ফ্রোঃ আহেদ েুসা, এি
ভচময় ামলা ভকাে বেবস্থা আপোি জমন্য সম্ভব েয়। তমব এই দুাঃমখি েমযে
একটা স্যসিংবাদ শুোই। আপোি ভপ্রফ্রেকামক হাসপাতাল ভেমক োিা হময়মে।
তমব পুফ্রল ভবস্টেী ভেমক োিা পায়ফ্রে। এক ঝাাঁক এে ফ্রব আই-এি ভলাক সবেক্ষণ
ফ্রি আমেফ্রিকা

74

তাি বাফ্রি ফ্রঘমি ভিমখমে। তামদি আ িংকা আেিা তামক ফ্রকডন্যামপি পফ্রিকল্পো
কমিফ্রে। সিকাি তাি একাকী ফ্রকিংবা অবায োতায়াত এমকবামিই বন্ধ কমি
ফ্রদময়মে। ফ্রচো ভেই, ভস ফ্রকেূ কিমত ো পািমলও তাি দল 'ফ্রি আমেফ্রিকা'
য়িংকি িকে তৎপি। তমব আেমসাস, ইহুদী প্রফ্রতষ্ঠাে ও বাফ্রি-ঘি তািা খাঁমজ
েিমে। আপফ্রে ভে ািতীয় আশ্যময় এটা তািা কল্পোই কিমে ো। অতএব
আপফ্রে েুক্ত হমবে, ভকউ আপোমক েুক্ত কিমব এ আ া এবাি োিমত পামিে।
আেমসাস সািা ভজোিসমেি জমন্য। আপোমক ো ভপমল ভবচািা েমিই োমব।'
আহেদ েুসা ভকাে কো বলল ো। ঘৃোি াব েুমট উমিমে তাি েুমখ।
ভস েুখ ফ্রেফ্রিময় ফ্রেল ভডফ্র ড ভজােমসি ফ্রদক ভেমক।
উমট দাাঁিাল ভজোমিল শ্যািে, ভডফ্র ড ভজােস এবিং ফ্র ব সিংকি ভসে।
আহেদ েুসামক ভটমে ফ্রেময় চলল ভবামট তাি বন্দীখাোি ফ্রদমক।

ভহায়াইট হাউমজি 'Meet the Citizens' কমক্ষ বমস আমে
আমেফ্রিকাে ািতীয় এোমসাফ্রসময় মেি(ABA) স াপফ্রত ািত ূষণ ফ্র বাজী,
ফ্রেবোহী পফ্রিচালক ফ্রবমোদ ফ্রবহািী োলাকি, এই এমসাফ্রসময় মেি প্রযাে উপমদষ্টা
িৎফ্রসিং বেেে এবিং চীে পোরে ফ্র ব িংকি ভসে।
এিা সবাই োফ্রকেে েুক্তিামষ্ট্রি ফ্রবফ্র ষ্ট োগফ্রিক। সবাই এিা ফ্রবজমেস
েোগমেট এবিং টাকাি কুেীি।
এিা বি একটা ভটফ্রবল ফ্রঘমি বমস আমে। ভহামস্টি ভচয়াি তখেও খাফ্রল।
ভহাস্ট স্বয়িং ভপ্রফ্রসমডন্ট এোডােস হ্যাফ্রিসে। ভপ্রফ্রসমডন্ট তখেও আমসফ্রে।
ভপ্রফ্রসমডন্ট এমলা। সবাই দাাঁফ্রিময় তামক স্বাগত জাোল
ভপ্রফ্রসমডন্ট বসমত বসমত বলল, 'স্যফ্রি, একটা জরুিী ভটফ্রলমোে
এোমটন্ড কিমত ভেময় ২ ফ্রেফ্রেট ভদিী হময়মে।'
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'এ ফ্রকেুই েয় েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট। আেিা বিিং ময় ময় আফ্রে
েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট আোমদি ফ্রচেমবে ফ্রকো?' বলল এোমসাফ্রসময় মেি স াপফ্রত
ািত ূষণ ফ্র বাজী।
ভপ্রফ্রসমডন্ট হাসল। বলল, 'আফ্রে ফ্রক ফ্রোঃ ফ্র বাজী, ফ্রোঃ ভসে, ফ্রোঃ বেেে ও
ফ্রোঃ োলাকিমদি েত ভলাকমদি ূলমত পাফ্রি, ো ুলা উফ্রচত! আফ্রে ুলব ফ্রক কমি
ভে, একফ্রদমেি একটা অনুষ্ঠামে আোি ইমলক ে োমন্ড আপোিা ৩০ লাখ
ডলাি ভডামেট কমিফ্রেমলে। ওটাই ফ্রেল ভস বেি আোি ইমলক ে োমন্ডি
সমবোচ্চ ভডামে ে। আপোমদি এোপময়ন্টমেন্ট ফ্রিক কিা ভদমখ আফ্রেই বিিং লজ্জা
ভপময়ফ্রে। ভেখামে আোি ডাকা উফ্রচত ফ্রেল, ভসখামে আপোিাই আোমক
ভডমকমেে। সফ্রতেই আফ্রে দুাঃফ্রখত।'
'েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট, এই ফ্রবেময়ি জমন্য আপোমক যন্যবাদ। আেিা
খু ী হময়ফ্রে ভে, আপোি স্মৃফ্রত ভেমক আেিা ভকউই েুমে োইফ্রে।' বলল ফ্রোঃ
ফ্র বাজী।
'ঈশ্বিমক যন্যবাদ ভে, ফ্রতফ্রে ুফ্রলময় ভদেফ্রে।'
বমল ভপ্রফ্রসমডন্ট একটু ভেমে সকমলি উপি একবাি ভচাখ বুফ্রলময় বলল,
'বলুে, আফ্রে আপোমদি জমন্য ফ্রক কিমত পাফ্রি?'
'েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট, আেিা একটা বি ফ্রবষয় ফ্রেময় এমসফ্রে। আেিা
আপোি ভে াি চাই।' বলল ফ্র ব িংকি ভসে।
'আোি ভে াি আপোমদি প্রফ্রত িময়মে, বলুে বি বোপািটা ফ্রক?'
ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল।
'েহােন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট, আপোি সিকাি ইহুদীমদি উপি িোক ডাউে
কিমে, এ ফ্রবষয়ফ্রট আেিা পুেফ্রবমে বচোি জমন্য অনুমিায জাোমত চাই। ভডফ্র ড
উইফ্রলয়াে ভজােস ও ভজোমিল শ্যািমেি উপি ওয়ামিন্ট জািীি কো
ফ্রবম ষ ামব উমল্লখ কিমত চাই। আোমদি অনুমিায তামদি ওয়ামিন্ট প্রতোহাি
করুে।'
ভপ্রফ্রসমডন্টি হাফ্রস েুখ হিাৎ গম্ভীি হময় উিল। বলল, 'আপোিা এই
চাওয়াটা চামেে ভকে, বলুে?'
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'তািা আোমদি দীঘে ফ্রদমেি সহমোগী। সীোহীে উপকাি তামদি কাে
ভেমক ভপময়ফ্রে। আমেফ্রিকাি াফ্রে-সেৃফ্রদ্ধমত তামদি অবদাে ফ্রবিাট। আেিা োিা
আমেফ্রিকামক ালবাফ্রস এই ফ্রবপেেময় তামদি পাম ো দাাঁফ্রিময় আোমদি উপায়
ভেই।' বলল ািত ূষণ ফ্র বাজী।
'আপোিা সাম্প্রফ্রতক ফ্রিমপাটেগুমলা ফ্রক ভদমখমেে? ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল।
'ভদমখফ্রে েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট। পফ্রত্রকাি দফ্রলল দস্তামবজ সব সেয় ফ্রিক
হয় ো। তাোিা েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট আোমদি েমে হমে, ভকাোও ভেে একটা
ুল হময় োমে। তা ো হমল জে জোকমবি েত সবেজে শ্রমদ্ধয় ফ্রবজ্ঞােী
ফ্রবশ্বাসঘাতক হময় োমবে, এ ভকেে কো!' বলল ফ্র ব িংকি ভসে।
' ুল হওয়াি স্যমোগ ভকাোয়? লস আলামোমস ভে ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ
িময়মে তা জে জোকমবি বাফ্রি ভেমক এবিং তা তাি সেময়ই ধতিী। এই জলজোে
সতেমক ফ্রক ামব ফ্রেেো প্রোণ কিা োমব?' বলল ভপ্রফ্রসমডন্ট।
'আপোি কো ফ্রিক ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট। ফ্রকন্তু এি েমযেও ভকাোও একটা
োাঁক ভেমক োমে, ো বলাি জমন্য আজ ফ্রবজ্ঞােী জে জোকব ভবাঁমচ ভেই। েখে
ভবাঁমচ ভেই, তখে তামক ফ্রবশ্বাসঘাতক ো সাফ্রজময় িান্ডা োোয় আিও ফ্রচো কিা
দিকাি। তাহমল আেিা েমে কফ্রি, িান্ডা েুমদ্ধি ভসই ভঘািতি ফ্রদমে ঐ স্যিঙ্গ
ভখাাঁিাি েতুে ভকাে তাৎপেে ভবফ্রিময় আসমব।' বলল ািত ূষণ ফ্র বাজী।
'শুযু ভতা ঐ স্যিঙ্গই েয়, আিও অমেক ফ্রকেুি েমযে আমচ আমলকজান্ডাি
হ্যাফ্রেল্টমেি হতো। সমন্দহাতীত ামব প্রোণ হময়মে ভে, এই হতোকান্ড
ঘফ্রটময়মেে ভজোমিল শ্যািে এবিং উইফ্রলয়াে ভডফ্র ড ভজােস। তামদি পমক্ষ এখে
আি বলঅি ফ্রক আমে?' ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল।
'ফ্র ফ্রডও ভটপ ফ্রকিংবা অফ্রডও ভটপ ভকাে সমন্দহাতীত প্রোণ েয়।' বলল
ফ্র ব িংকি ভসে।' বলল ফ্র ব িংকি ভসে।
'শুযু ভতা অফ্রডও ভটপ েয়, আোমদি ভগাময়ন্দািা প্রোণ ভপময়মে, ভেখামে
আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে খুে হময়মেে, ভস বাফ্রিি োফ্রলক ফ্রোঃ ভডফ্র ড ভজােস।
তাোিিা ভে বুমলমট োিা ভগমে ভস বুমলমটি ভস্পফ্রসফ্রেমক মেি সামে ভজোমিল
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শ্যািমেি ফ্রি লবাি ফ্রেমল োয়। আিও কো হমলা, হ্যাফ্রি েয়ফ্রেহামেি
ফ্রকডন্যামপি ফ্রক বোখো ভদয়া োমব?' ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল।
'এসব কো আেিা পফ্রত্রকায় পমিফ্রে। তািপিও আেিা বলফ্রে, কািও
তবেমিি ভসবা ও অবদাে োত্র এ কয়ফ্রট ঘটো ফ্রদময় েুমে ভেলা োয় ো, তা
ফ্রিকও েয় েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট।' বলল আবাি ফ্র ব িংকি ভসেই।'আপোমদি
কোয় েুফ্রক্ত আমে। ফ্রকন্তু ঘটো কয়ফ্রট োই ভহাক তা এখে অনুসন্ধাে ও আদালমতি
ফ্রবচােে ফ্রবষয়। আস্যে, আেিা ফ্রবচামিি িায় পেেে অমপক্ষা কফ্রি।' বলল
ভপ্রফ্রসমডন্ট।
'অবশ্যই কিব েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট। ফ্রকন্তু তাি আমগ েহাোন্য
ভপ্রফ্রসমডন্ট, ভজোমিল শ্যািে ও ফ্রোঃ ভজােমসি জমন্য স্বাযীে ামব কাজ কিাি
স্যমোগ ফ্রদে এবিং তামদি ফ্রবরুমদ্ধ, ইহুদীমদি ফ্রবরুমদ্ধ ভদ বোপী ভে অপপ্রচাি
চলমে, তা বন্ধ করুে েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট।' বলল ািত ূষণ ফ্র বাজী।
'স্যফ্রি ফ্রোঃ ফ্র বাজী, আপফ্রেও জামেে বেফ্রক্ত ফ্রবম মষি স্বামেে আমেফ্রিকায়
ভআমেি স্বা াফ্রবক গফ্রতরুদ্ধ কিাি ভকাে স্যমোগ ভেই। অন্যফ্রদমক স্বাযীে ভপ্রমসি
েুমখ হাত চাপা ভদবাি ভকাে ফ্রক্ত ভতা োফ্রকেে সিকামিি ভেই।'
বমল ভপ্রফ্রসমডন্ট োেল। একটু ভেমেই আবাি বমল উিল, 'ওিা আহেদ
েুসামক ফ্রকডন্যাপ কমিমে, এটা একটা বি ইস্যে হময় পমিমে। সিকাি খুবই
ভবকায়দায় পমিমে েুসফ্রলে ভদ গুমলাি কামে। এই কাজ ভকে কিল ওিা?'
'েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট, ওিা অফ্র মোগ অস্বীকাি কমিমে। এ অস্বীকৃফ্রতি
পি ওিা ঐ কাজ কমিমে তা প্রোণ হবাি আমগ তামদিমক আি অফ্র েুক্ত কিা
ফ্রিক েয়।' বলল ািত ূষণ ফ্র বাজী।
'আপোি এ কো ভেেে ফ্রিক, ভতেফ্রে শুযু অস্বীকাি কমিমে বমলই
কামদিমক সমন্দহ ভেমক েুক্ত িাখা োমে ো। এই বাস্তবতামকও আপোমদি
জােমত হমব।' ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল।
'ফ্রিক েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট।' বমল একটু োেল ািত ূষণ ফ্র বাজী।
তািপি বলল, 'েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট, তাহমল আেিা ফ্রক ফ্রেময় ফ্রেিফ্রে?'
'আোি আেফ্রিক শুম ো।' বলল ভপ্রফ্রসমডন্ট ।
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'শুম ো আোমদি ভে ফ্রবষময় অনুমিায ভস পেেে সম্প্রসাফ্রিত হমত পামি
ো েহাোন্য ভপ্রফ্রসমডন্ট?'
'এই ভক্ষমত্র আফ্রে এ টুকু আশ্বাস ফ্রদমত পাফ্রি ভে, আফ্রে ভকাে অন্যায় ও
উমেশ্যেূলক ফ্রকেুমক প্রশ্রয় ভদব ো।'
'যন্যবাদ ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট। আোমদি শুম ো সব সেয় আপোি সামে
োকমব।' বলল ািত ূষণ ফ্র বাজী।
'যন্যবাদ, আপোমদি কো ুলমবা ো।' ভপ্রফ্রসমডন্ট বলল।
সবাই উমি দাাঁিাল।
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৪
বাফ্রল্টমোি ভেমক েুমট আসমে ফ্রতেফ্রট গাফ্রি ওয়াফ্র িংটমেি ফ্রদমক। ফ্রতেফ্রট
গাফ্রিি দুফ্রট এে ফ্রব আই-এি। অন্য গাফ্রিফ্রট সািা ভজোিসমেি।
গাফ্রি ফ্রতেফ্রটি সােমেিফ্রটমত আমে এে ফ্রব আই প্রযাে জজে আব্রাহাে
জেসে। আব্রাহাে জেসমেি গাফ্রি ড্রাই কিমে এে ফ্রব আই-এি একজে
ড্রাই াি। জজে আব্রাহাে জেসে বমস আমে ভপেমেি ফ্রসমট। তাি ফ্রসমটি ভপেমে
যাাঁযা এে ফ্রব আই ডগ ভস্কায়ামডি ভশ্রষ্ঠ কুকুি 'ভসাজে'।
ফ্রিচাডে ভসাজে ফ্রেমলে সেল ভগাময়ন্দা এমজন্ট, ভে ফ্রদত্বীয় ফ্রবশ্বেুমদ্ধি গফ্রত
পামল্ট ফ্রদময়ফ্রেল এবিং েোফ্রসবামদি পতমেি কািণ হময়ফ্রেল।
'ভসাজে' স্যপাি ভসেমসফ্রট ফ্র কািী কুকুি। এক বগেোইমলি েমযে টামগেট
োকমল গন্ধ ভেমক তামক টামগেট কিমত পামি ভসাজে।
ফ্রেতীয় গাফ্রিমত সািা ভজোিসে ও তাি প্রাইম ট ভসমিটািী লািা
কাটোি। তৃতীয় গাফ্রিমত ফ্রতে এে ফ্রব আই পুফ্রল ।
এে ফ্রব আই-এি ভকাে গাফ্রিমতই এে ফ্রব আই-এি ফ্রচহ্ন ভেই। এে ফ্রব
আই পুফ্রল িাও সািা ভপা ামক।
গাফ্রি ফ্রতেফ্রট সাফ্রিবদ্ধ ামব এগুমে।
সািা ভজোিসমেি গাফ্রি োমঝ।
বাফ্রল্টমোি ওয়াফ্র িংটে ভিাড ও আোমপাফ্রলষ ওয়াফ্র িংটে ভিাড ভেখামে
ফ্রেফ্রলত হময়মে, ভস সফ্রন্ধমত ভপৌাঁেমত োমে গাফ্রি।
ফ্রিক ভসই সফ্রন্ধমত আোমপাফ্রল ভিামড বাফ্রল্টমোি ভিামডি ভোহোয়
একটা ফ্রব াল এলাকা জুমি 'ভসে সেটঅয়োি ইন্ডাফ্রস্ট্রজ (প্রাাঃ) ফ্রলফ্রেমটড'
অবফ্রস্থত।
কািখাোফ্রটি পফ্রিে প্রাে জুমি বাফ্রল্টমোি ভিাড এবিং দফ্রক্ষে প্রাে জুমি
আোমপাফ্রল ভিাড।
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জজে আব্রাহাে জেসমেি গাফ্রি েখে ভসে সেটঅয়োি কািখাোি পাম
বাফ্রল্টমোি ভিামডি উপি ভপৌাঁেল, তখে জজে আব্রাহামেি ভপেমে বাাঁযা ফ্র কািী
কুকুি ভসাজে ভ কল ভোঁিাি জমন্য য়ােক ফ্রবমদ্রাহ শুরু কমি ফ্রদল।
ভপেমে তাকাল জজে আব্রাহাে। ভদখল কুকুিফ্রটি দৃফ্রষ্ট পাম ি
কািখাোফ্রটি উপি ফ্রেবদ্ধ। েুটমত চামে ভসফ্রদমকই।
ভ্রুকুাঁচকামলা জজে আব্রাহাে জেসে।
গাফ্রি সিংমগ সিংমগই দাাঁি কিাল জজে আব্রাহাে।
ভপেমেি দুফ্রট গাফ্রিও দাাঁফ্রিময় পমিমে।
গাফ্রি ভেমক ভেমেমে আব্রাহাে জেসে। তাকাল ভস েোক্টিীি ফ্রদমক
আবাি।
ফ্রব াল েোক্টিী। সােমেি ফ্রদমক েোক্টিী, ভপেমেি অিংম ভগাডাউে।
ভগাডাউেটাও ফ্রব াল।
গাফ্রি ভেমক োেল সািা ভজোিসে এবিং পুফ্রল িাও। একজে পুফ্রল
অফ্রেসাি ও সািা ভজোিসে ফ্রগময় দাাঁফ্রিময়মে জজে আব্রাহামেি পাম । কুকুমিি
ফ্রবমদ্রামহি ফ্রবষয়ফ্রট তািাও গাফ্রি ভেমক োোি আমগই ভটি ভপময়মে।
'ঘটো ফ্রক? ওফ্রদমক ফ্রক ভদখমেে জোব?' েোক্টিীি ফ্রদমক ইিংফ্রগত কমি
ফ্রজমজ্ঞস কিল সািা ভজোিসে।
'কুকুি এ েোক্টিীমক সমন্দহ কমিমে।'
'সমন্দহটা ফ্রক আহেদ েুসাি বোপামি?' প্রশ্ন কিমত ফ্রগময় বুকটা েোাঁৎ
কমি উিল সািা ভজোিসমেি। আহেদ েুসাি কো েমে হমলই তাি ভগাটা ভদমহ
অসহেীয় এক জ্বালা েফ্রিময় পমি। য়তােমদি হামত পমি আহেদ েুসা ভকেে
আমে, এই ফ্রচো েমে এমলই ভগাটা ভদহ েে ঢুকমি ভকাঁমদ উিমত চায় সািা
ভজোিসমেি ।
'আোি তাই েমে হমে। কুকুমিি োোয় ভতা এখে আহেদ েুসা োিা
অন্য ফ্রকেু ভেই।'
'তাহমল এখে?' বলল সািা ভজোিসে।
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সািা ভজোিমেি প্রমশ্নি জবাব ো ফ্রদময় জজে আব্রাহাে তাি অযাঃস্তে
অফ্রেসািমক ফ্রেমদে ফ্রদল, 'ভসাজেমক োফ্রেময় আনুে ফ্রোঃ ভো াক।'
সিংমগ সিংমগই আমদ পালে কিল ভো াক।
কুকুি ভসাজেমক োফ্রেময় আেমতই ভস েুমট ভেমত লাগল েোক্টিীি ফ্রদমক।
অফ্রেসাি ভো াক ক্ত হামত ভচে যমি আটকাল ভসাজেমক। সােমে ভোটাি গফ্রত
বন্ধ হমল ভসামজেি গফ্রত আকা েুখী হমলা। লাফ্রেময় উিমত লাগল আকাম ি
ফ্রদমক।
কুকুি ভসাজেমক োফ্রেময় পেেমবক্ষে কিাি পি কুকুমিি ভচেফ্রট হামত ফ্রেল
জজে আব্রাহাে। ফ্রেমদে ফ্রদল অফ্রেসাি ভো াকমক, 'ভতাোি হামত এখে েয়জে
পুফ্রল িময়মে। এই েয়জমেি পাাঁচজেমক বল ভপেমেি ভগাডাউে ও এই েোক্টিী
ফ্রঘমি ভেলমত। অবফ্র ষ্ট একজে আোমদি সামে োকমব।'
অফ্রেসাি ভো াক ফ্রেমদে ভপময় েুটল তাি গাফ্রিি ফ্রদমক।
ফ্রেমদে ভপময় পাাঁচজে এে ফ্রব আই এমজন্ট প্রমতেমকই ভস্টেগাে হামত
ফ্রেময় েুটল েোক্টিী ফ্রঘমি ভেলাি জমন্য।
অবফ্র ষ্ট একজে এল অফ্রেসাি ভো ামকি সামে জজে আব্রাহামেি কামে।
ভো াক ফ্রেমি এমল তামক উমেশ্য কমি জজে আব্রাহাে বলল, 'এই এে
ফ্রব আই কেেীমক সামে ফ্রেময় োও েোক্টিী অফ্রেমস। ভেই অফ্রেমস োক ফ্রেমজি
পফ্রিচয় ফ্রদময় তামক তুফ্রে বল আেিা এই েুহূমতে ভগাটা এলাকা সাচে কিব। তািপি
তামক সামে ফ্রেময় চমল এস।'
ভো াক চমল ভগল।
ফ্রেফ্রেট ফ্রতমেমকি েমযেই ফ্রেমি এল একজেমক সামে ফ্রেময়। তািা কামে
এমল সামে আো ভলাকটামক লক্ষে কমি জজে আব্রাহাে বলল,'আপোমক কষ্ট
ভদয়াি জমন্য আেিা দুাঃফ্রখত। আেিা ফ্রেমখাাঁজ হওয়া একজে ভলাকমক খুাঁজফ্রে।
আোমদি ভগাময়ন্দা কুকুি এই এলাকামক সমন্দহ কমি বমসমে। তাই এলাকা সাচে
কিমত হমে আোমদি। আফ্রে আপোমদি োফ্রলক ফ্র ব িংকি ভসেমক ফ্রচফ্রে। ফ্রতফ্রে
খুব াল ভলাক। ফ্রতফ্রেও আোমক জামেে। ফ্রতফ্রে এই ঘটোমক ওময়লকােই
কিমবে।'
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সামে আসা ভলাকফ্রট বলল, 'আোমদি ভকাে আপফ্রত্ত ভেই স্যাি। তমব
ভগাডাউে এলাকায় োওয়াি েমে হয় দিকাি হমব ো। ওফ্রদমক ভকাে ভলাক োমক
ো।
'ভগাডাউে, েোক্টিী বমল ভকাে কো ভেই। কুকুি ভেখামে োমব, আেিা
ভসখামে োব।' বলল জজে আব্রাহাে।
বমলই জজে আব্রাহাে কুকুমিি ভচেফ্রট এে ফ্রব আই অফ্রেসাি ভো ামকি
হামত তুমল ফ্রদল। বলল, 'স্টাটে কি।'
ভো াক কুকুমিি ফ্রপমি হাত বুফ্রলময় আদি কমি ভচে লুজ কমি ফ্রদল।
কুকুি চলমত শুরু কিল।
ভচে এক হামত যমি ভিমখ তাি ভপেমে ভপেমে হাাঁটমত শুরু কিল এে ফ্রব
আই অফ্রেসাি ভো াক।
ভো ামকি ভপেমে জজে আব্রাহাে জেসে। আব্রাহাে জেসমেি পাম
সািা ভজোিসে। তাি পাম সািা ভজোিসমেি ভসমিটািী লািা কাটোি। সবাি
ভপেমে এে ফ্রব আই-এি পুফ্রল কেেী। তাি সামে েোক্টিীি ভলাকফ্রট।
বুক কাাঁপমে সািা ভজোিসমেি। বলল জজে আব্রাহােমক লক্ষে কমি,
'কুকুমিি সমন্দহ ফ্রেময় ফ্রক াবমেে জোব?'
'কুকুি ুল কমিফ্রে।'
'এি অেে িমেই তাি কাোকাফ্রে হফ্রে? এত সহমজই ফ্রক উদ্ধাি সম্ভব?
ফ্রকেু ঘটমত পামি ভসখামে?' বলল সািা ভজোিসে।
'আেিা তাি জমন্য প্রস্তুত আফ্রে। আপোিা প্রস্তুত োকুে।' বলল জজে
আব্রাহাে।
'অবশ্যই জোব। ফ্রকেু ো পািমল জাে ফ্রদমত ভতা পািব।'
কুকুি ফ্রকেুক্ষে চলাি পি েোক্টিীমক পাম ভিমখ ভগাডাউে লমক্ষে চলমত
শুরু কমিমে।
ভো াক বমল ইিল, 'আেিা েোক্টিী েয়, ভগাডাউমে োফ্রে স্যাি।'
'ফ্রকন্তু ভগাডাউেগুমলাি চাফ্রব ভতা আোি কামে ভেই। তাোিা ভগাডাউে
ভখালাি ক্ষেতাও আোি ভেই।' বলল সামে আসা েোক্টিীি ভলাকফ্রট।
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'চাফ্রব োকমল ল হমতা, ো োকমলও চলমব। তালা াোি জমন্য
আোমদি কামে ফ্রি লবাি আমে।' বলল জজে আব্রাহাে।
'তাহমল স্যাি আপোিা োে, আফ্রে োফ্রলমকি কামে ফ্রগময় ভটফ্রলমোে
কফ্রি। ফ্রতফ্রে এমস পিমত পামিে।' কাাঁপা কমন্ি বলল ভলাকফ্রট।
'ো, ভকাোও আপফ্রে ভেমত পািমবে ো। আোমদি সামে োকমবে।
ভটফ্রলমোমেি দিকাি হমল আিও ভলাক আমে তািা কিমব।' বলল ক্ত আমদম ি
স্যমি জজে আব্রাহাে জেসে।
কুকুি ভগাডাউমেি ফ্রদমক োত্রা শুরু কিাি পি সািা ভজোিসে ও লািা
কাটোি দুজমেি েে খু ী হময় উমিমে। ভগাডাউমেি েত জায়গায় আহেদ েুসা
বন্দী োকমত অবশ্যই পামি।
ফ্রকন্তু েোক্টিীি কো েমে হমতই সািা ভজোিসমেি েমে প্রশ্ন জাগল,
েোক্টিীি োফ্রলমকি োে শুমে েমে হমলা, উফ্রে একজে ািতীয় বিংম াদ্ভুত
ফ্র ল্পপফ্রত। তাি এখামে আহেদ েুসা বন্ধী োকমব ভকে? আমেফ্রিকাে ািতীয়িা
ইহুদীমদি ামগেি সামে তামদি াগে জিামব ভকে? এটা এমকবামিই অফ্রবশ্বাস্য
বোপাি। েমেি এই অবস্থায় প্রশ্ন কিল সািা ভজোিসে, 'জোব আমেফ্রিকাে
ািতীয়মদি এখামে আহেদ েুসা আসমব ফ্রক কমি?'
'এটা ভতাোি একটা সিংগত প্রশ্ন। ফ্রকন্তু তুফ্রে ভতা জাে ো, এই েোক্টিীি
োফ্রলক ফ্র ব িংকি ভসে সহ আমেফ্রিকাে ািতীয় কেুাঃফ্রেফ্রটি ফ্রলডািিা
কময়কফ্রদে আমগ ভপ্রফ্রসমডমন্টি সামে সাক্ষাৎ কমিমে ভজোমিল শ্যািে ও ভডফ্র ড
উইফ্রলয়াে ভজােমসি পমক্ষ তৎফ্রবি বিাি জমন্য। এটা সফ্রতে হমল আমেফ্রিকাে
ািতীয়মদি কামে আহেদ েুসা বন্দী োকমত পািমব ো ভকে?' বলল আব্রাহাে
জেসে।
'সবেো । কেঅটা সফ্রতে হমল এটা হমব এটা হমব আমেফ্রিকাি জমন্য
একটা অফ্রত বি ঘটো। আমেফ্রিকায় ািতীয় কেুেফ্রেফ্রট এবিং ইহুদী কেুেফ্রেফ্রট
দুপক্ষই আমেফ্রিকােমদি োোয় হাত বুফ্রলময় অেে-ফ্রবত্ত ও স্যমোগ স্যফ্রবযা অজেমেি
ভক্ষমত্র সবাি ভচময় অেোৎ আমেফ্রিকােমদি ভচময়ও এফ্রগময় ভগমে। অবস্থাে ও
স্যমোগ স্যফ্রবযা লাম ি এ সাদৃশ্যই ফ্রক দুই কেুেফ্রেফ্রটমক ঐকেবদ্ধ কমিমে? তাহমল
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ভতা আোমদি লিাই-এি িন্ট আমিা একটা বািল।' বলল সািা জোিসে উফ্রেগ্ন
কমন্ি।
'ফ্রকন্তু এই সামে আহেদ েুসামি উদ্ধাি আমগি ভচময় আিও জফ্রটল হময়
ভগল।' বলল জজে আব্রাহাে।
'আপফ্রে এ কো বলমবে ো। বিিং বলুে ঈশ্বি আজ ভে স্যমোগ আোমদি
হামত তুমল ফ্রদময়মেে, ভসই স্যমোমগই আহেদ েুসা উদ্ধাি হময় োমব।' প্রায় আতে
কমন্ি বমল উিল সািা ভজোিসে।
'আফ্রে ঈশ্বমিি কামে এই প্রােেোই কিফ্রে ফ্রেস ভজোিসে।' বলল জজে
আব্রাহাে।
'ঈশ্বি আোমদি সাহােে করুে।' বলল সািা ভজোিসে।
ভগাডাউমেি এ িক ভস িক ভপফ্রিময় একটা দিজা ভখালা ভগাডাউমেি
দিজায় েুমট ভগল ফ্র কািী কুকুি ভসাজে।
বুকটা ভতালপাি কমি উিল সািা ভজোিসমেি। এখামেই ফ্রক আহেদ
েুসা বন্দী? ফ্রকন্তু ঘমিি দিজা ভখালা ভকে?
কুকুমিি ভেেমে ভপেমে সবাই ভগাডাউমেি দিজায় ভগল।
দিজাি বাইমিি অিং টাি উপি ল কমি েজি পিমতই আাঁৎমক উিল
সবাই।
দিজাি বাইমি দু'জায়গায় চাপ চাপ িক্ত। িমক্তি উপিটা শুফ্রকময় ভগমে।
ফ্রকন্তু কুকুি িক্তগুমলা লাে ফ্রদময় ফ্রডফ্রেময় দিজায় ফ্রগময় ভপৌেল। দিজাি
ভচৌকামিি কামে কুকুি ভসাজে েুখ ফ্রেচু কমি ভলজ োিমত লাগল।
সকমল দিজায় ফ্রগময় ভপৌেল।
ভগাডাউমেি ভ তি আমলা জ্বলমে।
দিজাও আমলাফ্রকত।
দিজাি ওপাম ও ভদখা ভগল ফ্রকেু িক্ত। ভসই িক্তই শুকমে কুকুি ভসাজে।
কামিািই বুঝমত বাফ্রক িইল ো দিজাি পাম ি িক্ত আহেদ েুসাি।
আহেদ েুসাি বমলই কুকুি ভসাজে তা শুকমে ও ভলজ োিমে।
ভগাডাউে ূন্য।
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বুকটা হাহাকাি কমি উিল সািা ভজোিসমেি।
ভে আ ায় এতক্ষে ভস বুক ভবাঁময ফ্রেল, ভস আ া ঘমিি ূন্যতাি েমযে
ফ্রদময় উমব োওয়ায় বুকটা একদে দুেমি েুচমি ভগল। তাি উপি আহেদ েুসাি
িক্ত ভদমখ আ িংকা ও আতমঙ্ক দে বন্ধ হওয়াি ভোগাি হমলা সািা ভজোিসমেি।
লািা কাটোি তা বুঝমত ভপমিফ্রেল। লািা কাটোি তাকাল সািা
ভজোিসমেি ফ্রদমক।
লািা কাটোি তাি ফ্রদমক এফ্রগময় এমস প্রেমে কাাঁময হাত ভিমখ তামক
সমচতে কিল। তািপি তামক ফ্রেমজি ভদমহি সামে জফ্রিময় িাখল।
কুকুি ভসাজে দিজা ভেমক েুটল ভগাডাউমেি োঝখামে।
ভসখামে ভেমঝি উপি একটা কামপেট। কামপেমটি উপি পমি আমে
কম্বল। এটা হমলা একটা ফ্রবেো। ফ্রবোোি উপি পমি আমে ফ্রসমল্কি সরু কমডেি
অমেকগুমলা খন্ড।
ভসাজে ভসই ফ্রবোোয় উমি কামপেট ও কম্বল শুকমত লাকল আি োিমত
লাগল তাি ভলজ।
সবাই এগুমলা ফ্রবোোি ফ্রদমক।
'বুঝা োমে, এই ফ্রবোোমতই আহেদ েুসামক িাখা হময়ফ্রেল।' বলল জজে
আব্রাহাে।
'কমডেি এই খন্ডগুমলা ভকে?' ফ্রজমজ্ঞস কিল সািা ভজোিসে। কন্ি তাি
শুকমো, কফ্রম্পত।
'আোি েমে হমে, আহেদ েুসা হাত-পা বাাঁযা অবস্থায় ফ্রেল। পমি ভস
ভকাে ামব বাাঁযেগুমলা ভকমট েুক্ত হয়। খন্ড-ফ্রবখন্ড হওয়া কডেগুমলা তািই
প্রোণ।' বলল জজে আব্রাহাে জেসে।
কুকুি ভসাজেমক ফ্রেময় জজে আব্রাহাে ভবফ্রিময় এল।
সবাই ভবফ্রিময় এল ভগাডাউে ভেমক।
বাইমি ভবফ্রিময় কুকুি ভসাজে োফ্রট শুকমত শুকমত দফ্রক্ষণ ফ্রদমক চলমত
লাগল।
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'আহেদ েুসা সম্ভবত এ পে ফ্রদময়ই ভবফ্রিময় ভগমে। ভসাজে ফ্রেিয় ভস
পেই অনুসিণ কিমে। চল সবাই ভসাজেমক অনুসিণ কফ্রি।' বলল জজে আব্রাহাে
জেসে।
সবাই কুকুি ভসামজেি ভপেমে ভপেমে চলমত লাগল।
হিাৎ সািা ভজোিসে আতেকমন্ি বমল উিল, 'ফ্রোঃ জজে আব্রাহাে! ঘামসি
উপি ভদখুে িমক্তি ভোাঁটা।'
সবাই ভদখল ঘামসি উপি ভোাঁটা ভোাঁটা িমক্তি একটা যািা সােমে
এফ্রগময় ভগমে।
'ভসাজে িমক্তি এই যািাই অনুসিণ কিমে ফ্রেস ভজোিসে। ফ্রেফ্রিত,
আহেদ েুসা এ পে যমিই এফ্রগময় ভগমে।'
সািা ভজোিসমেি ভচামখ-েুমখ আষামঢ় ভেমঘি ঘেঘটা।
সবাই ফ্রেিমব কুকুিমক অনুসিণ কমি এগুমলা।
কুকুি ভসাজে ঘামসি কাোকাফ্রে পেেে েুখ ফ্রেচু কমি এক গফ্রতমত সােমে
এগুমে।
আোমপাফ্রল সিমক উমি ভগল ভসাজে।
সিমক উমি একজায়গায় এমস ভসাজে েেমক দাাঁিাল। েুখ উপমি তুমল
চািফ্রদমক তাকাল।
জজে আব্রাহাে, সািা ভজোিসেসহ সবাই ওখামে ভপৌাঁেল ভদখল,
ভসখামে িাস্তাি একপ্রামে কুকুি ভসাজে এি সােমে ভব ফ্রকেূ পফ্রিোে িক্ত জো
হময় আমে।
িমক্তি দাগ আি সােমে এগুয়ফ্রে।
'এই সিমক উিাি পি আহেদ েুসা এখামে বমস বা শুময় ফ্রেল। এই িক্ত
জো হময়মে তাি েমলই। তািপি ভকউ বা ভকাে গাফ্রি তামক উফ্রিময় ফ্রেময় ভগমে।'
বলল জজে আব্রাহাে।
'কািা উফ্রিময় ফ্রেময় ভগমে, অনুোে কিা োয়?' বলল সািা ভজোসে।
তাি কন্ি ভ জা।

ফ্রি আমেফ্রিকা

87

'বলা েুস্কল। এটুকু বলা োয় ভকাে গাফ্রি েফ্রদ তামক উফ্রিময় ফ্রেময় ফ্রগময়
োমক, তাহমল তািা ত্রু োও হমত পামি। আি োমদি কািমণ ভস আহত হময়মে
তািা েফ্রদ তামক েমলা কমি এমস উফ্রিময় ফ্রেময় ফ্রগময় োমক, তাহমল ফ্রতফ্রে আবাি
তুি হামতই পমিমেে।'
ভ ষ বাকেটা শুমে সািা ভজোিসমেি েুমখ একটা পান্ডুি োয়া ভেমে
এল। তাি ভিাাঁট ভকাঁমপ উিল েি েি কমি। ভপেে ফ্রদমক েুখ একটু ঘুফ্রিময় ফ্রেল
সািা ভজোিসে।
কো বমলই জজে আব্রাহাে েুখ ঘুফ্রিময় ফ্রেময়মে তামদি সামে আসা
েোক্টিীি ভলাকফ্রটি ফ্রদমক। বলল, 'আপফ্রে আোমদি সাহােে কিমত পামিে।'
'আফ্রে ঘন্টা ফ্রতমেক হমলা অফ্রেমস এমসফ্রে। আফ্রে ফ্রকেূই ভদফ্রখফ্রে, ফ্রকেুই
শুফ্রেফ্রে।' বলল ভলাকফ্রট।
'ফ্রকন্তু ভগাডাউমে িক্তপামতি ঘটো ঘমটমে, তা এক ঘন্টাি ভব ী আমগ
েয়। আপফ্রে ভকাে ভগালা-গুলীি ব্দ শুমেেফ্রে?'
'ো, ভসিকে ভকাে ব্দ শুনুে।' বলল ভসই ভলাকফ্রট।
'ফ্রিক আমে, আপফ্রে একটা ভস্টটমেন্ট ফ্রলমখ ভদমবে।' বমল জজে আব্রাহাে
এে ফ্রব আই অফ্রেসাি ভো ামকি ফ্রদমক তাফ্রকময় বলল, 'তুফ্রে এি সামে এি
অফ্রেমস োও। উফ্রে আোমদি সামে ভেমক ো ো ভদমখমেে, তাি উপি একটা
ভস্টটমেন্ট ফ্রলমখ ভদমবে।'
কো ভ ষ কমিই আবাি তাকাল েোক্টিীি ভলাকফ্রটি ফ্রদমক। বলল, 'ফ্রিক
আমে?'
'ফ্রজ্ব স্যাি। আফ্রে ফ্রলমখ ফ্রদফ্রে।'
ওিা দু'জে চমল ভগল।
জজে আব্রাহাে ঘুমি দাাঁিাল সািা ভজোিসমেি ফ্রদমক। বলল, 'স্যফ্রি সািা
ভজোিসে, োত্র এক ঘন্টাি বেবযাে আোমদিমক আহেদ েুসাি সাক্ষাৎ পাওয়া
ভেমক বফ্রিত কিল।'
'দু েগে আোমদি, এক ঘন্টা আমগ আসমত পািমল আহেদ েুসামক
আহত ওয়া ভেমকও ভবাযহয় আেিা বাাঁচামত পািতাে।' বলল সািা ভজোিসে।
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একটু োেল সািা ভজোিসে। ভেমেই আবাি শুরু কিল, 'ভগাটা ফ্রবষয়
পেেমবক্ষে কমি আপোি ফ্রক েমে হমে?'
'ফ্রক ঘমটমে, ভসই বোপািটা?' বলল জজে আব্রাহাে।
'হ্যাাঁ।' বলল সািা ভজোিসে।
'ঘটো খুবই সিল। হাত পা ভবাঁময আহেদ েুসামক ওিা বন্দী কমি
ভিমখফ্রেল। আজমক ভকােও ামব আহেদ েুসা হাত পাময়ি বাাঁযে কাটমত সেেে
হয়। বাাঁযে েুক্ত হময় আহেদ েুসা সম্ভবত দিজাি সােমে ত্রুি আগেদমেি
অমপক্ষা কিফ্রেল। দিজা ভখালাি পি তামদি সামে ধ্বস্তা ধ্বফ্রস্ত হয়। ত্রুিা
সম্ভবত ফ্রেল দু'জে। ওমদি একজমেি ফ্রি লবাি আহেদ েুসা ভকমি ফ্রেময় ওমদি
গুলী কমি। ওমদি দু'জমেি একজে অেবা দু'জেই আহত বা ফ্রেহত হয়। ফ্রকন্তু
তামদি একজে আহেদ েুসামক আঘাত কিমত সেেে হয়। ভস আঘাত আহেদ
েুসাি পা, বুক, োো োিা অন্য ভকাোও লামগ। এি েমল আহেদ েুসা গুরুতি
আহত হমলও িাস্তা পেেে হাাঁটমত সেেে হয়। িাস্তায় ভপৌাঁোি পি িাস্তাি এক
জায়গায় বমস গাফ্রিি অমপক্ষা কমিমে ভস। তািপি ভস ত্রুি হামত পিল, ো
ভকাে গাফ্রি তামক ফ্রেময় ভগল, তা অনুোে কিা েুফ্রস্কল। তমব আহেদ েুসা ভে
গাফ্রিি জমন্য বমসফ্রেল, একজায়গায় ঐ পফ্রিোে জোট িক্ত তািই প্রোণ।'
'আহেদ েুসা বন্দী হমল তামক ভতা আবাি বন্দীখাোমতই ফ্রেফ্রিময় ফ্রেময়
োওয়াি কেঅ। তামতা তািা তকমিফ্রে।' সািা ভজোিসে বলল।
'হ্যাাঁ। ভসটাই হবাি কো। ফ্রকন্তু এি বেফ্রতিেও হমত পামি। ফ্রচফ্রকৎসা ও
ফ্রেিাপত্তাি জন্য তামক অন্যত্র সফ্রিময়ও ফ্রেমত পামি। তমব সব ভদমখ-শুমে আোি
এখে েমে হমে, আহেদ েুসামক অন্য ভকউ তুমল ফ্রেময় ভগমে।, এ ফ্রদকটাই
প্রবল।'
োেল জজে আব্রাহাে।
'ঈশ্বি করুে, এই ভ ষ কোটাই ভেে সতে হয়।' বলল সািা ভজোিসে।
পা ভেমক সািা ভজোিসমেি ফ্রপএ লািা কাটোি বমল উিল, 'আমেে।'
'চল আোি গাফ্রিি ফ্রদমক হাাঁফ্রট।'
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বমল ওপামিি বাফ্রল্টমোি ভিামডি ফ্রদমক গাফ্রিি জমন্য হাাঁটমত শুরু কিল
জজে আব্রাহাে।
সািা ভজোিসেিাও হাাঁটা শুরু কিল।
সািা ভজোিসে ও লািা কাটোি পা াপাফ্র হাাঁটমে।
ভগাটা িাস্তায় একটা কোও বলল ো সািা ভজোিসে। উফ্রেগ্ন লািা
কাটোিও। এ যিমেি ফ্রেিবতা সািা ভজোিসমেি স্ব াব ফ্রবরুদ্ধ।
গাফ্রিমত বমসও ঐ একই অবস্থা।
গাফ্রিি ফ্রসমট গা এফ্রলময় ভচাখ বুমজমে সািা ভজোিসে।
পাম ই বমসমে লািা কাটোি। ফ্রকন্তু ঘাাঁটামত সাহস কিমে ো সািা
ভজোিসেমক। তাি েে খািাপ ভসটা ভতা লািা কাটোি জামে। ফ্রকন্তু য় হমে তাি
অস্যখ-ফ্রবস্যখ কিল ফ্রকো। এই ভতা োত্র ক'ফ্রদে আমগ ভস হাসপাতাল ভেমক
ফ্রেমিমে।
পিীক্ষা কিাি জমন্য লািা কাটোি তাি হাত সািা ভজোিসমেি কপামল
িাখল।
যীমি যীমি ভচাখ খুলল সািা ভজোিসে।
বলল, 'ো লািা আফ্রে অস্যস্থ হময় পফ্রিফ্রে। াল আফ্রে।'
'ভক বলল াল আমেে? গাময়ি উত্তাপ অেত ফ্রডফ্রগ্র খামেক ভবমিমে।'
'অবস্থাি পােেমকে অেে লাকচুময় ণ হময়ই োমক।'
'আসমল আপোি আসা ফ্রিক হয়ফ্রে। আফ্রন্ট ফ্রিকই বাযা ফ্রদময়ফ্রেমলে।'
'ওকো বমলা ো লািা। ো এল ভকেে কমি ভদখতাে আহেদ েুসা
ভেমঝমত একটা কামপেমটি ওপি একটা কম্বল গাময় ফ্রদময় ফ্রক স্যমখ বন্দী জীবে
কাফ্রটময়মে! ো এমল ভকেে কমি ভদখা হমতা তাি ভদমহি জোট িক্ত! ভকেে কমি
ভদখতাে আহেদ েুসা েুক্ত হবাি প্রাোে ভচষ্টা কমিও....।'
কান্নায় জফ্রিময় ভগল সািা ভজোিসমেি ভ মষি কোগুমলা। দু'হামত েুখ
ঢাকল ভস। লািা তাি একটা হাত সািা ভজোিসমেি কাাঁময ভিমখ বলল, 'বৃোই
াবমেে। ভদখমবে, উফ্রে ফ্রিক েুক্ত হময়মেে। আিংমকল জজে আব্রাহাে ফ্রিকই
বমলমেে, তাি েুক্ত হবাি সম্ভাবোি ফ্রদকটাই প্রবল।'
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'সবাই আেিা এটাই কােো কিফ্রে। ফ্রকন্তু আেিা ো চাফ্রে ভসটাই ঘমটমে
তা ফ্রেফ্রিত কমি ভকউ বলমত পািফ্রে ো। কষ্টটা এখামেই।'
সিা ভজোিসে োেমলও লািা কাটোি সিংমগ সিংমগ ভকাে জবাব ফ্রদল ো।
একটু সেয় ফ্রেময় যীমি যীমি বলল, 'একটা কো বফ্রল ফ্রেস ভজোিসে।'
'বল।' বলল সািা ভজোিসে।
'আহেদ েুসা সম্পফ্রকেত আপোি ফ্রসদ্ধােমক আফ্রে শ্রদ্ধা কফ্রি। ফ্রকন্তু
তািপিও বলমত চাই, আহেদ েুসা একটা বুমো পাফ্রখ। ভপাষ োেবাি েত েয়।'
লািা কাটোি বলল।
সািা ভজোিসেও সিংমগ সিংমগ জবাব ফ্রদল ো। বলল যীমি যীমি একটু
সেয় ফ্রেময়, 'আফ্রে ভতা তামক ভপাষ োোমত চাইফ্রে লািা। ফ্রকিংবা আফ্রে তামক
আোি বাোমতও চাইফ্রে। আফ্রে শুযু ভচময়ফ্রে তাি হমত।'
'ঐ একই কো হমলা। আপফ্রে তাি হমত ভগমল ফ্রতফ্রে আপোি হমত হমব।'
বলল লািা কাটোি।
'ো, একই কো েয়। েদী েখে সাগমি ফ্রেম োয়, তখে েদী সাগমিি
হয় ফ্রকন্তু সাগি েদীি হয় ো।'
'সাগমিি ঘি-সিংসাি ভেই। ফ্রকন্তু আপোি সিংসাি চাই, তািও সিংসাি
চাই।'
'আফ্রে এতফ্রকেু াফ্রবফ্রে, াববাি সেয়ও পাইফ্রে। তামক ভদখাি আমগ
আফ্রে তামক স্বমপ্ন ভপময়ফ্রে। এটা আোি ফ্রেয়ফ্রত লািা। ঈশ্বি ো কমিে, তাি উপি
ভতা হাত ভেই কািও।'
'তামক আপোি জাোি দিকাি ফ্রেল।'
'ফ্রক দিকাি লািা। ো ভজমেই ভতা ালমবমসফ্রে। জাোি ফ্রক প্রময়াজে
আি।
'ফ্রতফ্রে আপোমক ফ্রকেু বমলে ফ্রে?'
'ভসফ্রদে অফ্র োে ভেমক ফ্রেমি আোমক 'ফ্রেস সািা ভজোিসে' বলায়
আফ্রে ভকাঁমদ ভেমলফ্রেলাস। ফ্রতফ্রে গম্ভীি হময় ফ্রগময়ফ্রেমলে। পমি একসেয় ফ্রতফ্রে
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আোমক ফ্রকেু বলমত োফ্রেমলে। ফ্রকন্তু আফ্রে ভটফ্রলমোে যিমত বেস্ত হময় পিায়
এবিং তািপি আব্বা এমস পিায় তাি বলা আি হয়ফ্রে।'
'তাি সম্পমকে ফ্রক যিমেি কো ফ্রতফ্রে বলমত শুরু কমিফ্রেমলে?'
'সমব ফ্রতফ্রে বলমত শুরু কমিফ্রেমলে, 'স্যফ্রি ফ্রেস সািা, োত্র আোি োেফ্রট
োিা আি ফ্রকেুই আপোমক জাোমো হয়ফ্রে।' একো ভ ষ কমিই ফ্রতফ্রে ফ্রকেু বলমত
োফ্রেমলে। এই সেয় আোি ভটফ্রলমোে আমস।'
'ভবাঝা োমে তাি ফ্রকেু বলাি আমে। অেচ আপফ্রে ফ্রকেুই ভ ামেেফ্রে,
জামেেফ্রে।'
'আফ্রে তাি সামে ভকাে ভলে-ভদে কিমত চাইফ্রে ভে, আফ্রে ফ্রহমসব-ফ্রেমক
কিব। ো ঘমটমে তা একােই আোি, এমত তািও ভকাে ফ্রিকাো ভেই।
কো ভ ষ কিমতই সািা ভজোিসে ভদখল জজে আব্রাহাে তামদি ফ্রদমক
এফ্রগময় আসমে।
সািা ভজোিসে গাফ্রি ভেমক োেল।
জজে আব্রাহাে একটু ফ্রেকটবতেী হমল সািা ভজোিসে বলল, 'ফ্রোঃ
ভো াক ফ্রেমিমে। এখে কিেীয়?'
'এখে ভেিা োিা আি ফ্রক কিাি আমে।' বলল জজে আব্রাহাে।
'আপফ্রে আপোি ভলাকমদি আোমপাফ্রল সহ আম -পাম ি এবিং
ওয়াফ্র িংটমেি সকল হাসপাতাল ও ফ্রলফ্রেমক ভচাখ িাখমত বলুে। আোি ফ্রবশ্বাস,
অন্য ভকউ আহত আহেদ েুসামক ফ্রেিয় ভকাে হাসপাতাল বা ফ্রলফ্রেমক ফ্রেময় ভেমত
পামি।' বলল সািা ভজোিসে।
খু ী হময় উিল জজে আব্রাহাে। বলল, 'বতেোে ফ্রেময় ভব ী বেস্ত োকায়
ফ্রবষ্যৎ ফ্রেময় ফ্রকেু াবমতই ুমল ভগফ্রে। যন্যবাদ ফ্রেস সািা ভজোিসে।'
বমলই পা বািাল ভো ামকি গাফ্রিি ফ্রদমক। বলল, 'োই ভো াকমক বফ্রল
এখেই ভেমসজটা সব জায়গায় জাফ্রেময় ভদবাি জমন্য।'
জজে আব্রাহাে চমল ভগল।
'ভোবাইলটা দাও লািা।'
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ভোবাইলটা সািা ভজোিসমেি হামত ফ্রদমত ফ্রদমত লািা বলল, 'ফ্রবষয়টা
খুবই গুরুত্বপূণে। এতক্ষমে ভেমসজটা সবাই ভজমে ভগমল াল হমতা।'
'আোিও এইোত্র েমে পিল।'
বমল সািা ভজোিসে 'ফ্রি আমেফ্রিকা'ি ওয়াফ্র িংটে অফ্রেমস জাফ্রেময় ফ্রদল
ভেমসজটা।
এসেয় জজে আব্রাহাে সািা ভজোিসমেি গাফ্রিি পা ফ্রদময় ভেিাি
সেয় বলল, 'প্রস্তুত ফ্রেস সািা। আেিা এখফ্রে স্টাটে কিব।'
অল্প ফ্রকেুক্ষমেি েমযে সােমে জজে আব্রাহামেি গাফ্রি স্টাটে ভেবাি ব্দ
পাওয়া ভগল।
স্টাটে ফ্রেল সািা ভজোিসেমদি গাফ্রিও।
ফ্রতেফ্রট গাফ্রি আবাি চলমত শুরু কিল ওয়াফ্র িংটমেি উমেমশ্য।

ভোয়াে োফ্রবলা গাফ্রি ড্রাই

কিফ্রেল। তাি পাম

বমসফ্রেল সাগফ্রিকা

ভসে।
ইহুদী ভেময় ভোয়াে োফ্রবলা ও সাগফ্রিকা ভসে দু'জে ঘফ্রেষ্ঠ বান্ধবী।
ভোয়াে োফ্রবলািা আোমপাফ্রলম ি স্থায়ী বাফ্রসন্দা। তামদি বাফ্রি ভেমক
অল্পদূমি এমকবামি সেুদ্র তীমি একফ্রট ফ্রটলাি উপি সাগফ্রিকা ভসেমদি
গ্রীষ্মাবাস।
সােমেি ফ্রদমক দৃফ্রষ্ট ফ্রেবদ্ধ ভোয়াে োফ্রবলাই প্রেে ভদখমত ভপময়ফ্রেল
োফ্রটমত পমি োকা ভলাকফ্রটমক।
'সাগফ্রিকা ভদখ একজে ভলাক পমি আমে িাস্তাি পাম ।' বমল উিল
ভোয়াে োফ্রবলা।
তাি বলা ভ ষ হমত ো হমতই গাফ্রি ভলাকফ্রটি সোেিামল চমল এল।
ভোয়াে োফ্রবলাি েত সাগফ্রিকা ভসেও তাফ্রকময় ফ্রেল ভলাকফ্রটি ফ্রদমক।
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ভলাকফ্রটি কুকিামো ভদহ পমিফ্রেল োফ্রটি উপি। তাি েুখ িাস্তাি ফ্রদমক।
িক্তাক্ত ভদমহি একটা অিং ।
ভলাকফ্রটি েুমখি উপি ভচাখ পিমতই ীষণ চেমক উিল সাগফ্রিকা ভসে।
অেমিি গ ীি ভেমক উচ্চাফ্রিত হমলা, 'এ ভে আহেদ েুসা!'
অেমিি গ ীি ভেমক এ কো উচ্চাফ্রিত হবাি সামে সামেই সাগফ্রিকা
ভসে এল উিল ফ্রচৎকাি কমি, 'গাফ্রি দাাঁি কিাও োফ্রবলা।'
গাফ্রি ভডড স্টপ হময় ভসখামেই দাাঁফ্রিময় পিল।
'ভলাকফ্রটমক ফ্রক সাহােে কিমব? ভবাঁমচ আমে ফ্রক ভলাকফ্রট?' ফ্রজজ্ঞাসা
উচ্চাফ্রিত হমলা োফ্রবলাি কমন্ি।
ভকাে উত্তি ো ফ্রদময় লাে ফ্রদময় গাফ্রি ভেমক ভেমে সাগফ্রিকা ভসে।
ভস েুমট ভগল আহেদ েুসাি কামে।
প্রেমে তাি একটা আেুল ফ্রদল আহেদ েুসাি োমক।
ভবাঁমচ আমে আহেদ েুসা, খু ী হমলা সাগফ্রিকা ভসে।
এসেয় আহেদ েুসা ভচাখ খুলল আেমন্নি েত।
সাগফ্রিকা ভসে উমি দাাঁিাল। বলল োফ্রবলামক লক্ষে কমি, 'এমক গাফ্রিমত
ফ্রেমত হমব োফ্রবলা।'
'ভতাোি পফ্রিফ্রচত োফ্রক?'
গাফ্রি ভেমক োেমত োেমত ফ্রজমজ্ঞস কিল োফ্রবলা।
'হ্যাাঁ।' সিংফ্রক্ষপ্ত উত্তি ফ্রদল সাগফ্রিকা ভসে।
'তাহমল গাফ্রিমত ফ্রেময় কাজ ফ্রক? এই ভতা ভতাোমদি েোক্টিী। কাউমক
ডাক ফ্রদময় বল। তািা এমস বেবস্থা কিমব। ভতাোমক ফ্রকেুই াবমত হমব ো।'
বলল োফ্রবলা।
'ো। এ শুযু পফ্রিফ্রচত েয়, আোি ঘফ্রেষ্ঠ বন্ধু। এমক আফ্রে এমদি হামত
ফ্রদমত পাফ্রি ো। এমক আফ্রে গাফ্রিমত ভেব।'
'তোস্তু ফ্রেস ভসে।' বমল ভোয়াে োফ্রবলা সাগফ্রিকা ভসমেি পাম এমস
দাাঁিাল।
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তািপি দুজমে যিাযফ্রি কমি আহেদ েুসামক গাফ্রিি ভপেমেি ফ্রসমট
তুলল।
গাফ্রিমত তুমল শুইময় ফ্রদমত ফ্রদমত োফ্রবলা বলল, 'আফ্রে প্রেমে ভেে
কমিফ্রেিাে গাফ্রিি এোকফ্রসমডন্ট। ফ্রকন্তু এখে ভদখফ্রে তা েয়। হয় গুিী, ো হয়
সািংঘাফ্রতক যিমেি েুফ্রিকাহমতি ঘটো। ীষণ ফ্রিফ্রডিং হমে। প্রেমেই িক্ত বন্ধ
হওয়া দিকাি।'
'ফ্রিক বমলে োফ্রবলা। তুফ্রে ড্রাইফ্র িং ফ্রসমট োও। গাফ্রি স্টাটে দাও। আি
োষ্ট এইড বক্স ভেমক তুলাি বাফ্রন্ডল এবিং বোমন্ডজ ভটপটা আোমক দাও।' বলল
সাগফ্রিকা ভসে।
'তুফ্রে পািমব ফ্রকেু কিমত?' তুলাি বাফ্রন্ডল এবিং বোমন্ডজ ভটপ ফ্রেময়
গাফ্রি ভেমক োেমত োেমত বলল ভোয়াে োফ্রবলা।
'অম েস ভেই, ফ্রকন্তু কেে ভসি ভতা আমে।'
ড্রাইফ্র িং ফ্রসমট ফ্রগময় বসল ভোয়ে োফ্রবলা।
'ভকাোয় গাফ্রি ভেমবা সাগফ্রিকা, ভকাে ফ্রলফ্রেমক?' বলল ভোয়াে োফ্রবলা।
'ভসাজা আোমপাফ্রল চল।'
'আোমপাফ্রলম ি ভকাে ফ্রলফ্রেমক ভেমব?'
'পমি বলফ্রে।'
আহেদ েুসা ভচাখ খুমলফ্রেল। ফ্রকেু বলমত োফ্রেল।
সাগফ্রিকা ভসে ভিাাঁমট আেুল ভিফ্রকময় কো বলমত ফ্রেমষয কিল এবিং
সামে সামে অন্য ফ্রদমক তাকাল।
সাগফ্রিকা ভসে একদলা তুলা ফ্রেময় েূল ক্ষতস্থামেি িক্ত েুমেই আবাি
ভসখামে প্রকান্ড একদলা তুলা লাফ্রগময় ভচমপ যিল এবিং ভচমপ যমিই োকল।
সাগফ্রিকা ভসে এতটুকু অেত জামে এ ামব ফ্রকেুক্ষে যমি িাখমল
সািমেমসি িক্ত জোট বাযমল ভ তি ভেমক িক্ত ভবফ্রিময় আসা বন্ধ হমব। তাই
হয় ফ্রকো ভসটাই ভদখমত চায় ভস।
আহেদ েুসা ভচাখ বন্ধ কমি শুময় ফ্রেল। সাগফ্রিকা ভসে ভেেে ফ্রবফ্রস্মত
হময়মে আহেদ েুসামক ভদমখ, আহেদ েুসাও ভতেফ্রে ফ্রবফ্রস্মত হময়মে সাগফ্রিকা
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ভসেমক ভদমখ। প্রেমে তাি ফ্রচো হময়ফ্রেল ভে, সাগফ্রিকা ভসে তামক ফ্রেময় ফ্রক কমি
ফ্রিক ভেই। ভস ফ্রেফ্রিক হমলা তখে, েখে ভস ভদখল এখােকাি ভলাকমদি হামত
তামক ভেমি ফ্রদল ো এবিং এখােকাি ভকাে ফ্রলফ্রেমকও তামক ফ্রেল ো। আহেদ
েুসা বুঝল, তাি ফ্রবপদ সাগফ্রিকা ভসে বুমঝমে। সম্ভবত ভস আহেদ েুসামক ফ্রবপদ
ভেমক বাাঁচাবাি ভচষ্টা কিমে। অেচ তািই ফ্রপতাি ভগাডাউমেি অোেফ্রবক
পফ্রিমবম বন্দী ফ্রেল আহেদ েুসা। বুমকি উপমি কাাঁমযি একটু ফ্রেমচি
েুফ্রিকাঘাতটা খুবই োিাত্মক ফ্রোঃসমন্দমহ, ফ্রকন্তু এই আঘাত তামক এত কাবু
কিমত পািমতা ো, েফ্রদ ভপমট খাবাি োকমতা। দু'একফ্রদে পি পি আহেদ
েুসামক তািা ভে খাবাি ফ্রদময়মে তা ো ভদবাি েতই। ভদহটা তাি দুবেল হময়
পমিমে এ কািমেই। তািা আহেদ েুসাি সেস্ত ফ্রক্ত ভকমি ফ্রেময় েুেূষুে অবস্থায়
বাাঁফ্রচময় িাখমত ভচময়ফ্রেল। োমত েুক্ত হবাি ফ্রক্ত তাি ো োমক। সাগফ্রিকা ভসমেি
সামেি ভেময়ফ্রটি কো েমে পিল আহেদ েুসাি। আহেদ েুসামক তাি সােমে
কো বলমত ফ্রেমষয কিল ভকে সাগফ্রিকা ভসে? অবাফ্রিত ভকাে কো বমল ভেফ্রল
ফ্রকো এজমন্য? আি সাগফ্রিকা ভসে ভেময়ফ্রটমক আহেদ েুসাি ফ্রেেো পফ্রিচয়
ফ্রদময়মে। আহেদ েুসা ভতা সাগফ্রিকা ভসমেি ঘফ্রেষ্ঠ বন্ধু েয়। সব ফ্রেফ্রলময় আহেদ
েুসাি পফ্রিচয় ভস ভগাপে কমি ভগমে।
েখে আহেদ েুসা এসব াবফ্রেল, তখে সাগফ্রিকাও আহেদ েুসাি
ফ্র য়মি বমস ফ্রচো কিফ্রেল। াবফ্রেল আহেদ েুসাি কোই। ভসফ্রদে আহেদ েুসা
তামদি দু াই-ভবােমক ফ্রেমজি পফ্রিচয় ভদয়ফ্রে। পমিি ফ্রদেই তািা তামদি োময়ি
কাে ভেমক আহেদ েুসাি পফ্রিচয় জােমত ভপমিফ্রেল। জােমত ভপমিফ্রেল তামদি
ূগ েস্থ কমক্ষ ফ্রেফ্রে বন্দী ফ্রেমলে ফ্রতফ্রে ফ্রবশ্বখোত ফ্রবিবী আহেদ েুসা। োে শুমে
ফ্র হফ্রিত হময়ফ্রেল সাগফ্রিকা ভসে। পত্র-পফ্রত্রকা পমি সাগফ্রিকা ভসমেি যািো
হময়ফ্রেল আহেদ েুসা হমব ীে সদৃ রুক্ষ চফ্রিমত্রি, ভে হমব শুযু ময়িই পাত্র।
ফ্রকন্তু ভে আহেদ েুসামক তািা ভদখল, ভস এমকবামিই ফ্র ন্ন। সিল, স্যদ েে এক
দ্রমলাক ভস। ভে কময়ক ফ্রেফ্রেমটি ভদখায় এমকবামি কামে এমস ফ্রগময়ফ্রেল,
সেেেে ও সহানু ূফ্রত আদায় কমি ফ্রেময়ফ্রেল। এেে ভলাকমক শুযু বন্ধুই াবা োয়,
ত্রু েয়। ফ্রবফ্রস্মত হময়ফ্রেল সাগফ্রিকা ভসে। এেে একজে ভলাক ফ্রবশ্ব ফ্রবিবী
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হময়মে ফ্রকমসি ভজামি। ফ্রক্ত ও সন্ত্রামসি ভজামি অবশ্যই েয়। ফ্রক্ত ও সন্ত্রাস তাি
অবলম্বে হমল ভসফ্রদে দু'জে প্রহিীমক ভস হতো কিত এবিং তামদি উপিও
ফ্রেেোতে হমতা, ফ্রকন্তু তা ভস কমিফ্রে। তামদি দুই াই ভবােমক আটমক ভিমখ
ফ্রগময়ফ্রেল তামদিই ামলাি জমন্য তা পমি প্রোফ্রণত হময়মে। তািা েুক্ত োকমল
তামদিমক অমেক িকে প্রমশ্নি ফ্র কাি হমত হমতা। তািা তামদি ফ্রপতাি কামে
ভতমকই শুমেফ্রেল আহেদ েুসা পালামত পামিফ্রে, যিা পমিমে। ফ্রক ামব যিা
পমিমে তাও তামদি বমলমে। যিা পিাি খবি শুমে েে খািাপ হময় ফ্রগময়ফ্রেল
সাগফ্রিকা ভসে ও তাি াই ািংক ভসে দুজমেিই। এ ফ্রেময় দু' াই-ভবাে অমেক
আমলাচো কমিমে। ভ মবমে তািা, তািা েফ্রদ আহেদ েুসামক েুক্ত কিাি জমন্য
ফ্রকেু কিমত পািমতা। আজ সাগফ্রিকা ভসে ভসই স্যমোগই ভপময়মে।
সাগফ্রিকা ভসে েুখ ঘুফ্রিময় তাকাল আহেদ েুসাি ফ্রদমক। ভচাখবন্ধ কমি
আমে আহেদ েুসা। েতুে কমি আহেদ েুসাি ফ্রদমক তাকামত ফ্রগময় ফ্র উমি উিল
সাগফ্রিকা ভসে। ফ্রকন্তু এেে সাযািে ভলাক এতবি অসাযািে হয় ভকেে কমি! ভে
েুক ভস ভদখমে ভসেুমখ ভকাে েফ্রলেতা, ভকাে আফ্রবলতা, ভকাে পামপি স্প ে ভেই।
ফ্র শুি েত ফ্রেষ্কলুষ এক েুখ। এই েুখ ও েুমখি আিামল ভে েে-এই ভতা সাযুসেত্ব এবিং ফ্রক্ত দু'ভয়িই সফ্রম্মলে ঘমটমে। এ কািমেই ফ্রক সাযািে হময়ও
অসাযািে! শ্রদ্ধায় ভেে নুময় পিমত চাইল সাগফ্রিকা ভসমেি েে।
আহেদ েুসাি েুখ ভদমখ ফ্রবফ্রস্মত হমলা সাফ্রগিকা ভসে আমিকটা
কািমণও। ভসটা হমলা, আহেদ েুসাি ভদমহ ভে ফ্রবপেেয় ঘমট ভগমে তাি ভকাে
প্রকা তাি েুমখ ভেই। ফ্রেিয় আহেদ েুসা এখে ভচতে আমে। ফ্রকন্তু তাি ভদহ
এখে েন্ত্রোয় ভে জজেফ্রিত হমে, তাি ভকাে প্রকা তাি েুমখ ভদখা োমে ো। হয়
তাি ো ে পােমিি েত ক্ত, েয়মতা এই েন্ত্রণা হজে কিাি েত োেফ্রসক ফ্রক্ত
তাি আমে। অেবা সাযু-সে ফ্রবিবী ফ্রহসামব তাি দুফ্রটই আমে।
সাগফ্রিকা ভসমেি াবোি এই ভ লা আি কতদূি বময় চলত ভক জামে।
ফ্রকন্তু সােমেি ড্রাইফ্র িং ফ্রসট ভেমক ভোয়াে োফ্রবলা কো বমল উিল, 'আোমপাফ্রল
ভতা এমস ভগলাে। বল ভকাোয় োব। ভকাে হাসপাতামল? ভকাে ফ্রলফ্রেমক?'
'ো ভকাোও ো।'
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'তাহমল ভকাোয়? ভতাোি বাফ্রিমত?'
'ো।'
'তাহমল?'
'োফ্রবলা তুফ্রে ভতা আোমপাফ্রলম ি ভেময়। ভতাোি ফ্রক এেে ভকাে
ডাক্তামিি কো জাো আমে ফ্রেফ্রে বাফ্রিমত ফ্রচফ্রকৎসা কমিে, বাফ্রিমত তাি
ফ্রচফ্রকৎসাি েোফ্রসফ্রলফ্রট আমে, ভেখামে এমক ফ্রচফ্রকৎসাি জমন্য ফ্রেময় ভেমত পাফ্রি।'
'ফ্রকন্তু হাসপাতামল, ফ্রলফ্রেমক অস্যফ্রবযা ফ্রক? ভসখামে আিও ভবটাি হমব।'
'এি ত্রু আমে। খুব ফ্রক্ত ালী ত্রু । তািা হাসপাতামল-ফ্রলফ্রেমক
ফ্রেিয় খুাঁজমব।'
'ভস িকে য় োকমল পুফ্রলম ি সাহােে োও ো।'
'ফ্রেিাপদ েয়। বি বি পুফ্রল অফ্রেসাি ত্রুি পমক্ষ কাজ কিমত অমেক
সেয় বাযে হয়।'
'ভতাোি বন্ধু ফ্রক এতবি ভকউ?'
'তাি ত্রু বি।' বমলই সাগফ্রিকা ভসে তাি আমগি প্রমশ্ন ফ্রেমি ভগল।
বলল, 'ো বললাে, ভতাোি পফ্রিফ্রচত ভতেে ভকাে ডাক্তাি আমে?
'আমেে একজে িাব্বী ডাক্তাি। ফ্রতফ্রে াল ডাক্তাি, াল সাজেে।
বাফ্রিমত ফ্রচফ্রকৎসা কমিে। জরুিী ভিাগী তাি বাফ্রিমত িাখাি বেবস্থাও আমে। তমব
োসে ািা কিমত হয়। আি ডাক্তামিি ফ্রে'টা একটু ভব ী।'
'তা ভহাক। েত টাকা চাে ভদব। োসে ািা কিব ক্ষফ্রত ভেই।
যন্যবাদ ভতাোমক োফ্রবলা। এখে তাহমল ভসই ডাক্তামিি ওখামেই চল।'
'অল িাইট।' বমল গাফ্রিি গফ্রত বাফ্রিময় ফ্রদমত ফ্রদমত বলল, ' ািংক আজ
কখে আসমে সাগফ্রিকা?'
োফ্রবলা ও
ািংক ভসে দু'জমে বন্ধু। শুযু বন্ধুই েয়, দু'জে দু'জেমক
গ ীি ামব ালবামস।
ািংমকি োযেমেই এক পাফ্রটেমত ভোয়াে োফ্রবলাি সামে
সাগফ্রিকা ভসমেি পফ্রিচয়।
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'হয়মতা এতক্ষমে এমসই ভগমে। ভ ব ো োফ্রবলঅ। ভদফ্রখ তামক
ভটফ্রলমোে কিফ্রে। এি কো েফ্রদ ওমক বফ্রল , ভদখমব আেিা ডাক্তামিি কামে
ভপৌাঁোি আমগই ভস ভপৌাঁমে ভগমে।'
'এত ালবামস?'
' ালবামস োমে এমকবামি ক্ত।'
'ফ্রকন্তু ইফ্রে ভদখফ্রে এফ্র য়াে, আি ভতােিা আমেফ্রিকাে। বন্ধুত্বটা
ফ্রক ামব?'
'এটা আবাি ভকাে বাযা হমলা োফ্রক? এক ভদখামতই অমেক সেয়
তবাি ভদখাি কাজ হময় োয়।'
'ভস িকে কাজ ভতাোি হময়মে োফ্রক?'
'বলমত পাি।'
'আিও ফ্রকেু বলমত পাফ্রি ো?' ভোয়াে োফ্রবলাি ভচামখ দুষ্টুেীি হাফ্রস।
'ভদখ ফ্র ন্ন অেে ভখাাঁজাি ভকাে অবকা ভেই। আি তাি সেয়ও এটা েয়।'
কৃফ্রত্রে গম্ভীি হবাি ভচষ্টা কমি বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'ফ্রিক আমচ, সেময়ই বলব।'
বমল ভস্ল্া হময় পিা গাফ্রিি গফ্রত আবাি বাফ্রিময় ফ্রদল।
েুমট চলল গাফ্রি আোমপাফ্রলম ি ফ্রদমক।

'সাগফ্রিকা োেফ্রে ভকফ্রবমে োে?' বলল ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক।
ডাাঃ ভবফ্রগে বািামকি কামেই আহেদ েুসাি ফ্রচফ্রকৎসা হমে। ডাাঃ ভবফ্রগে
বািামকি বাফ্রিি ফ্রবিাট বাফ্রিি একটা অিং ফ্রেময় ভস তাি ফ্রেফ্রে ফ্রলফ্রেক
সাফ্রজময়মে। সােমেি বি ঘমি তাি ডাক্তািখাো। ভস ডাক্তািখাোি ভপেমে
ফ্রবফ্র ন্ন আকামিি পাাঁচফ্রট ভকফ্রবে আমে। অেোৎ আউটমডাি ফ্রচফ্রকৎসাি বাইমি োত্র
পাাঁচজে ভিাগী এক সিংমগ তাি ফ্রেফ্রে ফ্রলফ্রেমক ফ্রতে হমত পামি। এ ভকফ্রবেগুমলামত
ফ্রচফ্রকৎসা ভসবা োিা ডাক্তামিি পক্ষ ভেমক শুশ্রুসা ও খাবাি স্যমোমগি বেবস্থা
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ভেই। শুশ্রুসাি জমন্য োসে ািা কিা ও খাবাি সিবিামহি বেবস্থা ভিাগীমদি পক্ষ
ভেমক কিমত হয়। োমদি সােেে ভেই তামদি খাবাি বেবস্থা পাম ি চোফ্রিমটবল
অিোমেজ ভেমক কিা হয়্ আি শুশ্রুসাি বেবস্থা ডাক্তাি ফ্রেমজি তহফ্রবল ভেমক
কমি োমকে।
ডাাঃ ভবফ্রগে বািামকি ফ্রচফ্রকৎসা কাজ তাি যেেজীবমেি অিং । ডাাঃ বািাক
ইহুদী িাব্বী পফ্রিবামিি সোে এবিং ফ্রেমজও একজে িাব্বী বা যেেগুরু। তাি এবিং
তাি স্ত্রীি ভগাটা জীবেটাই যমেেি কামজ উৎসগেীত। একজে ফ্রেষ্ঠাবাে ইগুদী
এবিং বহুদ েী যেেগুরু ফ্রহসামব চািফ্রদমক তাি স্যোে আমে।
ডাাঃ ভবফ্রগে বািামকি ডাক্তাি খাোি সােমে ফ্রদময়ই ভকফ্রবেগুমলামত
োবাি কফ্রিমডাি। ভকউ ভকফ্রবমে ভেমত চাইমল ডাক্তািখাোি দিজা অফ্রতিে কমি
ভেমত হয়। আি ডাাঃ বািাক তাি ডাক্তািী ভচয়ামি বমস বাইমিি দিজাি ফ্রদমক েুখ
কমিই। সেতিািং ভকফ্রবমেি ফ্রদমক ভেই োক তাি েজি এিায় ো।
ডাাঃ ভবফ্রগে বািামকি প্রশ্ন শুমে সাগফ্রিকা ভসে দাাঁফ্রিময় ভগল। ডাাঃ
বািামকি ফ্রদমক ফ্রেমি বলল, 'গুড ই ফ্রেিং ডক্টি আিংমকল। আফ্রে ভকফ্রবমে একটু
স্যযািংশুি কামে োফ্রে।'
আহেদ েুসামক সাগফ্রিকা ভসে স্যযািংশু ভসে োমে ফ্রতে কমিমে
ডাক্তামিি ফ্রলফ্রেমক।
'োমব, এফ্রদমক একটু এস।' বলল ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক।
সাগফ্রিকা ভসে ডাক্তাি খাোয় প্রমব কিল। দাাঁিাল ফ্রগময় ডাাঃ বািামকি
ভটফ্রবমলি সােমে।
'বস োেফ্রে একটু গল্প কফ্রি। ভিাগী-পত্র এখে ভেই।'
সাগফ্রিকা ভসে একটা ভচয়াি ভটমে ফ্রেময় বসল।
'ভতাোি আব্বামক গতকাল ভটফ্রলফ্র মে একটা বেবসায় সমম্মলমে
ভদখলাে, উফ্রে ভকাোয়?' বলল ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক।
'ওয়াফ্র িংটমে।'
'আো, ভতাোি এ বন্ধুফ্রটমক তুফ্রে কতফ্রদে ভেমক ভচে?'
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হিাৎ এেে প্রমশ্ন সাগফ্রিকা ভসে ফ্রবব্রত হময় পিল। ফ্রকন্তু তািাতাফ্রি
প্রমশ্নি উত্তি ফ্রদল, 'খুব ভব ী ফ্রদে েয়।'
'ফ্রক ামব পফ্রিচয় হয়?'
আিও ফ্রবপমদ পিল সাগফ্রিকা ভসে। এখে ভতা ফ্রেেো কো বলমত হমব।
ফ্রেেো কোটা ফ্রক হমব তা গুফ্রেময় ফ্রেময় বলল, 'ভহামটমল একত োমচি পাফ্রটেমত।'
জবাবটা ফ্রদময়ই প্রসঙ্গােমি োবাি জমন্য সাগফ্রিকা প্রশ্ন কিল, 'তামক
ভকেে ভদখমেে আিংমকল, কতফ্রদমে ভসমি উিমত পামি?'
'আোি ফ্রচফ্রকৎসা জীবমে এেে ভিাগী পাইফ্রে। অন্য ভিাগী হমল কেপমক্ষ
ফ্রতফ্রি ফ্রদে তামক শুময়ই কাটামত হমতা। ফ্রকন্তু ভস ভতা ফ্রতেফ্রদমেই উমি
দাাঁফ্রিময়মে। একটা ফ্রেিাকল বলমত পাি।'
'কািে ফ্রক আিংমকল?'
'কািে ভেটুকু বুমঝফ্রে ভসটা হমলা, তাি োেফ্রসক ফ্রক্ত প্রচন্ড। ফ্রচফ্রকৎসা
ফ্রবজ্ঞাে বমল, এই োেফ্রসক ফ্রক্ত অবোেে ভেফ্রডফ্রসমেি কাজ কমি। এই িকে প্রচন্ড
োেফ্রসক ফ্রক্ত সম্পন্ন োনুষ প্রফ্রেবীমত ফ্রবিল।'
কো ভ ষ কমিই ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক তাি প্রসিংমগ ফ্রেমি এল্ বলল,
'ভতাোি এ বন্ধু ভতাোমদি বাফ্রিমত ভগমে?'
'ফ্রজ ো আিংমকল।'
'ভতাোি আব্বা কখেও তামক ভদমখমে?'
'ো আিংমকল।'
'বলে এ ভতাোি ঘফ্রেষ্ঠ বন্ধূ, তাহমল ভতা এি সম্পমকে ভতাোি অমেক
ফ্রকেুই জাোি কো। তাই ো?'
প্রোদ গুেল সাগফ্রিকা ভসে। তাি সম্পমকে ো জামে তা বলা োমবো।
এখে ফ্রকেু জাফ্রে ো বলমলও ফ্রবশ্বাস কিমব ো। অবম মষ বলল, 'োে-যাে োিা
ভতেে ফ্রকেুই জাফ্রে আিংমকল।
'োে জাে, ফ্রকন্তু যাে জাে ো।'
'ভকেে বমল বলমেে?
'বল সতে ফ্রকো?'
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সাগফ্রিকা ভসে জবাবা ফ্রদল ো। প্রেেবামিি েত ফ্রেরুত্তি হমলা ভস।
হাসল ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক। বলল, 'োেফ্রে আোি কামে ভেটা লুকাে,
আফ্রে ভসটা জাফ্রে।'
আতিংফ্রকত হময় উিল সাগফ্রিকা ভসে। ভসটা তাি ভচাখ-েুমখি ামব
প্রকা ও ভপল। যীমি যীমি ফ্রেযাজফ্রিত কমন্ি বলল, 'আপফ্রেও ফ্রক জােমত
ভপমিমেে আিংমকল?'
'আফ্রে জাফ্রে ভে ভস স্যযািংশু ভসে েয়। ভস আহেদ েুসা।'
োেফ্রট ডাাঃ ভবফ্রগে বািামকি কমন্ি উচ্চাফ্রিত হবাি সামে সামে সাগফ্রিকা
ভসমেি ভচহািা পামল্ট ভগল। বামঘি সােমে পিা হফ্রিণীি েত হময় ভগল তাি
ভচহািা। ভকােকো বলমত পািল ো ভস।
হাসল ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক। বলল, ' য় ভেই, আফ্রে তামক যফ্রিময় ভদব ো।
আফ্রে ডাক্তাি। তাি উপমি ভজোমিল শ্যািে ও ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােসিা ো
কমি আসমেে তাি আফ্রে ভঘাি ফ্রবমিাযী।
'ভকেে?' সাগফ্রিকা ভসমেি ভচামখ ভেে আ াি একটা তিঙ্গ এমস হুেফ্রি
ভখময় পিল।
'ভজোমিল শ্যািে ও ফ্রোঃ ভজােসিা ইহুদী জাফ্রতমক ফ্রেেক একটা
পফ্রলফ্রটকোল ইউফ্রেট ফ্রহমসমব যমি ফ্রবশ্ববোফ্রপ ভে িাজনেফ্রতক ও ভগাময়ন্দা
তৎপিতা চালামে তাি সামে আফ্রে শুরু ভেমকই একেত েই। আফ্রে ইহুদী
জাফ্রতমক সম্পূেে ামব যেেীয় ইউফ্রেট েমে কফ্রি। অমন্যি োোয় বাফ্রি ভদবাি েত
িাজেীফ্রত কিাি ইহুদীমদি ভকাে অবকা ভেই। ফ্রেফ্রলফ্রস্তফ্রেমদি উপি জুলুে
অতোচাি কমি শুযু ফ্রেফ্রলফ্রস্তফ্রেমদি ক্ষফ্রত েয় ইহুদী যমেেি োোয়ও বাফ্রি ভদয়া
হময়মে। ফ্রেফ্রলফ্রস্তমে ইসিাইলীমদি 'ফ্রপতৃ ূফ্রে' তমত্ত্বি সামেও আফ্রে একেত েই।
ইহুদীিা ভে ভদম ি োগফ্রিক ভসটাই তামদি ফ্রপতৃ ূফ্রে। জাতীয় ভকাে ফ্রপতৃ ূফ্রে
োকা অবােি। ভেেে েুসলোেিা ভে ভদম োমক, ভসটাই তামদি ফ্রপতৃ ূফ্রে,
োতৃ ূফ্রে। েক্কা বা আিব তামদি ফ্রপতৃ ূফ্রে বা োতৃ ূফ্রে েয়, তীেেমকন্দ্র োত্র। এ
েীফ্রতগত ফ্রবমিায তামদি সামে োকা োিাও সম্প্রফ্রত লস আলামোমস ভগাময়ন্দা
স্যিঙ্গমক ভকন্দ্র কমি আহেদ েুসা ইহুদীবাদীমদি েুমখা ভে উমন্মাচে কমিমেে,
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তামত আফ্রে তাি প্র িংসা কফ্রি। এমত আমেফ্রিকায় প্রকৃত ইহুদীমদি পফ্রিণামে
উপকািই হমব।'
'যন্যবাদ ডাক্তাি আিংমকল। আোমক বাাঁচামলে। আফ্রে েমিই োফ্রেলাে
ময়। আফ্রে াবফ্রেলাে, আপফ্রে েখে ফ্রচেমত ভপমিমেে, তখে ফ্রেিয় ভজোমিল
শ্যািেমদি ফ্রকিংবা আব্বামদি কামে তাি কো জাফ্রেময় ফ্রদময়মেে।'
'প্রেে ফ্রদে ভদমখই আফ্রে তামক ফ্রচেমত ভপমিফ্রে।'
'ফ্রক ামব?'
'আহেদ েুসাি েমটা আফ্রে কময়কবাি ভদমখফ্রে। সবে ভ মষ ফ্রদে কময়ক
আমগ ফ্রসোগমগ ফ্রগময় আহেদ েুসাি েমটা ভোফ্রট ভবামডে টাোমো ভদমখ এমসফ্রে।'
'ভজোমিল শ্যািেমদি ইহুদীবাদ সম্পমকে আপোি েমো ামবি কো ফ্রক
সবাই জামে?'
'সবাই জামে। ভজোমিল শ্যািেিাও জামে।'
'তাহমল আপফ্রে ভতা তামদি ত্রু হময় পিাি কো।'
'এ েমো াব ভতা আোি একাি েয়। যেেপ্রাে ইহুদীিা সবাই আোি েত
একউ েমো াব ভপাষণ কমি। ফ্রকন্তু এিা ভ াকাল েয় এবিং তামদি ভকাে িাটেিে
ভেই বমল তামদি কো োনুষ জােমত পামি ো।'
'যেেপ্রাণ ইহুদীিা েফ্রদ শ্যািে ও ভজােসমদি ভপেমে ো ভেমক োমক,
তাহমল ওিা ফ্রক্ত এবিং অেেফ্রবমত্ত এেে সেৃদ্ধ হময় উিল ফ্রক কমি?'
'সকলমক তািা বেবহাি কমি। ময় ভকউ ফ্রকেু বমল ো। তািা
পাইকািী ামব বি বি অিংমকি চাাঁদা তুমল। সবাই েুখ বুমজ চাাঁদা ভদয়। সন্ত্রাসী
ফ্রক্তি সামে াফ্রেফ্রপ্রয় জেগে পািমব ভকেে কমি!' বলল ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক।
'ফ্রকন্তু আফ্রে আিেে হফ্রে শ্যািে ও ভজােসিা আোমদি ািতীয়
আমেফ্রিকােমদি কামে টােল ভকেে কমি?' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'আোমদি এমকশ্বিবাদী ইহুদীমদি ও ভপৌত্তফ্রলক ফ্রহন্দুমদি ফ্রবশ্বামস
ফ্রবপিীতেুখী হমলও িাজনেফ্রতক সখেতা খুব পুিামো। ফ্রেফ্রলফ্রস্তমে ইসিাইল িাষ্ট্র
প্রফ্রতষ্ঠাি পি ািত িাষ্ট্র ইসিাইমলি সহমোগী হময় োয়। েুসলোেিা উ ময়ি
কেে ত্রু হময় দাাঁিায়। তখে ভেমক দুই িাষ্ট্র, তো দুই জাফ্রতি েমযে গ ীি সম্পকে
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গমি উমি। এ ফ্রবষয়টা ফ্রবমশ্বি সব ইহুদী এবিং ািমতি ফ্রহন্দু জেগে জামে। েমল
পিবতেীকামল ফ্রহন্দু োিা আমেফ্রিকায় এল তািা এখােকাি ইহুদীমদিমক বন্ধু
ফ্রহমসমবই ভপল। এই বন্ধুত্ব এখে ভকৌ লগত ধেত্রীমত পফ্রিেত হময়মে।
আমেফ্রিকায় ভেেে ক্ষুদ্র একটা কেুেফ্রেফ্রট হময়ও ইহুদীিা িাজনেফ্রতক ও
অেেনেফ্রতক ামব আমেফ্রিকামক ভডাফ্রেমেট কিমে, ভতেফ্রে আমেফ্রিকায় ফ্রহন্দুিা
তাি ভচময় ভোট কেুেফ্রেফ্রট হময়ও অেেনেফ্রতক ামব আমেফ্রিকােমদি োোি উপি
আসীে হময়মে। উ য় কেুেফ্রেফ্রট আমেফ্রিকায় তামদি স্ব স্ব আসে ফ্রিক িাখাি জমন্য
আজ সহমোগী হময় দাাঁফ্রিময়মে। তাই ইহুদীমদি ফ্রবপদ েুহূমতে ািতীয়
আমেফ্রিকােিা তামদি িক্ষাি জমন্য এফ্রগময় এমসমে।'
'ডাঃ আিংমকল এই ভে বলমলে, ফ্রহন্দুিা োমে ািতীয় ফ্রহন্দুিা
আমেফ্রিকায় ভোট একফ্রট কেুেফ্রেফ্রট হময়ও অেেনেফ্রতক ামব আমেফ্রিকােমদি োো
উপি উমি বমসমে, এটা এক ভশ্যেীি ত্রুি িাজনেফ্রতক প্রপাগান্ডা েয় ফ্রক? আফ্রে
তাই েমে কফ্রি।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'েোক্টমক ভতা স্বীকাি ো কমি পািমব ো ো েফ্রে। গত আদে শুোিীমত
এ তেে যিা পমিমে ভে, ভশ্বতাঙ্গ আমেফ্রিকােমদি গি গৃহস্থালী আময়ি ভচময়
ািতীয় আমেফ্রিকােমদি গি গৃহস্থালী আয় ভব ী। গত আদে শুোিীকামল
ািতীয় আমেফ্রিকােমদি গি আয় দাাঁফ্রিময়মে ৬১ হাজাি োফ্রকেে ডলাি। ািতীয়
আমেফ্রিকােিা বেমি ভে সম্পদ উপাজেে কমি তাি পফ্রিোে ২৫০ ফ্রবফ্রলয়ে
আমেফ্রিকাে ডলাি। োফ্রকেে েুক্তিামষ্ট্রি ' ইউোইমটড এয়ািলাইেস' ও 'ইউএস
এয়ািওময়জ'হস প্রায় ৫০০ফ্রট প্রেে ভ েীি ভকাম্পােী ািতীয় আমেফ্রিকােিা
পফ্রিচালো কিমে। োফ্রকেে েুক্তিামষ্ট্র েত ইফ্রেগ্রোন্ট কেুেফ্রেফ্রট িময়মে তামদি েমযে
ািতীয় আমেফ্রিকােিা সবমচময় স্বেল। একটা উদাহিে ফ্রদমলই বুঝা োমব।
োফ্রকেে েুক্তিামষ্ট্র োত্র তকিা ৬ াগ ািতীয় আমেফ্রিকােিা দফ্রিদ্র সীোি ফ্রেমচ
বাস কিমে, অেচ বৃমটমেি েত ভদ ভেমক আসা ইফ্রেগ্রোন্টমদি ভক্ষমত্র ও এই
হাি তকিা ৮ াগ। আোি কো বাদ দাও, কলফ্রম্বয়া ফ্রবশ্বফ্রবদোলময়ি প্রমেসি
ভতাোমদিই একজে জগেী
গবতী ফ্রক ফ্রলমখমেে জাে? ফ্রলমখমেে ' ািতীয়
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কেুেফ্রেফ্রট বলা োয় আমেফ্রিকাি 'পিবতেী ইহুদী' (Next Jews) হমত োমে।
তাোিা....'
সাগফ্রিকা ভসে ডাাঃ ভবফ্রগে বািাকমক বাযা ফ্রদময় বলল, 'োক ডাাঃ
আিংমকল। আি েয়। আপফ্রে বলমত চামেে, ইহুদী ও ািতীয় আমেফ্রিকােমদি
েমযে স্বামেেি ঐকে হময়মে।'
'বলমত পাি।'
সাগফ্রিকা ভসে সিংমগ সিংমগ কো বলল ো। একটু াবল। তািপি বলল,
'আোিও তাই েমে হয় আিংমকল। তা ো হমল আোি আব্বাি েত ভলাক ভজোমিল
শ্যািেমদি বন্দীমক এ ামব আশ্রয় ভদমবে ভকে?'
'ভতাোি আব্বা খুব বাস্তববাদী ও বুফ্রদ্ধোে োনুষ। ভজোমিল শ্যািেমদি
সামে তাি সায় ভদয়াটা সফ্রতেই ফ্রবস্ময়কি।' বলল ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক।
'আোি য় হমে আপোমদি কেুেফ্রেফ্রট ভে ফ্রবপেেময়ি েুমখ পমিমে, ভস
যিমেি ফ্রবপেেয়মক আেিাও ভেে স্বাগত জাোফ্রে।' সাগফ্রিকা ভসে বলল।
'ফ্রিকই বমলে। বোপািটা খাল ভকমট কুফ্রেি আোি েত। ভতােি এ
কোটাও ফ্রিক ভে, আোমদি কেুেফ্রেফ্রট ফ্রবপেেময়ি েুমখ পমিমে। তমব ভজমে িাখ
ভজোমিল শ্যািেও ফ্রোঃ ভজােসমদি অপিামযি দায় আোমদি কেুেফ্রেফ্রট ফ্রেমে
ো। আফ্রে ভে েত ভপাষণ কফ্রি, ভস েমতি ভলাকমদি সিংখোই আোমদি
কেুেফ্রেফ্রটমত ভব ী। ফ্রকন্তু তািা অসিংগফ্রিত। তািা সিংগফ্রিত হমে। ীঘ্রই তািা
ভজোমিল শ্যািেমদি েুমখা উমন্মাচে কমি ফ্রেমজমদি অবস্থাে পফ্রিস্কাি কিমব।
তািা পফ্রিষ্কাি বমল ফ্রদমত োমে, যমেে আেিা ইহুদী, ফ্রকন্তু জাফ্রতমত আেিা
আমেফ্রিকাে। আমেফ্রিকা আোমদি োতৃ ূফ্রে, ফ্রপতৃ ূফ্রে সব, ভকাে 'প্রফ্রেজড
লোন্ড' েয়।' ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক বলল।
'যন্যবাদ ডাাঃ আিংমকল। আপোি সামে এই আমলাচো কমি খু ী হলাে।
ভে কো ভকাোও বলমত পাফ্রি ো তা বলমত পািলাে। আপোি ভ ষ কোটা খুবই
গুরুত্বপূণে। এ ামব আোমদিও ফ্রচো কিা দিকাি।' সাগফ্রিকা ভসে বলল।
'যন্যবাদ ো েফ্রে। ভতাোমক ভদিী কফ্রিময় ফ্রদলাে। আহেদ েুসাি জমন্য
তুফ্রে ো কিে, তাি জমন্য ঈশ্বি ভতাোি প্রফ্রত খু ী হমবে। আহেদ েুসাি পফ্রিচয়
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োই ভহাক, অন্যাময়ি ফ্রবরুমদ্ধ ফ্রবযাতাি একফ্রট অস্ত্র ভস। ভস তাি জাফ্রতি জমন্য
কাজ কিমে বমট, ফ্রকন্তু সব জাফ্রতি জমন্য ভস ণোয়পিায়েতাি একজে ফ্র ক্ষক।
আফ্রে আেফ্রন্দত ভে, তাি ভসবা কিাি একটা স্যমোগ আফ্রে ভপময়ফ্রে।'
'সফ্রতে ডাাঃ আিংমকল, েতই তামক ভদখফ্রে ততই অফ্র ূত হময় পিফ্রে।
এতগুমেি সোহাি একজে োনুমষি েমযে হয় ফ্রক কমি? আফ্রে ভসফ্রদে আোি
আব্বাি উইজমডাে সম্পমকে ফ্রবরূপ েেবে কমিফ্রেলাে। সিংমগ সিংমগ ফ্রতফ্রে তাি
পুফ্রতবাদ কিমলে। ফ্রপতা সম্পমকে এই যিমেি েেবে ফ্রিক েয়। আপোি ফ্রপতা ো
কমিমেে জাতীয় স্বােে সােমে ভিমখই কমিমেে। জাফ্রতি বন্ধু-জাফ্রতমক সাহােে
কিামক ফ্রতফ্রে প্রময়াজে ফ্রহসামব ভদমখমেে। প্রময়াজে অমেক সেয় েীফ্রতমবামযি
উপমি উিমত পামি। তা এই বাযেবাযকতাি পফ্রত সোে ফ্রহসামব আপফ্রে সেেেে
ো ফ্রদমলও সহানু ূফ্রত ীল হওয়া প্রময়াজে।' সাগফ্রিকা ভসে বলল। বলমত বলমত
তাি কো আমবগপূণে হময় উমিফ্রেল।
'এ জমন্যই বলফ্রেলাে, আহেদ েুসা তাি জাফ্রতি জমন্য কাজ কিমলও
সব োনুমষণ ফ্র ক্ষক হমত পামিে।'
'যন্যবাদ ডাাঃ আিংমকল। আফ্রে উফ্রি।'
'যন্যবাদ, এস।'
সাগফ্রিকা ভসে ভবফ্রিময় এল।
চলল আহেদ েুসাি ভকফ্রবমেি ফ্রদমক।
ঘমি ঢুকমত ফ্রগময় ভদখল আহেদেুসা োোজ পিমে।
ভকফ্রবমেি দিজা পূবে ফ্রদমক। আহেদ েুসা োোমজ দাাঁফ্রিময়মে পূবেেুখী
হময়।
দিজা ভেমক আহেদ েুসাি ভগাটা সম্মুখ ফ্রদকটা ামলা ামব ভদখা
োমে।
সাগফ্রিকা ভসে আহেদ েুসাি ফ্রদমক একবাি তাফ্রকময়ই বুঝল গ ীি
তন্ময়তায় ডুমব আমে আহেদ েুসা। এই তন্ময়তা ােমত চাইল ো সাগফ্রিকা
ভসে। ভোোজামতি োযেমে োোজ ভ ষ হমল সাগফ্রিকা ভসে ঘমি ঢুকল।
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োোজ ভ মষ উমি দাাঁফ্রিময়ফ্রেল আহেদ েুসা। সাগফ্রিকা ভসেমক ঘমি
ঢুকমত ভদমখ বলল, 'আস্যে ফ্রেস ভসে।'
ভবমডি সােমে ভকাণাকুফ্রণ ভকি বসামো দু'ফ্রট ভসাো এবিং সােমে একটা
ফ্রটপয়।
সাগফ্রিকা ভসে ফ্রগময় একফ্রট ভসাোয় বসল।
অন্য ভসাোফ্রটমত বসল আহেদ েুসা।
প্রেে কো বলল সাগফ্রিকা ভসে। বলল, 'প্রােেোয় স্রষ্টাি কামে ফ্রক
চাইমলে?' েুমখ হাফ্রস সাগফ্রিকা ভসমেি।
'ো প্রময়াজে সব ভচময়ফ্রে।' বলল আহেদ েুসা। তাি ভিাাঁমট হাফ্রস। ফ্রকন্তু
েুখ ফ্রেচু।
'আপোি আবাি ভকাে প্রময়াজে আমে োফ্রক?'
'শুযু ফ্রেমজি জমন্য েয়, অমন্যি প্রময়াজেও আোি প্রময়াজে।'
'এই 'অন্য' ভক বা কািা?
'ফ্রেফ্রে েুেূষুে একজেমক পে ভেমক তুমল এমে এই স্যন্দি ফ্রচফ্রকৎসাি
বেবস্থা কমি ফ্রদময়মেে, ফ্রতফ্রেও একজে।'
হাসল সাগফ্রিকা ভসে, লজ্জাফ্রেফ্রশ্রত হাফ্রস। বলল, 'তাি জমন্য ফ্রক প্রােেো
কমিমেে?'
'বমলফ্রে, তামক েুফ্রক্ত ও ফ্রচি েঙ্গমলি পমে পফ্রিচালো করুে।'
সাগফ্রিকা ভসমেি েুখ ভতমক হাফ্রস উমব ফ্রগময় ভসখামে আমবগ জফ্রিত এক
গাম্ভীেে ভেমে এল। বলল, 'েুফ্রক্ত ফ্রক ভেমক? আি ফ্রচি েঙ্গমলি পেটা ফ্রক?'
'োনুষ েফ্রদ এ পৃফ্রেবীমত াল কমি, এজমন্য স্রষ্টাি কামে তাি পুিষ্কাি
আমে। আি েফ্রদ অবাফ্রিত, অনুফ্রচত খািাপ কাজ কমি, তাহমল স্রষ্টাি কামে
জবাবফ্রদহী কিমত হমব এবিং অপিাযী হমল াফ্রস্ত ভপমত হমব। এ ভেমক আফ্রে েুফ্রক্ত
ভচময়ফ্রে। আি ফ্রচত েঙ্গমলি পে হমলা ভে পমে চলমল েৃতেপিবতেী অেে জীবমে
অেে েুিস্কাি লা হমব।' বলল আহেদ েুসা।
'তাহমল েুফ্রক্ত পাওয়া এবিং অেেঝীবমে অেে পুিসকাি লা কিা ভতা
একই ফ্রবষয় হমলা।'
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'হ্যাাঁ তাই।'
'ভে পমে চলমল অেে জীবমে অেে পুস্কাি লা কিা োমব, ভসই পে
ভকােফ্রট?'
'স্রষ্টাি প্রফ্রতফ্রেফ্রয েবী-িাস্যলিা ভে পে োনুষমক ভদফ্রখময় ভগমেে।'
হাসল সাগফ্রিকা ভসে। বলল, 'োে বলুে।'
'ভেেে স্রষ্টাি সবেম ষ িস্যমলি আো পে ইসলাে।'
'তাি োমে আপফ্রে আোমক আপোি যমেেি পমে চলাি জমন্য প্রােেো
কমিমেে।'
'ফ্রিক তাই। কািে, ফ্রেমজি জমন্য ো পেন্দ কফ্রি, অমন্যি জমন্যও তা
পেন্দ কিমত হয়।'
হাসল সাগফ্রিকা ভসে। বলল, 'আফ্রেও েফ্রদ এ কোই বফ্রল, আোি ভে পে
পেন্দ ভস পে আপোিও ভহাক।'
'ফ্রকন্তু আপফ্রে ভস প্রােেো কমিেফ্রে।'
সাগফ্রিকা ভসে তত্ক্ক্ষণাৎ জবাব ফ্রদল ো।একটু াবল। তািপি বলল,
'আপফ্রে ফ্রিকই বমলমেে। আফ্রে ফ্রেমজমে েফ্রন্দমি োই ো, ভসখামে আপোমক
ডাকব ফ্রক কমি?'
বমল একটু োেল। াবল। তািপি আবাি বলল, 'আো বলুে ভতা,
ভকাে যমেেি অনুসিণ ফ্রক োনুমষি অপফ্রিহােে?'
'ভে ভকাে যমেেি েয়, সতে যমেেি অনুসিণ োনুমষি জমন্য অপফ্রিহােে।'
'ভকে?'
'দুফ্রেয়াি জীবে পফ্রিচালোয় পক্ষপাতহীে ও আমখিাতেুখী বেবস্থা
লাম ি জমন্য।'
'ভকাে োনুষ তাি জীবে পফ্রিচালোয় ফ্রেিমপক্ষ বেবস্থা ফ্রেমজ ধতিী কিমত
পামি ো?'
'োনুষ সাযািে ামব আত্মমকফ্রন্দ্রক। তাি উপি োনুমষি ফ্রেমজি সম্পমকে,
জগত-জীবে সম্পমকে জ্ঞাে খুবই সীোবদ্ধ। সবমচময় বি কো, আমখিাত বা েৃতেু
পিবতেী জীবে সম্পমকে োনুষ ফ্রকেুই জামে ো।' আহেদ েুসা বলল।
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'পৃফ্রেবীি জীবে পফ্রিচালোয় েৃতেু পিবতেী জীবে সম্পমকে জাো প্রময়াজে
ভকে?' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'দুফ্রেয়াি জীবেটা কাজ কিাি আি আমখিামতি ফ্রচিেে জীবে ভসই
কামজি েল ভ াগ কিাি। দুফ্রেয়াি সসীে জীবমে োনুষ ভে কাজ কিমব,
আমখিামতি অসীে জীবে যমি তািই েল ভ াগ কিমব। স্যতিািং দুফ্রেয়ায় োনুমষি
সীফ্রেত জীবেটা খুবই গুরুত্বপূণে। দুফ্রেয়াি জীবেটা আসমলই আমখিামতি অেে
জীবমেি সূচোকাল। আমখিামতি ফ্রক সােমলেি জমন্য ফ্রক যিমেি জীবে চাই, তা
ো জােমল এ পৃফ্রেবীমত সেল জীবে পফ্রিচালো কিা োমব ো। স্যতিািং
আমখিামতি জ্ঞাে দিকাি। ভস জ্ঞামেি ফ্র ফ্রত্তমতই দুফ্রেয়াি জীবে পফ্রিচালো
কিমত হমব।
'আমখিামতি বোপািটা ভতা আপপোমদি যমেেি কো।'
'আোি যমেেি কো েয়, সতে যমেেি কো।'
'আপোি যেেই একোত্র যেে একো আফ্রে োেব ভকে?'
'োেমবে কািণ, আোি যেেই সবেম ষ যেে এবিং আোি যমেেি িাস্যলই
সবেম ষ িাস্যল।'
'সবেম ষ হওয়া ফ্রক সতে হওয়াি তে?'
'একটা তে।'
'অন্যান্য মতেি ফ্রক হমব?'
'অন্যান্য তেও পূিণ হময়মে। একোত্র ইসলামেি যেেগ্রন্থ োিা আি
ভকাে যেেগ্রন্থ অফ্রবকৃত ভেই। ভেমহতু যেেগ্রন্থই অফ্রবকৃত ভেই তাই অন্য ভকাে যেেই
আি সতে েয়। স্যতিািং অফ্রবকৃত যেেগ্রন্থ ও অফ্রবকৃত ইফ্রতহাস ও ঐফ্রতহ্য ফ্রেময়
ইসলােই এখে একোত্র সতে যেে।'
হাসল সাগফ্রিকা ভসে। বলল, 'যন্যবাদ স্যন্দি েুফ্রক্তি জমন্য। তমব আোি
হজে ফ্রক্ত দুবেল। ক্ত ফ্রজফ্রেস হজে কিমতত আোি সসেয় লাগমব।'
'সেয় লাগুক, হজমেি সম্ভাবো আমে ফ্রকো?'
আবাি হাসল সাফ্রগফ্রিকা ভসে। বলল, 'বলব ো। ওটা একাে আোি
বববোপাি।'
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বমল একটু ভেমে বলল, 'তমব একটা েজাি খবি ভ াোমত পাফ্রি
আপোমক।'
'ফ্রক ভসটা?'
'ডা: আিংমকল শুরু ভেমকই আপোমক ফ্রচেমত ভপমিমেে।'
'ডা: ভবফ্রগে বািাক আোমক শুরুমতই ফ্রচমেমেে?' ফ্রবস্ময় েুমট উিল
আহেদ েুসাি কমন্ি। তাি ফ্রবফ্রস্মত দৃফ্রষ্ট সাগফ্রিকা ভসমেি েুমখি উপি ফ্রেবদ্ধ।
েুমখ হাফ্রস সাগফ্রিকা ভসমেি। বলল, 'ফ্রেিয়।'
'উফ্রে যফ্রিময় ভদেফ্রে ভকে আোমক এখেও?'
হাসল সাগফ্রিকা ভসে। বলল, 'উফ্রে আপোমক ালমবমস ভেমলমেে।'
আহেদ েুসাি েুমখি গাম্ভীেে তখেও কামটফ্রে। বলল, 'বলুে ভতা ঘটোটা
ফ্রক?
'আোি কো ফ্রবশ্বাস হমে ো?'
হাসল আহেদ েুসা। প্রশ্ন এফ্রিময় বলল, 'আসল কোটা বলুে।'
'ফ্রকন্তু সফ্রতেই ফ্রতফ্রে আপোমক ালবামসে।'
'কািে ফ্রক?'
'কািে োিা ভকউ ালবাসমত পামি ো?'
'ডা: ভবফ্রগে বািাক ফ্রেিয় ভসই ভলাক েে?'
'ফ্রতফ্রে ইহুদী বমলই ফ্রক এই কো বলমেে?'
'কতকটা তাই।'
'ইহুদীিা সব এক যিমেি েয় ও এক েমতিও েয়। ডাাঃ আিংমকল
ভজোমিল শ্যািেমদি ভঘাি ফ্রবমিাযী।'
'আফ্রে এিকে একটা ফ্রকেু যািো কমিফ্রেলাে। ডাাঃ বািাক ফ্রক েত ভপাষণ
কমিে বলুে ভতা?'
সাগফ্রিকা ভসে ফ্রকেুক্ষে আমগ তাি সামে ডা: ভবফ্রগে বািামকি ভে
আমলাচো হমলা, তা ফ্রবস্তাফ্রিত আহেদ েুসামক জাোল। সবম মষ বলল, 'সফ্রতে
ডাাঃ আিংমকমলি েীফ্রতফ্রেষ্ঠতা ও েহানু বতাি ভকাে তুলো ভেই।'
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'সফ্রতে ডা: ভবফ্রগে বািাক একজে আদ ে োনুষ, অনুকিেীয় ও বিেীয়
একজে বেফ্রক্তত্ব। ফ্রকন্তু ফ্রেস ভসে আপোি ভ ষ কোটাি বোপামি আোি আপফ্রত্ত
আমে। তুলোি েফ্রদ ভকউ ো োমক, তাহমল ফ্রেফ্রে আোমক তাাঁি ভগাটা কেুেফ্রেফ্রটি
স্বামেেি ফ্রবরুমদ্ধ শুযু েয়, ফ্রপতাি ফ্রবরুমদ্ধ ফ্রবমদ্রাহ কমি আোমক েেূষুে অবস্থায় তুমল
এমে ফ্রচফ্রকত্ক্সাি এেে দূলে বেবস্থা কমিমেে, তামক ভকাোয় িাখব?'
সাগফ্রিকা ভসে গম্ভীি হময় উমিমে। আিক্ত হময় উমিমে তাি দুই গন্ড।
লজ্ঝা জফ্রিত তাি দুই ভচাখ ফ্রেচু হময়মে। বলল, 'যন্যবাদ, ডাাঃ আিংমকমলি
প্রফ্রতমোগী আফ্রে হমত োফ্রে ো। স্যতিািং স্থাে সন্ধামেি প্রময়াজে আমে ফ্রক?'
'স্যফ্রি ফ্রেস ভসে, আফ্রে এই অমেে কোটা বফ্রলফ্রে। আফ্রে ঘটোটা স্মিণ
কিমত ভচময়ফ্রে োত্র। আফ্রে...।'
কেঅ ভেমে ভগল আহেদ েুসাি। ভখালা দিজায় এমস দাাঁফ্রিময়মে ডাাঃ
ভবফ্রগে বািাক।
'একটা কো ফ্রেস ভসমেি উপফ্রস্থফ্রতমত আপোমক বলা দিকাি তাই
এলাে। ফ্রকন্তু দিজা ভখালা ভকে?' বলল ডা: ভবফ্রগে বািাক।
‘ডাাঃ আিংমকল এটা ফ্রোঃ আহেদ েুসামদি সিংস্কৃফ্রত। পাফ্রিবাফ্রিক ামব
সম্পকেত েয় এেে একজে োিী ও একজে পুরুষ েখে ভকাে ঘমি একফ্রত্রত হে,
তখে দিজা ভখালা িামখে।' সাগফ্রিকা ভসে বলল। হাসল ডা: ভবফ্রগে বািাক।
তািপি হিাৎ গম্ভীি হময় উিল। বলল, 'এজমন্যই ইসলাে োনুমষি স্বা াফ্রবক
যেে। ফ্রিকই ফ্রেজেে একফ্রট ঘমি একজে োিী ও একজে পুরুমষি একফ্রত্রত হওয়া
স্ব াব পফ্রিপন্থী এবিং অস্বা াফ্রবকতাি জন্ম ফ্রদমত পামি। ইসলাে তাি
প্রফ্রতফ্রবযাে কিমত ভচময়মে।' আহেদ েুসামক ভটমে এমে ভসাোয় বফ্রসময়
ফ্রেমজ আহেদ েুসাি ভবমড বসমত বসমত বলল।
ডাাঃ ভবফ্রগে বািাকমক স্থাে কমি ভদবাি জমন্য আহেদ েুসা ভসাো ভেমক
উমি দাাঁফ্রিময় ফ্রেমজি ভবমডি ফ্রদমক োফ্রেল।
সাগফ্রিকা ভসেও উমি দাাঁফ্রিময়ফ্রেল। ভস ফ্রগময় ভবমড বমস ডাাঃ ভবফ্রগে
বািাকমক ভসাোয় বসাি জমন্য অনুমিায কিল।
ডাাঃ বািাক ভসাোয় এমস বসল।
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বমসই বলল, 'আোি কোটা বমল ভেফ্রল।'
বমল একটু দে ফ্রেময় বলল, 'ফ্রেস ভসে কাল ভিাববাি সকামল আফ্রে
আহেদ েুসাি বোমন্ডজ খুলব। আোি েমে হমে আহেদ েুসামক অন্য ভকাোও
ফ্র েট কিা দিকাি। ফ্রকন্তু আগােী ফ্রতে চাি ফ্রদে তাি াল ভিস্ট দিকাি। ভস
জমন্য ভেখামে ফ্র েট কিা হমব তা একটু ফ্রেফ্রিফ্রবফ্রল হমত হমব।'
'ভকে ডা: আিংমকল, ফ্রতে চািফ্রদে উফ্রে ভতা এখামে োকমত পামিে।
টাকাি জমন্য ফ্রচো কিমবে ো আিংমকল।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'আহেদ েুসাি বোপামি ভকাে টাকাি প্রশ্ন ভেই ফ্রেস ভসে। আহেদ েুসা
চাইমল তাি োকাি জমন্য আোি ভগাটা বাফ্রি ফ্রদময় ফ্রদমত পাফ্রি। ভসটা হমব আোি
ভসৌ াগে। ফ্রকন্তু আফ্রে অন্য ফ্রচো কিফ্রে। আফ্রে াবফ্রে আহেদ েুসাি ফ্রেিাপত্তাি
কো। আোি ফ্রলফ্রেক ভতা বাজামিি েত।' বলল ডাাঃ বািাক।
াবফ্রেল সাগফ্রিকা ভসে। একটু পি বলল, 'আোি ভতা য় যফ্রিময়
ফ্রদমলে ডাাঃ আিংমকল। আোি বুক কাাঁপমে। েমে হমে আজই ভকাোও ফ্র েট
কফ্রি।'
'তাি দিকাি ভেই। আফ্রে কাল সকামল বোমন্ডজ খুলব। দুপুমিি ফ্রদমক
ফ্র েট কিমলই চলমব।'
বমল ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক উমি দাাঁিাল।
সামে সামে আহেদ েুসাও উমি দাাঁিাল। বলল, ' ডাাঃ বািাক আফ্রে
আপোি কামে কৃতজ্ঞ। ফ্রেস ভসমেি কামে শুেলাে প্রেে ফ্রদেই আপফ্রে আোমক
ফ্রচেমত ভপমিমেে।'
হাসল ডা: বািাক। বলল, 'ফ্রোঃ আহেদ েুসা, আফ্রে ঈশ্বমিি কামে কৃতজ্ঞ
ভে, ঈশ্বি আোমক আপোি ফ্রকেু ভসবা কিাি স্যমোগ ফ্রদময়মেে। আোি জাফ্রতি
ফ্রকেু পেভ্রষ্ট ভলাক আপোি এ অবস্থাি জমন্য দায়ী। আফ্রে আপোি কামে
ক্ষোপ্রােেী।'
বমল ডাাঃ বািাক আহেদ েুসাি সামে হ্যান্ডম ক কমি োবাি জমন্য ঘুমি
দাাঁিাল।
ঘি ভেমক ভবফ্রিময় ভগল ডা: বািাক।
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'তাহমল আফ্রেও চফ্রল ফ্রে: আহেদ েুসা। কালমকি ফ্র েমটি বোপাি ফ্রেময়
ফ্রকেু াবমত হমব।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'ফ্রেস ভসে আফ্রে একটা কো বলমত চাই।' আহেদ েুসা বলল।
'বলুে।'
'আফ্রে স্যস্থ। কাল বোমন্ডজও ভখালা হমব। আফ্রে ভেমত চাই।'
'ভকে, ডাক্তাি আিংমকল বমলমেে কময়কফ্রদে আপোি সম্পূেে ভিস্ট
দিকাি। আপফ্রে সম্পূেে স্যস্থ েে।'
'ভকাে অস্যফ্রবযা হমব ো ফ্রেস ভসে।
'ো, এ ামব আপোমক আফ্রে পালামত ভদব ো। েমে কমিমেে আফ্রে
আপোমক ফ্র েট কিা ফ্রেময় ঝামেলায় পিব। তাই ো? তা হমব ো।'
সাগফ্রিকা ভসে বমসফ্রেল। আবাি উমি দাাঁিাল। বলল, 'োো ভেমক ওসব
ফ্রচো বাদ ফ্রদে। আফ্রে চফ্রল। সালাে।'
বমল সাগফ্রিকা ভসে দিজাি ফ্রদমক হাাঁটা শুরু কিল। তাি েুমখ হাফ্রস।
'সালাে' বলাি সেয় তাি েুমখ এই ফ্রেফ্রষ্ট হাফ্রস েুমট উমিফ্রেল।
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৫
ভেফ্রডফ্রলে োগোমিট ও তাি বয়মিন্ড ললময়ড লোফ্রজও ভিস্টুমিমন্টি
একটা ভটফ্রবমল বমস আমে। ওমদি খাওয়া-দাওয়া ভ ষ। এখে চা খামে।
ভেফ্রডফ্রলে োগোমিট ভপ ায় োসে। এখে ভস কাজ কিমে ডা: ভবফ্রগে
বািামকি ফ্রলফ্রেমক। আহেদ েুসাি োফ্রসেিং-এি জমন্য ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক তামকই
কামজ লাফ্রগময়মেে। ভেমডফ্রলমেি বয়মিন্ড একজে ভখমলায়াি।
ভখমলায়াি ললময়ডমক ভদমখই ফ্রতেজে েুবক এফ্রগময় এল তামদি
ভটফ্রবমলি ফ্রদমক। ললময়ড উমি দাাঁফ্রিময় তামদি স্বাগত জাোল। তািা ললময়মডি
পফ্রিফ্রচত।
বসল তািা ফ্রতেজে ভটফ্রবমল।
তামদি ফ্রতেজমেি একজমেি হামত একফ্রট েমটা ফ্রেল। তাি হামতি েমটা
ভস ভটফ্রবমল িাখল।
ভস বমসফ্রেল ভেফ্রডফ্রলে োগোমিমটি পাম ।
স্বা াফ্রবক ামবই েমটাফ্রটি ফ্রদমক ভচাখ ফ্রগময়ফ্রেল ভেফ্রডফ্রলে োগোমিমটি।
েমটাফ্রটি ফ্রদমক ভচাখ পিমতই অবাক হমলা ভেফ্রডফ্রলে। ফ্রে: স্যযািংশুি
েমটা এমদি হামত ভকে? বলল, 'এ েমটা আপোমদি হামত ভকে?'
েুবকফ্রট েুখ ঘুফ্রিময় তাকাল ভেফ্রডফ্রলমেি ফ্রদমক। বলল, 'ভকে বলমেে এ
কো? ভচমেে এমক?'
'ফ্রিক ফ্রচফ্রে বলা ফ্রিক হমব ো। আফ্রে একটা ফ্রলফ্রেমক ওি োফ্রসেিং কিফ্রে।'
'ভকাে ফ্রলফ্রেমক?'
'ডাাঃ ভবফ্রগে বািামকি ফ্রেফ্রে ফ্রলফ্রেমক।'
'আোমদি িাব্বী ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক?'
'হ্যাাঁ।'
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'ফ্রকন্তু ভলাকফ্রট ভক? আপোমদি কামে েফ্রব ভকে?' বলল ভেফ্রডফ্রলে
োগোমিট।
'আোমদি ভলাক। খুাঁমজ পাফ্রেলাে ো। আপোি কামে ভখাাঁজ ভপলাে।
যন্যবাদ আপোমক।' ওমদি একজে বলল। ওমদি সকমলি ভচাখ আেমন্দ
উজ্জ্বল।
ওিা উমি দাাঁিাল। বলল, 'চফ্রল।'
'চা খামবে ো?' বলল ললময়ড।
'সেয় হমে ো। পমি ভদখা হমব। গুড েফ্রেেিং।'
বমল ওিা ভবফ্রিময় ভগল।
'বুঝলাে ো। ওিা এলে, আবাি চমল ভগমলে!' বলল ভেফ্রডফ্রলে।
'ওিা এ যিমেিই। সািা হি ঘুমি ভবিপয় দল ভবাঁময। ওমদি অসাযে
ফ্রকেু ভেই। ফ্রকন্তু শুমেফ্রচ ভতাোি ঐ ভলাকফ্রট খুব াল োনুষ, তাহমল এমদি ভলাক
হয় ফ্রক কমি?'
'ফ্রকেু বুঝফ্রে ো। চল আেিা উফ্রি।'
তািা উমি দাাঁিাল।
ভবফ্রিময় এল ভিস্টুমিন্ট ভেমক।

ফ্রিক তখে দুপুি বািটা।
ওমদি ফ্রতেজমেি জীপ এমস োেল ডাাঃ ভবফ্রগে বািামকি ডাক্তাি খাোি
গাফ্রি বািান্দায়।
ফ্রতেজমেি েমযে ফ্রলডাি ভগামেি ভলাকফ্রট ফ্রেল ড্রাইফ্র িং ফ্রসমট।
গাফ্রি দাাঁিামতই ভস বলল, 'ভবফ্র ে, ভবমিটা ভতােিা ভ াে, ডাক্তাি েফ্রদ
সহমোফ্রগতা কমি াল। সহমোফ্রগতা ো কিমল ডাক্তািমকও আেিা োিব ো।'
'তা ফ্রক আি বলমত হয়, স্যােুময়ল।' বলল ভবফ্র ে োমেি ভলাকফ্রট।।
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'বলফ্রে এ কািমণ ভে ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক খুবই সম্মােী ভলাক। তামক েত
কে ঘাটামো োয় ততই াল। ভেহাময়ত ভেটুকু ো কিমল আোমদি কােেফ্রসফ্রদ্ধ
হমব ো, ভসটুকুই কিব, তাি ভব ী েয়।' বলল ফ্রলডাি ভগামেি স্যােুময়ল।
'েতই সম্মােী ভহাক, আহেদ েুসাি পক্ষ ভেবাি পি তাি আি সম্মাে
োমক ভকাোয়?' বলল ভবমিটা।
'আহেদ েুসা ফ্রেিয় োে াাঁফ্রিময় এখামে ফ্রতে হময়মে। ডা: ভবফ্রগে
বািামকি ভকাে ভদাষ োও োকমত পামি।' স্যােুময়ল বলল।
গাফ্রি ভেমক োোি আমগ ফ্রতেজেই ফ্রসমটি তলা হমত ফ্রেফ্রে সাইমজি
য়িংকি ফ্রক্ত ালী কািবাইে ভবি কমি ভকামটি ভ তি কাাঁময ঝুফ্রলময় ফ্রেল।
হামতি ফ্রি লবাি পমকমট ভিমখ তািা গাফ্রি ভেমক ভেমে এল।
ভিাগী-পত্র তখে ফ্রেল ো। ডা: ভবফ্রগে বািাক ডাক্তাি খাোয় তাি ভচয়ামি
বমস একটা ভেফ্রডকোল জােোমল ভচাখ বুলাফ্রেল।
ওিা ফ্রতজে প্রমব কিল ঘমি।
ডাাঃ বািাক জােোল ভেমক েুখ তুমল তাকাল ফ্রতেজমেি ফ্রদমক। তাফ্রকময়
ফ্রবফ্রস্মত হমলা ডা: বািাক। ফ্রতেজমেি ভকউই তাি ভিাগীি েত েয়। তামদি হাাঁটাি
েমযে একটা উদ্ধত াব।
ডাাঃ বািাক উমি দাাঁিাল। স্বাগত জাোল তামদিক। বলল, 'ভকাে
সেস্যা? বস্যে।'
'যন্যবাদ ডক্টি। বসব ো, আোমদি সেয় খুব কে। একটা জরুিী
প্রময়াজমে আপোি কামে এমসফ্রে।'
'ওময়লকাে। বলুে ফ্রক প্রময়াজে?'
'আপফ্রে হয়মতা জামেে ো, আাপোি ফ্রলফ্রেমক আহেদ েুসা ফ্রচফ্রকত্ক্সাযীে
আমে। আেিা তামক ফ্রেময় ভেমত এমসফ্রে।' বলল স্যােুময়ল োমেি ভলাকফ্রট।
চেমক উিল ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক। েিেি কমি ভকাঁমপ উিল তাি বুক।
এেে য়ই ভস কমি আসমে। এজমন্যই আহেদ েুসামক ভস এখাে ভেমক সফ্রিময়
ভদবাি ভচষ্টা কিফ্রেল সাগফ্রিকা ভসে, ফ্রেমতও এমসমে। আি এক ঘন্টা সেয়
ভপমলই আহেদ েুসামক সিামো ভেত। ফ্রবযাতা ভস সেয়টুকু ফ্রদমলে ো।
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উত্তি ফ্রদমত একটু ভদিী হময়ফ্রেল ডা: ভবফ্রগে বািামকি। স্যােুময়ল আবাি
বমল উিল, 'ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক আোমদিমক সহমোফ্রগতা করুে।'
ডা: বািাক উমি দাাঁিাল। বলল, 'অবশ্যই। ফ্রকন্তু আোি এখামে োিা
ফ্রচফ্রকত্ক্সা কিামত আমস, তািা সবাই আোি ভিাগী। তামদি পফ্রিচয়, োে ইতোফ্রদ
আোি কামে বি েয়।'
'আপোি এই ভপ া-দাফ্রয়ত্বমক আেিা ওময়লকাে কফ্রি ডক্টি। আেিা
পফ্রিচয়টা ফ্রদলাে একািমণ ভে, তামক আেিা চাই।'
'ফ্রকন্তু আোি ভকাে অস্যস্থ ভিাগীমক এই ামব কামিা হামত আফ্রে তুমল ফ্রদই
ো।'
বলমত বলমত ডা:ভবফ্রগে বািাক তাি ভচয়াি ভেমক উমি ভটফ্রবমলি পাম
সমি এল।
'আপফ্রে ভতা তুমল ভদমবে ো। আেিা তুমল ফ্রেময় োব। আপফ্রে সম্মােী
বেফ্রক্ত। আপোমক ফ্রকেু ো বমল ফ্রেময় োওয়াটা াল ভদকায় ো। তাই বলা।'
স্যােুময়ল বলল।
ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক কময়ক যাপ এগময় তামদি তেজমেি সােমে এমস
দাাঁিাল। বলল, 'ো, তা ভতােিা কিমত পাি ো। ভিাগী স্যস্থ হময় আোি এখাে
ভেমক ভবফ্রিময় োমব, তািপি ভতােিা ো ইমে তাই কি।'
একটা িুি হাফ্রস েুমট উিল স্যােুময়ল এবিং অন্য দু'জমেি েুমখ। বলল
স্যােুময়ল, 'আেিা এযিমেি ভকাে চুফ্রক্ত কিমত আফ্রসফ্রে ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক। শুযু
আেিা আপোমক সম্মাে প্রদ েে কিমত ভচময়ফ্রেলাে। আপফ্রে োকুে, আেিা
োফ্রে আোমদি কামজ।
বমল স্যােুময়ল পা বািাল ঘি ভেমক ভবরুবাি জমন্য।
ডা: বািাক েুমট তামদি সােমে ফ্রগময় দাাঁিাল। দুই হাত সম্প্রসাফ্রিত কমি
বলল, 'ো আফ্রে ভেমত ভদব ো। আফ্রে ভবাঁমচ োকমত ভতােিা ভেমত পািমব ো।'
স্যােুময়ল পমকট ভেমক ফ্রি লবাি ভবি কিল। বলল, 'ডাাঃ ভবফ্রগে
বািাক, পাগলাফ্রে কিমল আফ্রে গুলী কিমত বাযে হমবা।'
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'ভতাোি গুলী আোি েীফ্রত ও দাফ্রয়মত্বি ভচময় বি েয়।' বমল ডাাঃ ভবফ্রগে
বািাক আমিা দৃঢ় ামব দাাঁিাল।
ভচাখদু'ফ্রট জ্বমল উিল স্যােুময়মলি। ভস তাি ফ্রি লবাি তুলল। গুলী
কিল। গুলী উরুফ্রবদ্ধ কিল ডাাঃ ভবফ্রগে বািামকি।
ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক বমস পিল ভেখামে ভস দাাঁফ্রিময় ফ্রেল ভসখামেই।
তামক ফ্রডফ্রেময় তািা সবাই েুমট ভবরুমত ভগল।
ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক তাি বাে হাত ফ্রদময় উরু ভচমপ যমি ডাে হাত ফ্রদময়য়
ভকামটি ভ তমিি পমকট ভেমক একটা ফ্রি লবাি ভবি কিল।
ডাাঃ বািামকি েুখ পােমিি েত ক্ত। ভচাখ দু'ফ্রট ফ্রস্থি প্রফ্রতজ্ঞায় দৃঢ়।
দ্রুত হামত ভস ফ্রি লবাি তুলল। গুলী কিল পি পি ফ্রতেফ্রট। অবেেে
লক্ষে। ফ্রতেফ্রট গুলী ফ্রগময় ফ্রতেজমেি োো গুমিা কমি ফ্রদল। ভকউই দিজা পাি
হমত পািল ো। ঘমিি ভেমঝমত ঝমি পিল ফ্রতেফ্রট ভদহ।
পিক্ষমেই দিজায় এমস দাাঁিাল আহেদ েুসা ও সাগফ্রিকা ভসে। তামদি
ভচামখ-েুমখ উমেগ ও ফ্রবস্ময়।
ফ্রচত্ক্কাি কমি বমল উিল ডাক্তাি ভবফ্রগে বািাক, 'আহেদ েুসা আপফ্রে
তািাতাফ্রি এখাে ভেমক চমল োে। সাগফ্রিকা ো ওমক ফ্রেময় চমল োও এফ্রে। ওিা
এমসফ্রেল ওমক যমি ফ্রেময় ভেমত। আবািও ফ্রকেু ঘটমত পামি।'
ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক োেমতই সাগফ্রিকা ভসে বমল উিল, 'উফ্রে ফ্রিক
বমলমেে ফ্রে: আহেদ েুসা। চলুে। সব বেবস্থা আফ্রে ফ্রিক কমি ভিমখ এমসফ্রে।'
আহেদ েুসাি েুমখ েুমট উটল একটা শুষ্ক হাফ্রস। বলল, 'গুলীফ্রবদ্ধ ডাাঃ
বািাকমক ভেমল ভিমখ আফ্রে ভকাোও োব ো।' আহেদ েুসাি কন্ি ফ্রস্থি ও দৃঢ়।
ঘমি প্রমব কিল আহেদ েুসা।
ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক আতেকমন্ি অনুমিামযি স্বমি বমবল উিল, 'ফ্রিজ ফ্রোঃ
আহেদ েুসা, ওিা আপোমক যমি ফ্রেময় োমব অেবা ভেমি ভেলমব।। আপোি
জীববে অমেক েূলেবাে। আপফ্রে োে।'
আহেদ েুসা ওমদি ফ্রতেজমেি কাে ভেমক ফ্রেফ্রে কািবাইে কুফ্রিময় ফ্রেমঢ
ফ্রেমজি কাাঁময ঝুলাল। তািপি ভসাজা হময় দাাঁফ্রিময়ই বলল, 'ডক্টি বািাক আোি
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ফ্রচো আল্লাহি উপি ভেমি ফ্রদময় ফ্রদে। আোি েৃতেু বা বন্দী হওয়া েফ্রদ ওমদি
হামত োমক তমব ভকউ আোমক িক্ষা কিমত পািমব ো। আি েফ্রদ ো োমক তাহমল
ওিা আোি ফ্রকেুই কিমত পািমব ো।'
ফ্রকন্তু আহেদ েুসা, তাই বমল ফ্রক োনুষ আত্মিক্ষাি বেবস্থা কমি ো,
সাবযােতা অবলম্বে কমি সা? আপফ্রে আস্যে।' কান্না জফ্রিত কমন্ি বমল উিল
সাগফ্রিকা ভসে।
'ফ্রিক আমে ফ্রেস ভসে চলুে আেিা ডাাঃ বািাকমক অপামি ে ফ্রেময়টামি
ফ্রেই। তািপি চমল োবাি স্যমোগ আেিা পাব।'
বমল আহেদ েুসা ডাাঃ ভবফ্রগে বািাকমক পাাঁজামকালা কমি তুমল ফ্রেল।
ফ্রেময় চলল অপামি ে ফ্রেময়টামিি ফ্রদমক।
অপামি ে ফ্রেময়টামি ফ্রেময় ফ্রগময় শুইময় ফ্রদল অপামি ে ভটফ্রবমল।
'ফ্রোঃ আহেদ েুসা, আপফ্রে ফ্রক অপামি ে কিমত পামিে?' বলল ডাাঃ
ভবফ্রগে বািাক।
'অপামি ে কিমত জাফ্রে ো, ফ্রকন্তু গুলীটা ভবি কিাি েত জ্ঞাে আোি
আমে।' বলল আহেদ েুসা।
ফ্রকেু বলমত োফ্রেল ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক।
এেে সেয় একজে এোমটেমডন্ট েুমট এল ঘমি। বলি হাাঁপামত হাাঁপামত,
'দুই গাফ্রি ফ্রতে ভলাক এসমে। হামত বন্দুক। বাফ্রি ফ্রঘমি ভেমলমে তািা। গাফ্রি
ভেমক েোডাে ভোয়ে োফ্রবলামকও োেমত ভদখলাে।'
'ভোয়াে োফ্রবলা?' এোমটেমডমন্টি ফ্রদমক তাফ্রকময় ভ্রুকুাঁচমক ফ্রজমজ্ঞস
কিল সাগফ্রিকা ভসে।
'হ্যাাঁ েোডাে।' বলল এোমটেমডন্ট।
'ভোয়াে োফ্রবলামক ফ্রক ওিা যমি ফ্রেময় এল?' প্রশ্নটা অমেকটা
স্বগমতাফ্রক্তি েত হল সাগফ্রিকা ভসমেি।
'োফ্রবলা েোডাে হাফ্রসখু ী। ভহমস ভহমস সামেি বন্দুকযািীমদি সামে
আলাপ কিমে ভদখলাে।' এোমটমডন্ট বলল।
'ভকাোয় ওিা?'
ফ্রি আমেফ্রিকা

119

'আোমদি ভগমটি সােমেই ওমদি গাফ্রি।' বলল এোমটেমডন্ট।
'ফ্রিক আমে আফ্রে ভদখফ্রে।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'ফ্রেস ভসে, আোি অনুোে ফ্রেেো ো হময় োকমল, ভোয়াে োফ্রবলাই
ভজোমিল শ্যািমেি ভলাকমদি ফ্রেময় এমসমে।' বলল আহেদ েুসা।
'ভ মষ আোমকও অফ্রবশ্বাস কিমবে োমতা?' সাগফ্রিকা ভসে বলল।
'আপফ্রে ও ভোয়াে োফ্রবলা এক েে।' আহেদ েুসা বলল।
'ো, ওমদি সােমে আপোি োওয়া চলমব ো।'
'আপফ্রে কো বলমবে, আফ্রে আিামল োকব।'
সাগফ্রিকা ভসে আি ভকাে কো বলল ো। ভস হাাঁটমত শুরু কিল।
'ডা: ভবফ্রগে বািাক, আপোি একটু কষ্ট হমব, আফ্রে আসফ্রে।' ডা:
বািাকমক লক্ষে কমি বলল আহেদ েুসা।
'ভোয়াে োফ্রবলা সম্পমকে আপোি কোই ফ্রিক আহেদ েুসা। আপফ্রে
ওফ্রদকটা ভদখুে। এই ইোিমজিী ভেস কিাই এখে ভব ী জরুলী। ঈশ্বি
আপোমক সাহােে করুে।' বলল ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক।
আহেদ েুসা তখে সাগফ্রিকা ভসমেি ফ্রপমে ফ্রপমে হাাঁটমত শুরু কমিমে।
সাগফ্রিকা ভসে অমেকটা সােমে চমল ফ্রগময়ফ্রেল। আহেদ েুসা ফ্রকেুটা
এফ্রগময়ই শুেমত ভপল ভোয়াে োফ্রবলাি কন্ি।
বলমে ভস, 'সাগফ্রিকা এস। ভ াে। ভতাোি বন্ধুমক তুফ্রে ভচে ো। ভস ভতা
সািংঘাফ্রতক একজে, োে আহেদ েুসা। আফ্রে আজ ফ্রসোগমগ ফ্রগময় েমটা ভদমখ
তামক ফ্রচেমত ভপমিফ্রে। আোি কামে এিা শুে সিংমগ সিংমগই চমল এমসমে। ওিা
ভ তমি ঢুকমে। তুফ্রে ভবফ্রিময় এস।'
'োফ্রবলা, ভতাোি ভলাকমদি ভ তমি ঢুকমত ফ্রেমষয কমিা। ফ্রেফ্রিময় োও
ওমদি। আফ্রে ভতাোি সামে কো বফ্রল, তািপি ো কিাি কিমব।' বলল ক্ত কমন্ি
সাগফ্রিকা ভসে।
আহেদ েুসা আি একটু এফ্রগময় এটা দিজাি আিামল ফ্রগময় লুকামলা।
ভসখাে ভেমক ভোয়াে োফ্রবলামক একটু একটু কমি ভদখা োমে। সাগফ্রিকা ভসে
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ও ফ্রতে ভস্টেগােযািী োিা কফ্রিমডাি যমি এফ্রগময় আসফ্রেল, তামদি খুব াল কমি
ভদখমত পামে ভস।
ভস্টেগােযািী ফ্রতেজে সাগফ্রিকা ভসে ও ভোয়াে োফ্রবলাি োঝখামে
ফ্রেল। তািা দাাঁফ্রিময় পমিফ্রেল ভোয়াে োফ্রবলামক সাগফ্রিকা ভসমেি সামে কো
বলমত ভদমখ।
সাগফ্রিকা ভসে োেমতই ভোয়াে োফ্রবলা বমল উিল, 'ফ্রিক আমে ওিা
োমে ো। বল ভতাোি কো।'
সাগফ্রিকা ভসে বলল, 'আোি বন্ধূি ভে োেই ভহাক, ভে পফ্রিচয়ই ভহাক,
ভস আোি ভেহোে। আোি লা ো োফ্রিময় ভতােিা তাি কামে ভেমত পািমব
ো।'
'তুফ্রে পাগল হময়ে সাগফ্রিকা? তুফ্রে আহেদ েুসামক ভচে ো? ফ্রবষযি সাপ
ফ্রক কেেও বন্ধু হয়?' বলল ভোয়াে োফ্রবলা।
'ভদখ আফ্রে আহেদ েুসামক ফ্রচফ্রে, ভেেে ফ্রচফ্রে ভজোমিল শ্যোিে ও ফ্রোঃ
ভজােসমদিমক। আহেদ েুসা আোি ভেহোে। আোি ভেহোমেি ভকাে ক্ষফ্রত
কিমত ভদব ো।'
'ভেহোে েফ্রদ জাফ্রতি ত্রু হয়?' বলল োফ্রবলা।
'আফ্রে ফ্রবচািক েই। ফ্রবচািক েখে িায় ভদমব, তখে আফ্রে ভদখব।'
'তুফ্রে আোমদি আিংমকল োমে ভতাোি আব্বাি ফ্রবরুমদ্ধও োে, তাফ্রক
তুফ্রে জাে?'
'জাফ্রে।'
'ফ্রকন্তু এ ভতাোি অন্যায় ভজদ সাগফ্রিকা।'
'ন্যায়-অন্যায় ভবাঝাি বয়স আোি হময়মে োফ্রবলা। তুফ্রে একটা
ভগাষ্ঠীস্বামেেি পমক্ষ কো বলে, এটা ফ্রিক েয়।'
'সাগফ্রিকা, ভস ভগাষ্ঠী েফ্রদ আোি হয়, তুফ্রে তামদি সাহােে কিমব ো?'
'ডাাঃ ভবফ্রগে বািাক ফ্রক ভতাোি ভগাষ্ঠীি েয়? উফ্রে ভতা আহেদ েুসাি পক্ষ
ভেয়ায় গুলীফ্রবদ্ধ হময় কাতিামেে ।'
'ভকেে কমি গুলীফ্রবদ্ধ হমলে?' ফ্রবফ্রস্মত কমন্ি প্রশ্ন কিল ভোয়াে োফ্রবলা।
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'আহেদ েুসামক ফ্রেময় োবাি জমন্য এি আমগও ফ্রতেজে এমসফ্রেল।'
বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'তািা ভকাোয়?'
'তািা ডাাঃ আিংমকলমক গুলী কিমল ডাাঃ আিংমকলও তামদি গুলী হমি
হতো কমিমেে।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'েোডাে োফ্রবলা, আপোিা কো বলুে। আেিা োফ্রে ভ তমি।'
বমল ফ্রতেজে ভস্টেগােযািী তামদি ভস্টেগাে উদেত কমি ভ তমিি
ফ্রদমক োবাি জমন্য পা বািাল।
সিংমগ সিংমগ সাগফ্রিকা ভসে তামদি সােমে চমল এল এবিং দু'হাত
প্রসাফ্রিত কমি তামদি সােমে দাাঁিাল। বলল, 'আফ্রে ভেমত ভদব ো।'
একজে ভস্টেগােযািী েুমট ফ্রগময় যাক্কা ফ্রদময় সােমে ভেমক সফ্রিময় ফ্রদল
সাগফ্রিকা ভসেমক।
সাগফ্রিকা ভসে ফ্রেটমক পাম পমি ভগল। ভদয়ামলি সামে িুমক ভগল তাি
োো।
সিংমগ সিংমগ আহেদ েুসা ভবফ্রিময় এল আিাল ভেমক। হামত উদেত
কািবাইে। ভস্টেগােযািী ফ্রতেজমেি ফ্রদমক তাক কিা।
আহেদ েুসামক ভদমখই ওিা তামদি ভস্টেগামেি েল ঘুিামত ভগল
আহেদ েুসাি ফ্রদমক। ক্ত কমন্ি ফ্রেমদে ফ্রদল আহেদ েুসা, 'ভস্টেগাে ভতােিা
ভেমল দাও, তা ো হমল....'
আহেদ েুসা কো ভ ষ কিমত পিমলা। ওমদি ভস্টেগামেি েল া তমি
ঘুিল তাি ফ্রদমক। আহেদ েুাস
ু াি তজ্জেফ্রে ফ্ররগামিই ফ্রেল। কো বন্ধ কমি আহেদ
েুসা ফ্ররগাি ভচমপ কািবাইেটা ঘুফ্রিময় ফ্রেল ওমদি ফ্রতেজমেি উপি ফ্রদময়। এক
ঝাাঁক গুলী ওদমি ঝাাঁঝিা কমি ফ্রদল। পমি ভগল ফ্রতেফ্রট লা কফ্রিমডামিি উপি।
আহেদ েুসা একহামত তাি কািবাইে যমি ভিমখ অন্য হাত ফ্রদময় ভটমে
তুলল সাগফ্রিকা ভসেমক।
উমি দাাঁিাল সাগফ্রিকা ভসে।
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এ সেয় ভোোে োফ্রবলাি কন্ি ভ াো ভগল। ভস ফ্রচত্ক্কাি কমি বলমে,
'ভতােিা এফ্রদমক এস। আোমদি ভলাকিা গুলী ভখময়মে।'
সাগফ্রিকা ভসমেি কপামলি একটা পা ভোঁতমল ফ্রগময়ফ্রেল। িক্ত ভবরুমে
ভসখাে ভেমক। আহেদ েুসা পমকট ভেমক রুোল ভবি কমি সাগফ্রিকা ভসমেি
ক্ষমতি উপি চাপা ফ্রদময় বলল, 'রুোলটা ভচমপ যমি োকুে। িক্ত বন্ধ হময় োমব।'
'এ সাোন্য বোপাি। াবমবে ো আপফ্রে। ফ্রদমক ভদখুে। োফ্রবলা ওমদি
ভিাকমদি ভডমকমে।'
'ওফ্রদকটা আফ্রে ভদখফ্রে।'
বমল আহেদ েুসা একটা ভটফ্রলমোে োম্বামিি উমল্লখ কমি বলল, 'এটা
এেফ্রবআই প্রদাে জজে আব্রাহাে জেসমেি ভটফ্রলমোে। আপফ্রে এই ফ্রলফ্রেমকি
ফ্রিকাো ফ্রদময় এখামে ো ঘটমে তামক বলুে।'
'তামত আপোি ভকাে ফ্রবপদ হমব ো ভতা?' উফ্রেগ্ন কমন্ি বলল সাগফ্রিকা
ভসে।
'ো ভস িকে ভকাো য় ভেই।' আহেদ েুসা বলল।
ফ্রকেু বলাি জমন্য েুখ খুমলফ্রেল সাগফ্রিকা ভসে, এেে সেয় কফ্রিমডামিি
সােমে ভেমক গুলীবৃফ্রষ্টি ব্দ এলা। কময়কটা গুলী তামদি সােমে এমসও পিল।
আহেদ েুসা দ্রুত ভে দিজাি আিাল ভেমক ভবফ্রিময় এমসফ্রেল। এক
ভদৌমি সাগফ্রিকা ভসেমক ভটমে ফ্রেময়ে ভস দিজা ফ্রদময় ভ তমি ঢুমক ভগল।
অবোহত ামব চলমে গুলী। এবিং গুলীি ব্দ দ্রুত ফ্রেকটবতেী হমে। তাি
োমে ওিা গুলী িমত কিমত এফ্রগমগয় আসমে।
আহেদ েুসা সাগফ্রিকা ভসেমক ঘমিি ভ তি ফ্রদমক ভিমল ফ্রদময়ই
ভদয়ামলি আিাল ফ্রেময় দিজায় এমস দাাঁিাল।
ওিা গুলীি ভদয়াল সৃফ্রষ্ট কমি এফ্রগময় আমে। এখেও ভকাে গুলী দিজাি
লমক্ষে আমসফ্রে। তাি োমে দিজা এখেও ওিা ভখয়াল কমিফ্রে।
আহেদ েুসা েমে কিল, এটাই স্যমোগ ওমদি পাল্টা আিেমেি। দিজা
একবাি ওিা ভদখমত ভপমল দিজা হমব তখে বি টামগেট। ভস অব্োয় সিাসফ্রি
আত্রেে কফ্রিে হমব।
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এই ফ্রচোি সামে সামে আহদ েুসা তাি অমটামেফ্রটক কািবাইমেি েল
দিজাি ফ্রকোমি ফ্রেময় এমস ফ্ররগামি আেুল ভচমপ এক ঝটকায় েুখটা বাইমি ফ্রেময়
এল। কািবাইে যিা দু'হাত বাইমি এসমে আমগই কািবাইমেি অফ্রবিাে গুলী
বৃফ্রষ্টি সামে সামে।
ওিা চািজে এফ্রগময় আসফ্রেল কফ্রিমডাি যমি। ওিা গুলীবৃফ্রষ্ট কিফ্রেি
কফ্রিমডাি বিাবি। আহেদ েুসামক েখে ওিা ভদখমত ভপল, তখে আহেদ েুসাি
কািবাইমেি গুলীি ঝাাঁক এমস তামদি ফ্রঘমি যমিমে। তািা তামদি ভস্টেগামেি
েল ঘুিাবাি আি স্যমোগ ভপল ো। গুলীমত ঝাাঁঝিা হময় োওয়া ভদহ ফ্রেময় তািা
লুফ্রটময় পিল কফ্রিমডামি।
আহেদ েুসা ফ্রকফ্রিমডামি ভবফ্রিময় এল।
গুলী কিমত কিমত আিও ফ্রকেুটা সােমে এগুমলা। ভদখল কফ্রিমডামি
আি ভকউ ভেই। আহেদ েুসা উাঁফ্রক ফ্রদময় ভদখল, কফ্রিমডামিি সােমে
ডাক্তািখাোি গা ভঘাঁমষ ভে গাফ্রিটা দাাঁফ্রিময়ফ্রেল তাি আিাল ভেমক ভবফ্রিময় ভোয়াে
োফ্রবলা দ্রুত সমি ভগল চত্বমিি প্রামেি ফ্রদমক।
সাগফ্রিকা ভসেও ভবফ্রিময় এমসমে কফ্রিমডামি। য় ও উমেমগ তাি েুখ
পািং ূ হময় উমিমে।
'ফ্রেস ভসে, ভোয়াে োফ্রবলা ওফ্রদমক আমে। আপফ্রে বিিং তাি কামে োে।
ওকাে ভেমক আপফ্রে বাফ্রিমত ফ্রেমি োমবে।' বলল আহেদ েুসা।
'আি আপফ্রে?'
'আোি কামে আমে ফ্রতেফ্রট কািবাইে। আিও সাতফ্রট ভস্টেগাে ঐ ভদখুে
পমি আমে। এগুমলামত গুলী োকা পেেে আফ্রে আত্মিক্ষা কিব।'
'তািপি?'
'গুলী েখে োকমব ো, তখে আোি প্রফ্রতমিামযি দাফ্রয়ত্বও োকমব ো।
তখে আল্লাহি ো ইো তা হমব।'
'ওিা আপোমক হতো কিমত পামি, যমি ফ্রেময়ও ভেমত পামি।'
'ও দু'ফ্রটি ভকােফ্রটমতই তখে আো আপফ্রত্ত োকমব ো।'
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'ফ্রোঃ আহেদ েুসা, আপফ্রে ফ্রক োনুষ! োনুষ ভকেে কমি ফ্রেমজি সম্পমকে
এে ফ্রেফ্রবেকাি হমত পামি? আপোি কোয় েমে হমে েৃতেু টা পুতুল ভখলাি ভচময়
ভব ী ফ্রকেু েয়।'
ববমল একটু ভেমে আবাি বমল উিল, 'আফ্রে োফ্রে ো।' গম্ভীি াফ্রি কন্ি
সাগফ্রিকা ভসমেি।
ফ্রিক এই সেয় বাইমি ভেমক একজে ভলাক ফ্রচত্ক্কাি কমি বমল উিল,
'আহেদ েুসা, বাফ্রিটা আেিা ফ্রঘমি ভিমখফ্রে। তুফ্রে পালামত পািমব ো। আোমদি
আিও ভলাক আসমে। দিকাি পিমল বাফ্রিিি সব ইট খুমল হমলও আেিা
ভতাোমক যিব। হয় তুফ্রে েিমব, ো হয় যিা পিমব। এ দু'এি ভকাে ফ্রবকল্প ভেই।'
হাসল আহেদ েুসা। বলল, ফ্রেস ভসে আপফ্রে ো ভগমল ঐ দুই খািাপ
পফ্রিফ্রেফ্রতি ভে ভকাে একটা আপোমক ভদখমত হমব।'
'আফ্রে ভটফ্রলমোেটা কমি আফ্রস, তািপি জবাব ভদব।'
বমল সাগফ্রিকা ভসে ফ্রলফ্রেমকি অফ্রেমসি ফ্রদমক াএগুমলা।
ভটফ্রলমোে কমি ফ্রেমি এল সাগফ্রিকা ভসে। বলল, 'ফ্রে: জজে আব্রাহােমক
ভপময়ফ্রে। খবিটা েমে হয় তাি হজে কিমত সেয় ভলমগমে।কািণ, খবি শুমে
েুহূতক
ে াল উফ্রে কো বলমত পামিেফ্রে। তািপি উফ্রে দ্রুত কমন্ি বলমলে, 'আহেদ
েুসা াল আমে ভতা? তামক ফ্রকেুক্ষে আত্মিক্ষা কিমত বলুে।' বমলই ভটফ্রলমোে
ভিমখ ফ্রদময়মেে।'
'জােতাে উফ্রে এই কোই বলমবে।'
'ফ্রকেুক্ষমেি কো বলমলে ভকে?'
'ভদখা োক ফ্রেস ভসে, তাি ফ্রকেুক্ষমেি অেে ফ্রক?'
'এমদি ৭ জে ভলাক ফ্রেহত হবাি পি েমে হয় এমদি আি ভতেে ভব ী
ভলাক এখামে ভেই। তাই ভব ী সিংখোয় ভলাক আোমে। আেিা এখে ভবফ্রিময়
ভেমত পাফ্রি ো ওমদি ভলাক আসাি আমগ?
'প্রেেত আেিা জাফ্রে ো ওমদি ভলাক আমে ফ্রক ভেই। স্যতিািং ফ্রেফ্রিত ো
হময় পা বািামো েু ফ্রকল। ফ্রেতীয়ত আেিা ডাাঃ ভবফ্রগে বািাকমক এ ামব ভেমল
ভিমখ ভেমত পাফ্রি ো।' বল দৃঢ় কমন্ি আহেদ েুসা।
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কো ভ ষ কমি েুহূতক
ে াল ভেমেই আবাি বলল, 'ফ্রেস ভসে, আপফ্রে ফ্রগময়
একটু ডাাঃ বািামকি খবি ফ্রেময় আস্যে। এফ্রদমকি খবিও বলুে।'
'ফ্রিক আমে।'
বমল সাগফ্রিকা ভসে চলল অপামি ে ফ্রেময়টামিি ফ্রদমক।
ফ্রেমি এল অল্পক্ষে পমিই।
এল ভদৌিামত ভদৌিামত। বলল, 'ফ্রে: আহেদ েুসা, ওিা ফ্রবফ্র ন্ন দিজা
জাোলা াোি ভচষ্টা শুরু কমিমে।'
'ভটি ভপময়ফ্রে ফ্রেস ভসে। ওিা কফ্রিমডামিি েুমখও পফ্রজ ে ফ্রেময়মে।'
বলল আহেদ েুসা।
'তাহমল?' পািংশু েুমখ বলল সাগফ্রিকা ভসে।
হাসল আহেদ েুসা। বলল, 'ভস্টেগাে চালামত পািমবে?'
'পািব। ফ্রকন্তু োনুষমক গুলী কিমত পািব ো।'
'োনুষ োিমত হমব ো। এই কফ্রিমডামি ভস্টেগাে ফ্রেময় বমস োকমবে।
ওমদি এগুমোি লক্ষণ ভপমল শুযু অফ্রবিাে গুলী চাফ্রলময় োমবে।
তা পািব। ফ্রকন্তু আপফ্রে োকমবে ো?'
'আোমক দিজা-জাোলা পাহািা ফ্রদমত হমব। প্রময়াজমে আফ্রে
আপোমকও সহমোফ্রগতা কিমত পািমবা।'
'আপোমক শুযু ভদখমত ভপমলই চলমব।'
'ভদখমত ো ভপমল?'
' য় কিমব।'
' য় ভেই। ওিা গুলী ো কমি সােমে এগুমব ো। ওিা গুলী শুরু কিমল
আপফ্রেও গুলী শুরু কিমবে।'
'বুমঝফ্রে।'
'ফ্রকন্তু এইটুকুই সব কো েয়। ওিা ভকাে দিজা বা জাোলা খুলমত
পািমল এবিং ভসফ্রদমক আোমক বেস্ত ভদখমল ভকাে প্রকাি গুলী ো কমি ভগফ্রিলা
কায়দায় প্রমব কিাি ভচষ্টা কিমব। এজমন্য কফ্রিমডামিি ফ্রদমক আপোি তীক্ষ
দৃফ্রষ্ট িাখমত হমব।'
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'আফ্রে আপ্রাণ ভচষ্টা কিব।' বলি সাগফ্রিকা ভসে।
'আপ্রাণ ভচষ্টা কিাি কো েফ্রদ বমলে, তাহমল ফ্রকন্তু আপোমক পাহািায়
বসাব ো। আপোি ভকাে ক্ষফ্রত ভহাক তা আফ্রে চাই ো। আোি সামে ওমদি
ত্রুতা, আপোি সামে েয়। আফ্রে ভে ভকাে পফ্রিেফ্রতি জমন্য প্রস্তুত আফ্রে। জীবেেৃতেু ি এই ভখলায় আপফ্রে জফ্রিময় পিুে, তা আফ্রে চাইমত পাফ্রি ো।'
'আফ্রে আপোি ভকউ েই যমিই ভতা এেে ামব বলমেে?/'
'ো, 'ভকউ' যমিই বলফ্রে।'
আহেদ েুসাি েুমখ এই কো শুমেই সাগফ্রিকা ভসে দু'ভচামখ িামজেি
তৃষ্প্ঞা ফ্রেময় দু'ভচাখ তুমল যিল আহেদ েুসাি ফ্রদমক।
আহেদ েুসা তাি দু'ভচাখ োফ্রেময় ফ্রেল। দুই ভিাাঁমট তাি ফ্রেফ্রষ্ট হাফ্রস
েুফ্রটময় তুলল। বলল, 'বি াই ভবাঁমচ োকমত ভোট ভবামেি গাময় ভকাে আাঁচি
লাগমত ফ্রদমত পামি ো।'
হিাৎ আেমি পিমল ভে অবস্থা হয়, ভসই িকে েুমখি অবস্থা হমলা
সাগফ্রিকা ভসমেি। কো বলমত পািমলা ো। খু ী হয়ফ্রে এেে একটা অস্বফ্রস্ত তাি
ভচামখ েুমখ।
ফ্রিক এই সেয় চািফ্রদক ভেমক পুফ্রলম ি গাফ্রিি একটাো ব্দ ভ মস এল।
'সাগফ্রিকা ভসে, জজে আব্রাহামেি ভলাকিা এমস ভগমে।
সাগফ্রিকা ভসমেি ম্লাে েুমখ ভকাে পফ্রিবতেে এল ো। অমেকটা
স্বগমতাফ্রক্তি েত বলল, 'ফ্রকন্তু পুফ্রলম ি সামে ভতা ওমদি সখেতা।'
'ো সাগফ্রিকা ভসফ্রদে চমল ভগমে।' বলি আহহেদ েুসা।
বাইমি কফ্রিমডামিি েুমখি ফ্রদমক গাফ্রি স্টামটেি ব্দ ভপল আহেদ েুসা।
'সাগফ্রিকা ওিা পালামে, এস ভদফ্রখ।'
বমল সাগফ্রিকাি হাত যমি ভটমে ফ্রেময় চলল কফ্রিমডামিি েুমখি ফ্রদমক।
তািা ভদখল, গাফ্রিগুমলা স্টাটে ফ্রেময় চমল োমে।
'অফ্র েন্দে সাগফ্রিকা ভতাোমক, ভতাোি এক ভটফ্রলমোমে ফ্রক কাজ
হময়মে ভদখ।'
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'ভটফ্রলমোেটা ভতা প্রকৃতপমক্ষ আোি েয়, আপোি ফ্রেল।' াবমল হীে
ফ্রেফ্রবেকাি কমন্ি জবাব ফ্রদল সাগফ্রিকা ভসে।
'কো আোি ফ্রেল, ফ্রকন্তু ভটফ্রলমোে কমিে তুফ্রে।'
ফ্রকেু বলমত োফ্রেল সাগফ্রিকা ভসে। এ সেয় বাইমি প্রচন্ড ভগালাগুলী
শুরু হময় ভগগল।
'ওমদি পালামত পুফ্রল বাযা ফ্রদমে।' বলল আহেদ েুসা।
'পুফ্রল ফ্রক ওমদি এোমিস্ট কিমব বমল েমে কমিে?' ফ্রকেুটা উত্ক্গ্রীব
কমন্ি বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'আোি তাই েমে হয়।' বলি আহেদ েুসা।
কো ভ ষ ভকমিই আকাম ভহফ্রলকপ্টামিি মব্দ উত্ক্কণে হময় উিল
আহেদ েুসা।
ভহফ্রলকপ্টামিি ব্দ িমেই ফ্রেকটবতেী হমত লাগল। একসেয় তা োোি
উপমি চমল এল। ব্দটা ভেমে এল ফ্রলফ্রেমকি চত্বমি।
'সাগফ্রিকা আোি অনুোে ফ্রেেো ো হমল এেফ্রবআই প্রযাে জজে
আব্রাহাে জেসে আসমেে এ ভহফ্রলকপ্টামি।'
'উফ্রে ফ্রেমজ আসমেে?' কমন্ি ফ্রবস্ময় প্রকা কিল সাগফ্রিকা ভসে।
'আফ্রে েমে কফ্রি তাই।'
সাগিকা ভসমেি েুমখ ম্লাে হাফ্রস েুমট উিল। বলল, 'আপফ্রে ভে আহেদ
েুসা ুমল ফ্রগময়ফ্রেলাে। তাি জমন্য ভতা জজে আব্রাহােই আসমবে।'
সাগফ্রিকা ভসেি কোি ঢিংময় আহেদ েুসাি েুখ একটু ম্লাে হমলা। বলল,
'সাগফ্রিকা তুফ্রে আোি প্রফ্রত সেষ্ট েও।'
'আফ্রে খুবই সাোন্য একজে ভেময়।'
সাগফ্রিকাি এই কোি সামে সামেই বাইমি একটা কন্ি ভ াো ভগল,
'আহেদ েুসা ফ্রক ভ তমি?'
'আেিা তাই েমে কিফ্রে। ওিা তাই বমলমে।' একটা ফ্রবেীত কন্ি বমল
উিল।
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আহেদ েুসা বুঝল আমগি কন্ি জজে আব্রাহাে জেসমেি এবিং ভাম মষি
কন্িফ্রট ভকাে পুফ্রল অফ্রেসামিি।
'চল ভবকাি ভ তমি োই। ভতােিাও এস।' বাইমি ভেমক একই কমন্ি
ভ মস এল।
'জজে আব্রাহাে ভ তমি আসমেে। সিংমগ পুফ্রল প্রযাে ফ্রে: ভবকািও
আমেে।' বলল আহেদ েুসা।
'ফ্রে: আহেদ েুসা, ভদখমবে আোমদি ভেে গুলী কিমবে ো।' জজে
আব্রাহামেি গলা ভ াো ভগল।
ওিা ভ তমি ঢুকমে। কফ্রিমডামি ঢুমক পমিমে।
আহেদ ো ও সাগফ্রিকা ভসে দু'জমেই সােমে এগুমলা।
কফ্রিমডামিি ভেখামে লা গুমলা পমিফ্রেল ভসখামে উ য় পক্ষ েুমখােুফ্রখ
হমলা।
জজে আব্রাহাে জেসে েুমট এমস আহেদ েুসামক জফ্রিময় যিল। বলল,
'স্বয়িং ভপ্রফ্রসমডন্টও আপোি জমন্য উফ্রেগ্ন ফ্রেমলে। ঈশ্বিমক যন্যবাদ ভে, আপোমক
স্যস্থ ভপময়ফ্রে।'
বমল জজে আব্রাহাে জেসে ভেডামিল পুফ্রল প্রযাে ভবকামিি সামে
আহেদ েুসাি পফ্রিচয় কফ্রিময় ফ্রদল।
আহেদ েুসা তাি সামে হ্যান্ড ভ ক কিল।
পমি আহেদ েুসা সাগফ্রিকা ভসমেি সামে তামদি পফ্রিচয় কফ্রিময় ফ্রদল।
বলল, 'ইফ্রে ফ্রবখোত ফ্র ব িংকি ভসমেি একোত্র ভেময় সাগফ্রিকা ভসে।আোমক
ওয়াফ্র িংটে-আোমপাফ্রল সিক ভেমক েুেূষুে অবস্থায় তুমল এমে অতেে ভগাপমে
এই ফ্রলফ্রেমক ফ্রতে কমি ফ্রদময়ফ্রেমলে। তািপি ভেমক ফ্রতফ্রেই আোি তত্ত্বাবযাে
কিমেে।'
'ো, তুফ্রেই আোি কামে ভটফ্রলমোে কমিফ্রেমল তাই ো?' বলল জজে
আব্রাহাে জেসে সাগফ্রিকা ভসেমক লক্ষে কমি।
'ফ্রজ, ফ্রোঃ আহেদ েুসাই আোমক ভটফ্রলমোে কিমত বমলফ্রেমলে।'
'ভতাোমক অমেক যন্যবাদ ো।'
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বমল জজে আব্রাহাে জেসে আহেদ েুসাি ফ্রদমক তাফ্রকময় বলল,
'ভতাোমক ভসফ্রদে সাগফ্রিকা ভসে ওয়াফ্র িংটে-আোমপাফ্রল সিক ভেমক তুমল
আোি পি পিই ভতাোি সন্ধামে আফ্রে ও ফ্রেস সািা ভজোিসে ভসখামে
ভপৌাঁমেফ্রেলাে।'
'আপোিা? ফ্রক ামব? ফ্রক ঘটো?' ফ্রবফ্রস্মতত কমন্ি প্রশ্ন কিল আহেদ
েুসা।
জজে আব্রাহাে জেসে আহেদ েুসামক বাফ্রল্টমোমি ভখাাঁজ কমি ভেিাি
পমে সাগফ্রিকামদি ব্রাইট ফ্রেল্ড কফ্রম্পউটাি কেমিমক্স এমস ফ্রক ামব ফ্র কািী
কুকুমিি োিা আহেদ েুসাি ভখাাঁজ ভপল, ফ্রক ামব বন্ধীখাোয় ভপৌাঁেল, ফ্রক ামব
বন্দীখাো ভেমক িমক্তি দাগ যমি কুকুমিি ভপেমে ভপেমে িাস্তাি ভসই স্থামে এমস
ভপৌাঁেল সব জাফ্রেময় বলল, 'আেিা ভসফ্রদে ীষণ উমেগ ফ্রেময় ওয়াফ্র িংটে ফ্রেফ্রি।
ফ্রেস সািা ভজোিসে ভতা অস্যস্থ হমে পমিে। উফ্রে এখেও হাসপাতামল।'
'ফ্রেস সািা ভজোিসে হাসপাতামল? ভকেে আমেে ফ্রতফ্রে?' আহেদ
েুসাি কমন্ি উমেগ।
'তাি অস্যমখি কািণই হমলা, তাি বদ্ধেূল যািণা আপোি ফ্রকেূ ঘমটমে।
তামক ফ্রকেুমতই স্বা াফ্রবক ফ্রচোয় ফ্রেফ্রিময় আো োমে ো। আফ্রে আসাি সেয়
ভটফ্রিমোমে আপোি খবি তামক ফ্রদময় এমসফ্রে।' বলল আব্রাহাে জেসে।
আহেদ েুসা প্রসিংগটা এফ্রিময় বলল, 'আস্যে, এই ফ্রলফ্রেমকি োফ্রলক ও
ডাক্তাি আোমক িক্ষা কিমত ফ্রগময় গুলীফ্রবদ্ধ হময়মেে। তািাতাফ্রি তাি বেবস্থা
হওয়া দিকাি।'
'ভ তমি কয়টা লা আমে? আাপোমদি আি ভকাে ক্ষফ্রত হয়ফ্রে ভতা?
বলি ভেডামিল পুফ্রল প্রযাে ভবকাি।
'আল্লাহি অম ষ দয়া। আি ভকাে ক্ষফ্রত আোমদি হয়ফ্রে। ভ তমি ওমদি
দ টা লা িময়মে।'
পুফ্রল প্রযাে পাম দাাঁিামো পুফ্রল অফ্রেসািমক লা গুমলা সফ্রিময়
ভেবাি ফ্রেমদে ফ্রদল।
অপামি ে ফ্রেময়টামিি ফ্রদমক হাাঁটমত তখে শুরু কমিমে আহেদ েুসা।
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সবাই চলল আহেদ েুসাি ভপেমে ভপেমে।
জজে আব্রাহাে জেসে এবিং পুফ্রল প্রযাে ভবকাি দুজমেই ডা: ভবফ্রগে
বািাকমক ফ্রচেমত পািল। বেি খামেক আমগ ডা: বািাক আমেফ্রিকাে ফ্রপস
এোওয়াডে পায়। ভসই উপলমক্ষ তামদি সামে ডা: বািামকি পফ্রিচয় হয়।
জজে আব্রাহাে ডাাঃ বািাকমক অফ্র েন্দে জাোল আহেদ েুসাি পপ্রফ্রত
তাি ভসবা ও সাহসী পদমক্ষমপি জমন্য। তািপি একজে পুফ্রল অফ্রেসািমক
ফ্রেমদে ফ্রদল, 'এোম্বুমলমেসি ভলাকজেমক ডাকুে। ওোমক এখুফ্রে হাসপাতামল
ফ্রেমত হমব।'
পুফ্রল অফ্রেসাি দ্রুত ভবফ্রিময় ভগল।
'যন্যবাদ ফ্রোঃ জজে ও ফ্রোঃ ভবকাি, আহেদ েুসামক ভসবা কিাি স্যমোগ
ভপময় আফ্রে যণে হময়ফ্রে। ফ্রতফ্রে ভে অক্ষত আমেে ভস জমন্য ঈশ্বমিি শুকফ্রিয়া
আদায় কিফ্রে।' বলল ডা: ভবফ্রগে বািাক।
'ডাাঃ বািাক আপোি সামে আেিাও ঈশ্বমিি কৃতজ্ঞতা আদায় কিফ্রে।
আেিা এবিং স্বয়িং ভপ্রফ্রসমডন্টও উফ্রেগ্ন ফ্রেমলে। আেিা ফ্রেস ভসমেিও শুকফ্রিয়া
আদায় কিফ্রে ভে ফ্রতফ্রে আপোি েত একজে উদাি ও ফ্রেিাপদ ডাক্তামিি কামে
তামক ফ্রচফ্রকত্ক্সাি জমন্য ফ্রেময় এমসফ্রেমলে।' জজে আব্রাহাে জেসে বলল।
এোম্বুমলমিি ভলাকজে ফ্রেময় পুফ্রল অফ্রেসািফ্রট এমস ভপৌাঁেল।
সবাই যিাযফ্রি কমি ডাাঃ ভবফ্রগে বািাকমক ভস্ট্রচামি তুলল।
ভস্ট্রচামি ভ ায়াি পি েখে এোম্বুমলমিে ভস্টরচািটা তুমল ফ্রেমে, তখে
ডা: ভবফ্রগে বািাক আহেদ েুসামক লক্ষে কমি বলল, 'ফ্রোঃ আহেদ েুসা, আবাি
কমব ভদখা হমব?'
'আপফ্রে স্যস্থ হময় উিুে। আফ্রে আ া কিফ্রে, আপোি সামে সাক্ষাত ো
কমি আফ্রে আমেফ্রিকা ভেমক োব ো।'
'যন্যবাদ ফ্রে: আহেদ েুসা।'
'যন্যবাদ ডা: বািাক।'
ডাাঃ বািাকমক ফ্রেময় োবাি পি জজে আব্রাহাে জেসে বলল, 'চলুে
আেিাও চফ্রল।'
ফ্রি আমেফ্রিকা

131

সবাই ফ্রলফ্রেক ভেমক ভবফ্রিময় আসাি জমন্য হাাঁটা শুরু কিল।
আহেদ েুসাি কক্ষ বিাবি এল সাগফ্রিকা ভসে আহেদ েুসাি কমক্ষ ঢুমক
ভগল।
ঘমি ঢুমক সাগফ্রিকা ভসে আহেদ েুসাি কাপি ভচাপি ও বেবহােে ফ্রজফ্রেস
বোমগ পুিল। এগুমলা সাগফ্রিকাই ফ্রকমে ফ্রদময়ফ্রেল আহেদ েুসামক।
বোগফ্রট ফ্রেময় সাগফ্রিকা ভসে েখে ফ্রলফ্রেমকি বাইমি ভবফ্রিময় এল, তখে
ভদখল ভহফ্রলকপ্টামিি দিজাি সােমে দাাঁফ্রিময় সবাই ফ্রলফ্রেমকি দমক তাফ্রকময়
আমে। সাগফ্রিকা ভসে বুঝল, সবাই তািই জমন্য অমপক্ষা কিমে।
সাগফ্রিকা ভসে ভসখামে ভপৌাঁেমল জজে আব্রাহাে জেসে বমল উিল, 'ো
সাগফ্রিকা আোমদি এখে ভেমত হয়। আহেদ েুসা ভতাোি তত্বাবযামে ফ্রেল।
অনুেফ্রত দাও, তামক ফ্রেময় ভেমত চাই ো।'
েুখ ম্লাে হময় ভগল সাগফ্রিকা ভসমেি।
এগুমলা ভস আহেদ েুসাি ফ্রদমক। হামতি বোগফ্রট আহেদ েুসাি ফ্রদমক
তুমল যমি বলল, 'দাদা োও ভতাোি কাপি ভচাপি।'
আহেদ েুসা বোগফ্রট সাগফ্রিকাি হাত ভেমক ফ্রেময় ফ্রেল।
বোগফ্রট আহেদ েুসা ফ্রেমল সাগফ্রিকা ভসে আহেদ েুসাি পাময়ি কামে
বমস পিল। দুহাত ফ্রদময় বাহেদ েুসাি পা স্প ে কমি প্রণাে কমি উমি দাাঁিাল।
তা েুখ ফ্রেচু।
'ফ্রবদায়টা খুবই আকফ্রস্মক হময় ভগল সাগফ্রিকা। তুফ্রে আোমক গুডবাই
বলমব ো?' আহেদ েুসা হাসাি ভচষ্টা কিল।
সাগফ্রিকা েুখ তুলল।
অশ্রুমত তাি দুই গন্ড ভ মস োমে।
তাি দুই ভিাাঁট কাাঁপল। োাঁক হমলা। বলল ভস, 'গুডবাই েয়, তুফ্রে এস
দাদা।' অশ্রুম জা কফ্রম্পত কন্িস্বি সাগফ্রিকা ভসমেি।
সাগফ্রিকা ভসমেি অশ্রু আহেদ েুসামক ফ্রবব্রত কমি তুলল। একটা
আমবগগ এমস তামকও ফ্রঘমি যিল। বলল, 'যন্যবাদ সাগফ্রিকা। ভতাোমদি
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ওয়াফ্র িংটে এবিং এখােকাি বাফ্রি আফ্রে ফ্রচফ্রে। আফ্রেই ভতাোমক খুাঁমজ ভেব। তুফ্রে
ফ্রিকই বমলে। ভতাোি াই সফ্রতে ফ্রবদায় ফ্রেমে ো।' ািী কন্িস্বি আহেদ েুসাি।
'যন্যবাদ দাদা।' অশ্রুম জা কমন্ি বলল সাগফ্রিকা ভসে।
আহেদ েুসা উমি ভগল ভহফ্রলকপ্টামি।
একজে পুফ্রল অফ্রেসামিি ফ্রদমক তাফ্রকময় পুফ্রল প্রযাে ভবকাি বলল,
'ক'জে পুফ্রল সামে ফ্রেময় তুফ্রে সাগফ্রিকা ভসেমক তাি বাফ্রিমত ভপৌাঁমে দাও।'
'আোি গাফ্রি আমে।' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'তাহমল ওি গাফ্রিি সামে সামে ভতােিা ওি বাফ্রি পেেে োমব।' পুফ্রল
প্রযাে ভববকাি বলল।
জজে আব্রাহাে জেসে, ভবকাি এবিং সামেি অন্যান্য সবাই ভহফ্রলকপ্টামি
উিল।
ভহফ্রলকপ্টামি উিমত উিমত পুফ্রল প্রযাে ভবকাি ফ্রচত্ক্কাি কমি ফ্রেমচ
দাাঁিামো তাি পুফ্রল অফ্রেসািমক বলল, 'ওমদি অস্ত্রযািী োমদি ভগ্রেতাি কিা
হময়মে, তামদি সাবযামে িাখমব। কিণীয় সম্পমকে আফ্রে জাোফ্রে।'
ভহফ্রলকপ্টামি সবাই উমি ভগল।
স্টাটে ফ্রেল ভহফ্রলকপ্টাি।

'আোমদি ভে পফ্রিেফ্রত হয়, হমব। আেিা প্রফ্রতম ায ফ্রেমত চাই,
প্রফ্রতম ায।' ভবাো ফ্রবমফািমেি েত গজেে কমি উিল ভজোমিল শ্যািে।
'ফ্রকন্তু ভস প্রফ্রতম াযটা ফ্রক? আোমদি ভলাকিা ভেখামে একা অকোত
ফ্রলফ্রেমক অিফ্রক্ষত অবস্থায় ভপময়ও আহেদ েুসামক পাকিাও কিমত পািমলা,
ভসখামে আোমদি ভলামকিা ফ্রক প্রফ্রতম ায ভেমব?' ক্ষুদ্ধ কমন্ি বলল ভডফ্রবড
উইফ্রলয়াে ভজােস।
'ফ্রিক বমলমেে ফ্রোঃ ভজােস। ফ্রবস্মময়ি বোপাি, অস্যস্থ আহেদ েুসামক
অিফ্রক্ষত ভপময়ও আোমদি ভলাকিা তামক পাকিাও কিমত পািমলা ো। শুসলাে
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আোমদি ভলাকিা ভসখামে ভপৌোি প্রায় ৪০ ফ্রেফ্রেট পমি পুফ্রল ভপৌাঁমেমে। এই
চফ্রল্ল ফ্রেফ্রেমট আোমদি এক ডজে লাক এক আহেদ েুসাি সামে ভপমি উিল
ো। োঝখাে ভেমক ভলাক ভখায়াল দ জে।' বলল জ্ঞাণী গয্গাযি ফ্রতলক।
জ্ঞােী গঙ্গাযি ফ্রতলক আমেফ্রিকায় ািতীয় আমেফ্রিকাে ভসাসাইফ্রটি েুব
উইিং এি প্রযাে। আমেফ্রিকাে ািতীয়-আমেফ্রিকাে ও ইগুদীিা এক সামে কাজ
কিাি বেোপামি ভস খুব উত্ক্সাহী। তাি েমত, প্রফ্রত াবাে ও বুফ্রদ্ধোে এই দুই
জাফ্রত েফ্রদ আমেফ্রিকায় এক সামে কাজ কমি, তাহমল আমেফ্রিকাি ফ্রবষ্যমতি
তািাই হমব ফ্রেয়ো।
জ্ঞােী গঙ্গাযি ফ্রতলক োেমতই ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস বমল উিল,
'এক ডজে ভলাক ভপমলে ভকাোয়। সাতজমেি েৃতেু ি খবি পাওয়াি পি আিও
দুই ডজে ভলাক পািামো হময়ফ্রেল। তািা ফ্রগময় সবাই বীিদমপে বন্দী হময়মে।,
এক পয়সাি উপকাি কিমত পামিফ্রে।'
'বন্দী ফ্রক হময়মে োত্র ২৪জে? ফ্রটফ্র বলল বন্দীি সিংখো ঊেফ্রত্র জে?'
বলল জ্ঞােী গঙ্গাযি ফ্রতলক।
'ঊেফ্রত্র জেই ফ্রিক। আমগি ৫জে, পমি পািামো ২৪জে, এই ভোট
ঊেফ্রত্র জে। ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস বলল।
'আেমসাস, ঊেফ্রত্র জে ভলাক ভতা ফ্রবফ্রল্ড-এি ইট খুমলও ফ্রলফ্রেমক ঢুকমত
পািমতা। এই লজ্জা আেিা ভকাোয় িাখব, বলুে?' বলল জ্ঞােী গঙ্গাযি ফ্রতলক।
ভজোমিল শ্যািমেি েুখ লাল হময় উমিফ্রেল অস্বফ্রস্ত ও অপোমে। বলল,
'আপোমদি কো ফ্রিক। ফ্রকন্তু ভসই সামে আপোমদি ফ্রববচাি কিমত হমব োমক
তািা পাকিাও কিমত ফ্রগময়ফ্রেল ভস ভক? ভস এেে একজে ভলাক ভে একা একটা
িামস্ট্রি ফ্রবরুমদ্ধ লমি ফ্রবজয়ী হয়। ভেেে ভসাফ্র ময়ত ইউফ্রেয়ে। বুফ্রদ্ধ ও ফ্রক্ত উ য়
ভক্ষমত্রই ভসাফ্র ময়ত ইউফ্রেয়ে তাি কামে পিাফ্রজত হময়মে। বুফ্রদ্ধমত তাি কামে
পিাফ্রজত হওয়ায় ভসাফ্র ময়মতি ফ্রক্ত কামজ লামগফ্রে। এই ঘটোই ঘমটমে চীমে,
ফ্রেন্দাোওময়, ইসিাইমল, কমক ামস, ভস্পমে প্র ফ্রৃ ত স্থামে। স্যতিািং আোমদি
ভলকিা েফ্রদ তাি কামে পিফ্রজত হময় োমক, তাহমল ভসটা ফ্রক খুবই অস্বা াফ্রবক?'
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'এই েফ্রদ ঘটো হয়, তাহমল তাি ফ্রবরুমদ্ধ আি লিফ্রে ভকে?/ পািাই েখে
োমব ো, তখে লমি ফ্রক লা ! তাি ভচময়....।'
ভজোমিল শ্যািে কো বমল উিায় বাযা ভপময় জ্ঞােী গঙ্গাযি ফ্রতলক ভেমে
ভগল। ভজোমিল শ্যািে তখে বলফ্রেল, 'আেিা লিফ্রে আোমদি অফ্রস্তমত্বি জমন্য,
লিাইময়ি ভকাে ফ্রবকল্প ভেই বমল।'
বমল একটু োেল ভজোমিল শ্যািে। সােমেি গ্লাস ভেমক এক ভঢাক েদ
ফ্রগমল আবাি শুরু কিল, 'ফ্রবজয় তাি বহু একো ফ্রিক, ফ্রকন্তু আেিাও তামক
পিাফ্রজত কমিফ্রে। বহুবাি োাঁমদ আটমকফ্রে। ভস োাঁদ ভকমট ভবফ্রিময় ভগমে একোও
ফ্রিক, ভেেে এবাি ভগল। ফ্রকন্তু সব সেয় োমামামব, তা ফ্রিক েয়। স্যতিািং লিাই
আোমদি চাফ্রলময় ভেমত হমব।'
'এখে আেিা ফ্রক কিব, ভসটা বলুে।' বলল জ্ঞহােী গঙ্গাযি ফ্রতলক।
'ফ্রকেূ কিাি জমন্য আফ্রে একটা খবমিি অমপক্ষা কিফ্রে।' ভজোমিল
শ্যািে বলল।
'ফ্রক খবি? উদগ্রীব কমন্ি ফ্রজমজ্ঞস কিল ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস।
'খবি ভপময়ফ্রে, সািা ভজোিসে জজে ওয়াফ্র িংটে ভস্টট হাসপাতামল
ফ্রচফ্রকত্ক্সাযীে িময়মে। আফ্রে ভলাক পাফ্রিময়ফ্রেে ফ্রবস্তাফ্রিত জাোি জমন্য ভে, ভকাে
ওয়ামডে ভকাোয় ভকাে ডাক্তামিি অযীমে ফ্রচফ্রকতত্ক্সাযীে িময়মে। ডাক্তামিি
ফ্রডউফ্রট আওয়াি ফ্রকিকে, ভকাে সেয় তামদি ফ্রডউফ্রট ভচে হয়। ভেখামে সািা
ভজোিসে ফ্রতে িময়মে, ভসখাে ভেমক ভবি হবাি সহজ ও সিংফ্রক্ষপ্ত পে ফ্রক?'
বলল ভজোমিল শ্যািে।
'তািপি?' জ্ঞােী গঙ্গাযি ফ্রতলক বলল।
'ঐ হাসপাতামলি ডাক্তামিি কময়কটা এোমপ্রাে ও োমসেি ভপাোক
ভোগাি কিমত বমলফ্রে।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
'তািপি?' ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস বলল।
'গীজোি োদামিি একমসট ভপা াকও আফ্রেময় ভিমখফ্রে।' বলল
ভজোমিল শ্যািে।
'আসল কো বলুে, এসব ফ্রদময় ফ্রক হমব?' বলল জ্ঞােী গঙ্গাযি ফ্রতলক।
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'বলা এখামেই ভ ষ। আি বলব ো।, ভদখাব।'
'ফ্রক ভদখামবে?' বলল ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস।
'েখে ভদখাব, ততখে ভদমখমবে।' ভজোমিল শ্যািে বলল।
তাি কো ভ ষ হমতই তাি হামতি ভোবাইল ভবমজ উিল।
ভটফ্রলমোে যিল ভজোমিল শ্যািে।
ওপামিি 'হ্যামলা' শুমেই ভজোমিল শ্যািে বলল, 'সব তেে ভপময়ে এবিং
ো ভোগাি কিাি তা কমিে?'
'সব ভজাগাি হময়মে।' ওপাি ভেমক বলল।
জোমিল শ্যািে হাত ঘফ্রিি ফ্রদমক তাফ্রকময় বলল, 'এখে সকাল ৯টা।
তুফ্রে তািাতাফ্রি চমল এস। আেিা দ টাে ভবি হমত চাই। ১২টায় ফ্রডউফ্রট বদমলি
অমেক আমগ সব কাজ ভ ষ কিমত চাই।'
'আপোি ওখামে সব ভিফ্রড?' বলল ওপাি ভেমক।
'ওসব ফ্রচো কমিা ো। সবাই ভিফ্রড হময় আমে। তুফ্রে এলই োত্রা শুরু
কিব।' ভজোামিল শ্যািে বলল।
'ওমক। আফ্রে আসফ্রে।'
'এস। বাই।'
বমল ভটফ্রলমোে অে কমি ফ্রদল ভজোমিল শ্যািে।
'অমপক্ষাি খবি তাহমল ভপময় ভগমলে?' বলল জ্ঞােী গঙ্গাযি ফ্রতলক।
'হ্যাাঁ, ঈশ্বিমক যন্যবাদ।'
বমল ভজোমিল শ্যািে উমি দাাঁিাল।
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৬
তখে ভবলা দ টা পয়তাফ্রল্ল ফ্রেফ্রেট।
অফ্র জাত জজে ওয়াফ্র িংটে ভস্টট হাসপাতামলি ৩৩ োম্বাি ভকফ্রবে
ওয়ামডেি ডক্টি'স লাউে ভেমক ফ্রতেজে ডাক্তাি ভবফ্রিময় এল। অল্প দূমি দাাঁিামো
একজে োসে তামদি সামে এমস ভোগ ফ্রদল।
তািা ফ্রগময় প্রমব কিল ৩৩ োম্বাি ভকফ্রবে ওয়ামডেি অফ্রেমস।
অফ্রেসফ্রট ভকফ্রবে ওয়ামডেি প্রমব েুমখই। এি সােমে ফ্রদময় একটা
কফ্রিমডাি দিজা ভপফ্রিময় ভ তমি চমল ভগমে। এই কফ্রিমডামিি দু'পাম ভকফ্রবে।
ভকফ্রবে ওয়ামডেি অফ্রেমস তখে বমসফ্রেল শুযু ভহড োসে। ডাক্তামিি আসে
খাফ্রল।
একজে োসেসহ ফ্রতেজে ডাক্তাি অফ্রেমস প্রমব কিমতই ভহড োসে উমি
দাাঁিাল। বলল ডাক্তািমক লক্ষে কমি, 'গুড েফ্রেেিং স্যাি। ফ্রকেু প্রমোজে? আে ফ্রক
সাহােে কমিমত পাফ্রি?'
ফ্রতেজে ডাক্তামিি দুজে এবিং োসেফ্রট সােমেি কাাঁমচি ভদয়াল আিাল
কমি দাাঁফ্রিময়মে।
তৃতীয় ডাক্তাি অফ্রেমসি ভহড োমসেি েুমখােুফ্রখ দাাঁফ্রিময়ফ্রেল। ভহড
োমসেি প্রমশ্নি জবামব ভস বলল, 'এোমটফ্রন্ডিং ডাক্তাি ফ্রস্টমেে ভকাোয়?'
'তামক দিকাি? উফ্রে ফ্রগময়মেে ২১ োম্বাি ভকফ্রবমে। রুফ্রটে...'
কো ভ ষ কিমত াািল ো ভহড োসে। তাি সােমে দাাঁিামো ডাক্তাি
একটা ভলামিােিে ভ জা রুোল ভচমপ যিল ভহড োমসেি োমক।
োত্র কময়ক ভসমকন্ড।
োমসেি সিংজ্ঞাহীে ভদহ পমি োফ্রেল। ডাক্তাি দু'হামত তুমল ফ্রেল তাি
ভদহ। তািপি ভদহ ফ্রেময় ভস প্রমব কিল এটাচড বামে। বােরুমে ভদহটা ভিমখ
বাইমি ভবফ্রিময় দিজা বন্ধ কমি ফ্রদল ডাক্তাি।
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ডাক্তািমদি সামে আসা োসে ইফ্রতেমযেই ভহড োমসেি ভচয়ামি বমসমে।
ডাক্তাি বােরুে ভেমক ভবফ্রিময় এমস বলল, 'ফ্রেস ভোয়াে োফ্রবলা, আেিা
সািা ভজোিসেমক ফ্রেময় বাইমি ভবরুমো পেেে এই অফ্রেস আপোমক দখমল
িাখমত হমব।'
এই সেয় একজে োদাি প্রমব কিল অফ্রেমস। বলল, ''আইজাক,
আফ্রে োফ্রবলাি সামে অফ্রেমস বসফ্রে। আফ্রে একটা পোম ন্ট রফ্রল ফ্রেময় এমসফ্রে।
ওটা ফ্রেময় ভতােিা দ্রুত চমল োও ২১ োম্বাি ভকফ্রবমে। একজে আমগ োমব
ডাক্তািমক টোকল কিাি জমন্য। অবফ্র ষ্ট দু'জে োমব রফ্রল ফ্রেময়।
ডাক্তাি ফ্রতেজে ভবফ্রিময় ভগল।
ওিা ভবফ্রিময় োবাি দু'ফ্রেফ্রেট পমিই দুজে ভলাক এল ভকফ্রবমেি অফ্রেমস।
তািা ফ্রডউফ্রট ভটফ্রবমলি োসে অেোত ভোয়াে োফ্রবলামক দু'ফ্রট কাডৃে ভদফ্রখময় বলল,
'আেিা এেফ্রবআমইময়ি ভলাক। এই ফ্রেে সািা ভজোিসমেি ফ্রিফ্রলজ অডোি।
ফ্রিফ্রলজ সাফ্রটেফ্রেমকট ফ্রদে। আেিা তামক ফ্রেময় োব। ভগমট সবাই অমপক্ষা....'
এেফ্রবআই-এি ভলাকফ্রট কো ভ ষ কিমত পািল ো। োদাি-এি
ভপা াক পিা ভলাকফ্রট ভপেে ফ্রদক ভেমক তাি ািী ভেফ্র ে ফ্রি লবামিি দুফ্রট ঘা
োিমলা দুজমেি োোয় পূণে ফ্রক্তমত। দুজমেই টমল উমি পমি ভগল ভেমঝমত।
সিংমগ সিংমগই ভচয়াি ভেমক উমি দাাঁিাল ভোয়াে োফ্রবলা। ভদৌমি ফ্রগময়
বােরুমেি দিজা খুমল ভেলল। তািপি দুজে দ্রুত সিংজ্ঞাহীে এেফ্রবআই-এি
দুজমেি ভদহ ফ্রেময় বােরুমে ঢুকল।
ওফ্রদমক ফ্রতেজে োক্তামিি একজে আমগই ঢুমক ফ্রগময়ফ্রেল ভকফ্রবমে।
গট গট কমি ভহাঁমট ভসাজা ফ্রগময় ভস ভঢামক ২১ োম্বাি ভকফ্রবমে। ভদমখ,
ডাাঃ ফ্রস্টমেে দাাঁফ্রিময় দাাঁফ্রিময় সািা ভজোিসমেি ভকসকামডে ফ্রকেু ফ্রলখমেে।
পাময়ি ব্দ ভপময় ডাাঃ ফ্রস্টমেে েুখ তুলল। অপফ্রিফ্রচত একজে
ডাক্তািমক তাি ফ্রদমক এফ্রগময় আসমত ভদমখ বলল, 'ডক্টি.... ভকাে খবি?'
'হ্যাাঁ ফ্রোঃ ফ্রস্টমেে। ডাাঃ এফ্রলস আপোমক জরুিী কল কমিমেে।'
ডাাঃ এফ্রলস হাসপাতামলি ভেফ্রডমকল ফ্রব ামগি ডাইমিক্টি।
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'জরূিী কল'-এি কো শুমেই ডাাঃ ফ্রস্টমেে তফ্রিঘফ্রি কমি সািা
ভজোিসমেি ভকসকাডেটা ঝুফ্রলময় ভিমখ দিজাি ফ্রদমক হাাঁটা শুরু কমি বলল, 'চফ্রল
তাহমল।'
ডাাঃ ফ্রস্টমেে আগন্তুক ডাক্তািমক অফ্রতিে কিাি সামে সামেই আগন্তুক
ডাক্তাি ভপেে ভেমক অদ্ভুত ফ্রক্ষপ্রতাি সামে বাে হাত ফ্রদময় ডাাঃ ফ্রস্টমেমেি গলা
ভপাঁফ্রচময় যিল এবিং ডাে হাত ফ্রদময় ভলামিােিে ভ জা রুোল ডাাঃ ফ্রস্টমেমেি
োমক ভচমপ যিল।
ডাাঃ ফ্রস্টমেে োিা পাওয়াি জমন্য ফ্রকেু সেয় ধ্বস্তাধ্বফ্রস্ত কিল। তািপি
যীমি যীমি তাি িীি ফ্রেমস্তজ হময় পিল।
আগন্তুক ডাক্তাি সিংজ্ঞাহীে ফ্রস্টমেমেি ভদহ ভটমে ফ্রেময় এটাচ্ড বােরুমে
িাখল।
বােরুমেি দিজা বন্ধকমিই ভস েুমট এল সািা ভজোিসমেি কামে।
হামতি ভলামিােিে ভ জা রুোলফ্রট এবাি ভস ভচমপ যিল ঘুেে সািা
ভজোিসমেি োমক।
সািা ভজোিসে ঘুে ভ মে োওয়ায় ভচাখ ভেলল ও োক োফ্রিময় ভেয়াি
ভচষ্টা কিল। ফ্রকন্তু অল্প কময়ক ভসমকমন্ডি েমযেই তািও ভদহ ফ্রেমস্তজ হময় ভগল।
সিংজ্ঞা হাফ্রিময় ভেলল ভস।
ডাক্তাি ভবমেি অপি দু'জে এসেয় রফ্রল ফ্রেময় সািা ভজোিসমেি কমক্ষ
ভপৌমে ভগল।
দ্রুত ফ্রতেজে যিাযফ্রি কমি সািা ভজোিসমেি ভদহ রফ্রলমত তুলল এবিং
একটা সাদা চাদি ফ্রদময় সািা ভজোিসমেি আপাদেস্তক ভঢমক ফ্রদল।
ওিা ভবফ্রিময় এল ভকফ্রবে ভেমক।
এমস ভপৌাঁেল ভকফ্রবমেি বাইমিি কফ্রিমডািফ্রটমত।
ভকফ্রবে ওয়ামডেি অফ্রেস অফ্রতিে কিমতই অফ্রেস ভেমক ভবফ্রিময় এল
োদাি--এি ভপা াক পিা ভলাকফ্রট এবিং োসে-এি ভপা াক পিা ভোয়াে োফ্রবলা।
োদাি হাাঁটমত শুরু কিল রফ্রলি আমগ আমগ। রফ্রলি আমগ দুজে ডাক্তাি,
ভপেমে একজে। আি োসে হাাঁাাঁটমে রফ্রলি োঝ বিাবি।
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ডাক্তািমব ী একজে জমজ্ঞস কিল োদািমক, 'ভডে সাফ্রটেফ্রেমকট ধতিী
কমি ভেয়া হময়মে ভতা?'
'হ্যাাঁ। ওটা আোি কামে আমে। আফ্রেই ভগমট ভদখাব। আফ্রে বলব, আোি
একজে আত্মীয়া োিা ভগমে। ভতােিা লা ভপৌাোমত আোমক সাহােেকিে।'
তািা এমস ভপৌাঁেল হাসপাতামলি ফ্রডপািচাি লাউমে। ফ্রডপািচাি
লাউমে ভব অমেক পুফ্রল । লাউমেি ফ্রডপািচাি ভগমট দুজে ভগটিক্ষী োিাও
অমেক কজে পুফ্রল দাাঁফ্রিময় আমে।
একদে ফ্রেযাহীে ামব তািা রফ্রল ফ্রেময় ভগমট ভপৌেল।
'োদাি ভডে সাফ্রটেফ্রেমকট ভবি ভকি ভগটেোমেি হামত ফ্রদল। বলল,
'আোি ভবাে োিা ভগমে। আফ্রে একা োনুষ। ওিা আোমক সহমোফ্রগতা কিমেে।'
ভগটেোেফ্রট ভডে সাফ্রটেফ্রেমকট অন্য ভগটেোমেি হামত ফ্রদময় বলল,
'ফ্রিফ্রলজ সাফ্রটেফ্রেমকট ফ্রদে।'
োদাি ফ্রিফ্রলজ সাফ্রটেফ্রেমকট পমকট ভেমক ভবি কমি ভগটেোমেি হামত
ফ্রদল।
ভগমটি পুফ্রল িাও ভডে ও ফ্রিফ্রলজ সাফ্রটেফ্রেমকট ভদখল।
একজে ভগটেোে ওমক বমল ভগট খুমল ফ্রদল।
রফ্রল ফ্রেময় ভবি হময় এল তািা।
বাইমিই যীঘে ও প্র স্ত গাফ্রি বািান্দা।
ফ্রডপািচাি ভগট-ভসাজা গাফ্রি বািান্দায় িাখা আমে তামদি গাফ্রি।
গাফ্রিমত ভতালা হময়মে সািা ভজোিসেমক।
গাফ্রিি ভপেেটা লক কমিদুজে এফ্রগময় োমে গাফ্রিি সােমেি ফ্রদমক
উিাি জমন্য। ভোয়াে োফ্রবলা এবিং আমিকজে আমগই গাফ্রিমত উমিমে।
োদামিি ভপা াকযািী শুযু দাাঁফ্রিময় তখেও গফ্রি বািান্দায়।
এ সেয় অমেক কয়জে পুফ্রল মক েুমট আসমত ভদখা ভগল গাফ্রিি ফ্রদমক।
আসমত আসমত একজে ফ্রচত্ক্কাি কমি বলল, 'একটু দাাঁিাে োদাি।'
ওিা এল।
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চািজে এমস োদামিি সােমে দাাঁিাল এবিং আিও দু'জে ফ্রগময় গাফ্রিি
সােমে দাাঁিাল গাফ্রিি গফ্রতমিায কমি।
একজে পুফ্রল োদািমক বলল, 'গাফ্রি খুলুে, আেিা লা ভদখব।'
োদাি ভদখল আিও কময়কজে পুফ্রল এফ্রগময় আসমে।
ভ তিটা জ্বমল াউিল োদামিি। দাাঁমত দাাঁত চাপল ভস। ক্ত হময় উিল
েুখেন্ডল। দ্রুত তাি হাত চমল ভগল আলখাল্লাি ভ তমি। সােমে দাাঁিামো
পুফ্রল িা ফ্রকেু বুমঝ উিাি আমগই ভে ে ফ্রি লবামিি েি তামদি উপি ফ্রদময় ঘুমি
এল।
চািজে পুফ্রল ই গাফ্রি বািান্দায় লুফ্রটময় পিল।
গুলী কমিই োদাি েুমট এমস গাফ্রিমত উিল।
এফ্রদমক গাফ্রিি সােমে দাাঁিামো দুজে পুফ্রল োদািমক গুলী কিমত
ভদমখ তামদি বন্দুক তুমলফ্রেল োদািমক লক্ষে কমি।
ফ্রকেন্তু গাফ্রিি ভ তি ভেমক দুফ্রট গুলী এমস তামদি ফ্রেিব কমি ফ্রদল।
ফ্রেটমক পিল তামদি ভদহ দু'ফ্রট িাস্তাি উপি। তামদি উপি ফ্রদময় োদািমদি
গাফ্রিটা তীি ভবমগ ভবফ্রিময় এল হাসপাতামলি এলাকা ভেমক।
গাফ্রি স্টাটে ভেবাি সেয় ভপেমে ভচাখ িাখা োদামিি ভচামখ পিল,
এইোত্র গাফ্রি বািান্দায় প্রমব কিল একফ্রট গাফ্রি। গাফ্রি ভেমক ভেমে এল আহেদ
েুসা এবিং জজে আব্রাহাে জেসে।
একটা িুি হাহফ্রস েুমট উিল োদামিি েুমখ। গা ভেমক োদাি
আিখাল্লাখুমল েুমি ভেমল গাফ্রিি সকলমক উমেশ্য কমি বলল, 'একটা স্যখবি
ভতাোি ভতাোমদি জমন্য, আহেদ েুসা ও জজে আব্রাহাে জেসে এইোত্র
হাসপাতামলি গাফ্রি বািান্দায় গাফ্রি ভেমক োেল।'
'ফ্রে: ভজোমিল শ্যািে আোমদি ভসফ্রদেকাি বেেেতাি ভেঅট হমলও
একটা প্রফ্রতম ায ভেয়া হমলা।' বলল ভোয়াে োফ্রবলা।
'এটা খুব ভোট প্রফ্রতম ায েয় ফ্রেস োফ্রবলা। আহেদ েুসা েখে ফ্রগময়
ভদখমব তাি ভপ্রফ্রেকা সািা ভজোিসে ভেই এবিং েখে জােমব তি ভচামখি সােমে

ফ্রি আমেফ্রিকা

141

ফ্রদময়ই আেিা তামক ফ্রেময় ভগফ্রে, তখে হৃদয়টা তাি খমস োমব।' ভজোমিল
শ্যািে বলল।
'ভপ্রফ্রেকা, ো বন্ধু?' বলল ভোয়াে োফ্রবলা।
'বন্ধুি ভ ামক অস্যস্থ হময় ভকউ হাসপাতামল আমস? আহত আহেদ েুসা
আবাি ত্রুি হামত পমিমে, অেবা ভকাোয় ফ্রগময় ফ্রক হমলা এই ফ্রচোমতই সািা
ভজোিসে অস্যস্থ হময় পমি। ভ ষ পেেে তাি অবস্থাি অবেফ্রত ঘটমল তামক
হাসপালামল ফ্রেময় আসমত হয়।' ভজোমিল শ্যািে বলল।
'একজে ফ্রিফ্রেোমলি জমন্য এটা ফ্রক স্বা াফ্রবক? ভজোিসে কন্যা এেে
একজে ভলামকি জমন্য পাগল হমবে?' বলল ভোয়াে োফ্রবলা।
'কামক ফ্রিফ্রেোল বলমেে? আহেদ েুসা আোমদি জাফ্রে দু েে, তামক
আবাি হামত ভপমল হতোও কিমত পাফ্রি, ফ্রকন্তু তামক ফ্রিফ্রেোল বলমত পািমবা ো।
অতেে বেেঢে ফ্রবিবী জীবে তাি। শুযু ভজোিসে কন্যা ভকে ভে ভকাে কন্যাই তাি
সাফ্রন্নমযে আসমত ভগৌিব ভবায কিমব।' ভজোমিল শ্যািে বলল।
'তাহমল ভস চফ্রিত্রহীে?' বলল োফ্রবলা।
'তাও হয়মতা েয়। আেিা েতদুি জাফ্রে, কন্যািা তাি সাফ্রন্নমযে োয় বমট,
ফ্রকন্তু ভস কািও ফ্রদমক ফ্রেমি তাকায় ো। ভস স্ত্রীি প্রফ্রত অতেে ফ্রবশ্বস্ত,
আইফ্রডয়াফ্রলস্ট।'
োফ্রবলা একটু ফ্রচো কমি বলি, 'আপোি কো ভবায হয় ফ্রিক। আোমদি
সাগফ্রিকা ভসে ফ্রেিয় ভবাল্ড আউট হময়মে। তাি েমযে আমগি ভসই উত্ক্সাহ ভেই।
ভস এমকবামি ম্লাে হময় ভগমে। ঘটোি পি একবাি ভদখা হওয়ামতই এটা আফ্রে
বুমঝফ্রে।'
বনি একটু ভেমে আবাি শুরু কিল, 'তাহমল সািা ভজোিসমেি বোপাি
ফ্রক?'
'ফ্রবষয়টা আোমদি কামে এখেও দুমবোযে।' বলি ভজোমিল শ্যািে।
'ফ্রেফ্রিত ো হময় সািা ভজোিসেমক ফ্রকডন্যাপ কিমলে?' োফ্রবলা বলল।
'ফ্রকডন্যাপ আোমদি ফ্রিক হময়মে। সািা ভজোিসেমক আোমদি হাত
ভেমক উদ্ধামিি জমন্য আহেদ েুসা ফ্রেমজি জীবেও বাজী িাখমব। এ ফ্রবষময়
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আোমদি ভকাে সমন্দহ ভেই। ভদখুে বন্দীত্ব ভেমক েুক্ত হবাি পি আহেদ েুসা
প্রেে স্যমোমগই েুমট এমসমে সািা ভজোিসমেি কামে।'
'আেিা ভেখাে ভেমক এমসফ্রে, ভসখামেই োব স্যাি?' ফ্রজমজ্ঞস কিল
ড্রাইফ্র িং ফ্রসমট বসা আইজোক।
'ো, ফ্রোঃ ভজােমসি েতুে ভকো ওয়াফ্রেিংটে এম ফ্রেউ-এি েতুে বাফ্রিমত
ফ্রেময় চল। ওখামেই ওমক িাখা হমব।' বলল ভজোমিল শ্যািে। োেল ভস।
সবাই চুপচাপ।
েুমট চমলমে গাফ্রি।

ফ্রেমজি ভবমডি পাম একটা ইফ্রজ ভচয়ামি বমসফ্রেল সািা ভজোিসে।
বলফ্রেল ভস, 'আোমক ফ্রকডন্যাপ কিমলই ফ্রক আপোমদি কামলা কাজ সাদা হময়
োমব?'
'তা হমব ো, ফ্রকন্তু আহেদ েুসাি াফ্রস্ত হমব। োতো-েন্ত্রোয় তামক
েতটুকু ফ্রবপেেস্ত কিা োয় ভসটুকুই আোমদি লা ।' ভজোমিল শ্যািে বলল।
'আোমক ফ্রকডন্যাপ কমি আহেদ েুসামক ফ্রক ামব াফ্রস্ত ভদমবে? োতোেন্ত্রোয় ভকে ভস ফ্রবপেেস্ত হমব?' বলল সািা ভজোিসে।
হাসল ভজোমিল শ্যািে। হাসল ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােসও।
উত্তিটা ফ্রদল ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস। বলল, 'এ উত্তি ফ্রক আোমদি
কাে ভেমক শুেমত চাে? আপফ্রে ফ্রক জামেে ো ফ্রেস ভজোিসে আপোি কামে
আহেদ েুসা ফ্রক? আি আহেদ েৃসাি কামে আপফ্রে ফ্রক?'
ম্লাে হাসল সািা ভজোিসে। বলল, 'আপোিা আহেদ েুসামক জামেে
ো। দাফ্রয়ত্বমবামযি কামে ভকাে দুবেলতা তাি কামে প্রশ্রয় পায় ো। আি ভস িকে
ভকাে দুবেলতা তাি আমে বমল আফ্রে জাফ্রে ো।'
শ্যািে হাসল। বলল, 'আহেদ েুসামক আফ্রে বহু বেি যমি ফ্রচফ্রে। ভে
দাফ্রয়ত্বমবামযি কো আপফ্রে বলমলে, ভসই দাফ্রয়ত্বমবাযই এখামে তামক ফ্রহি ফ্রহি
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কমি ভটমে আেমব।আেিা ফ্রহমসমব একটুও ুল কফ্রিফ্রে ফ্রেস ভজোিসে। আহেদ
েুসাি কামে আপফ্রে কতটুকু তা আপফ্রে জামেে, আহেদ েুসা আপোি কামে
কতটুকু তাও ভস জামে। আি আহেদ েুসাি কািমেই ভে আপোি এ অবস্থা তা
বুঝমত আহেদ েুসাি এক েুহূতও
ে ভদিী হয়ফ্রে। এই অনু ূফ্রত তামক অসহেীয়
েন্ত্রোয় জজেফ্রিত কিমে। এই েন্ত্রো তামক পাগমলি েত ভটমে ফ্রেময় আসমব।
ফ্রেমজমক ভে ভকাে ঝুফ্রাঁ কি েমযে ফ্রেমক্ষপ কমি ভস আপোমক েুক্ত কিমত চাইমব।
আেিা এটাই চাই।'
'আপোিা ো চাে ঈশ্বি তা চাে ো। আপোমদি সব অপকীফ্রতে ঈশ্বি
প্রকা কমি ফ্রদময়মেে।' বলল সািা ভজোিসে।
'ঈশ্বি কমিে ফ্রে, আহেদ েুসা কমিমে। আহেদ েুসা আমেফ্রিকায় ো
এমল আোমদি ফ্রকেু হমতা ো। আপোমদি ফ্রি আমেফ্রিকা, এে ফ্রব আই আোমদি
ফ্রকেুই কিমত পািমতা ো। আহেদ েুসা আোমদি সকল সবেোম ি েূল। তামক
হামত ভপময়ফ্রেলাে, হতো ো কমি আেিা ুল কমিফ্রে। এ ুল আি আেিা কিব
ো। এবাি আি বন্দী কমি িাখা েয়, প্রেে স্যমোমগই তামক আেিা এবাি হতো
কিব।' তীব্র কমন্ি বলল ভজোমিল শ্যািে।
সবোঙ্গ ভকাঁমপ উিল সািা ভজোিসমেি। ভজোমিল শ্যািমেি কোি
একফ্রবন্দুও তাি অফ্রবশ্বাস হমলা ো। ভজোমিল শ্যািে িামস্ট্র মেি ভে পেোময়
ভপৌাঁমচমে, ভসখামে এেে ফ্রকেু কিা তামদি জমন্য স্বা াফ্রবক। সািা ভজোিসে
ফ্রেমজমক সােমল ফ্রেময় বলল, 'আহেদ েুসাি উপি এই িাগ ভঝমি আপোমদি ফ্রক
লাব হমব? তাি হামত ভতা এখে ফ্রকেু ভেই। আপোমদি ফ্রবরুমদ্ধ ফ্রবচামিি
আময়াজে কিমে সিকাি, আহেদ েুসা েয়।'
'ফ্রকন্তু আহেদ েুসাি জমন্যই এসব হমে।' বলি শ্যািে।
'ফ্রকন্তু আহেদ েুসামক হতো কিমল ভতা এসব বন্ধ হমে ো।' সািা
ভজোিসে বলল।
'আহেদ েুসামক সফ্রিময় ফ্রদমত পািমল আোমদি জমন্য অমেক ফ্রকেু
কিাি স্যমোগ আসমব। োফ্রকেে পফ্রলফ্রটফ্র য়াে ও োফ্রকেে আেলামদি েমযে
আোমদি ভলাক কে ভেই।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
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'আো ফ্রোঃ শ্যািে, আমেফ্রিকা ও আমেফ্রিকােমদি ক্ষফ্রত আপোিা ভকে
কিমেে?'
'আেিা কািও ক্ষফ্রত কিফ্রে ো। আেিা আোমদি ফ্রকেু উপকাি কিফ্রে।
ফ্রেমজি উপকামিি জমন্য ফ্রকেু কিাি অফ্রযকাি সকমলিই আমে।' শ্যািে বলল।
'তাহমল আহেদ েুসামক ভদাষ ফ্রদমেে ভকে? ভস আমেফ্রিকােমদি
উপকামিি জমন্য ফ্রকেু কমিমে।'
'ভস আোমদি সবেো কমিমে।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
'তাহমল ভদখা োমে, আমেফ্রিকােমদি উপকাি োমে আপোমদি
সবেো । আি আপোমদি উপকাি োমে আমেফ্রিকােমদি সবেো । আমেফ্রিকা ও
আমেফ্রিকােমদি ভোকামবলায় এেে অবস্থাে আপোিা ভবমে ফ্রেমলে ভকে?'
'আপোমদি ফ্রি আমেফ্রিকা ভে কািমে বমল আমেফ্রিকা আমেফ্রিকােমদি।
আপোমদি কাজমক আপোিা জাফ্রতমপ্রে বমলে, আোমদি কাজমকও আেিা বফ্রল
জাফ্রতমপ্রে।' বলল ভজোমিল শ্যািে।
'এটা ফ্রিক েয়, আেিা কিফ্রে আোমদি ভদ মপ্রে ভেমক। ফ্রকন্তু
আপোমদি কাজ পফ্রিষ্কাি ষিেন্ত্র। এ ষিেমন্ত্রি সামে তকিা আফ্র াগ
আমেফ্রিকাে ইহুদী ভেই। ভদখমেে ভতা চািফ্রদক ভেমক অফ্রবিাে ফ্রববৃফ্রত আসমে
আমেফ্রিকাে ইহুদী সম্প্রদাময়ি। তািা আপোমদি ফ্রেন্দা কিমে এবয় বলমে,
আপোমদি সামে তামদি ভকাে সম্পকে ভেই। স্যতিািং জাফ্রতমপ্রে ভেমক আপোিা
কাজ কিমেে, এটা ফ্রিক েয়। আপোিা শুযু আমেফ্রিকােমদি সামত
ফ্রবশ্বাসঘাতকতা কমিে ফ্রে, ফ্রেজ সম্প্রদাময়ি সামেি আপোিা ফ্রবম্বসঘাতকতা
কমিমেে।'
ভিাময জ্বমল উিল ভজোমিল শ্যািমেি দুই ভচাখ। উমি দাাঁিাল ভস।
আবাি বসল। তাি লাল ভচামখ-েুমখ তীব্র িাগ ও অপোমেি ফ্রচহ্ন।কো লল ো
ফ্রকেুক্ষে। পফ্রিম মষ ভবাো োটাি েত তীব্র কমন্ি বলল, 'ফ্রেস ভজোিসে, এটা
আপোি বাফ্রিি ড্রইিং রুে েয়। আপফ্রে আোমদি বন্দী এবিং বন্দীি েতই কো
বলমবে। আপফ্রে ভজোিসে কন্যা বমল আপোমক আফ্রে েমেষ্ঠ সম্মাে কিফ্রে।
আপোি ভগ্রট গ্রান্ড োদাি টোস ভজোিসমেি উদাি গেতন্ত্র আোমদি অসীে
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উপকাি কমিমে। তাই ভজোিসে পফ্রিবািমক আেিা শ্রদ্ধা কফ্রি। ফ্রকন্তু ভদখফ্রে ভস
শ্রদ্ধাি পাত্র আপফ্রে েে। আহেদ েুসা আপোমক ফ্রগমল ভখময়মে। সাবযাে কমি
ফ্রদফ্রে আপোি ভকাে ওদ্ধেতে আেিা বিদা ত কিমবা ো।'
'ফ্রকন্তু ফ্রোঃ শ্যািে, আহেদ েুসাি সামে আোি পফ্রিচয় হওয়াি আমগ
আপোিা আোমক কময়কবাি খুে কিাি ভচষ্টা কমিমেে।' বলল দৃঢ়কমন্ি সািা
ভজোিসে।
'ভসটা ফ্রেল একটা ুল ভবাঝাবুফ্রঝি েল। আেিা বমলফ্রেলাে আপোমক
য় ভদখাবাি জমন্য ফ্রকেু কিাি। ফ্রকন্তু আিফ্রলক ভেতািা বুমঝফ্রেল অন্যিকে।'
'যন্যবাদ ভজোমিল শ্যািে।' বলল সািা ভজোিসে।
'ফ্রেস ভজোিসে আপফ্রে ফ্রক আহেদ েুসামক ফ্রচফ্রি ফ্রলকমত চাে?'
'তামত আপোমদি স্বােে?'
'আোমদি স্বােে ভতেে ভেই। তমব ফ্রপ্রয়তোি ফ্রচফ্রি ভপমল ফ্রপ্রয়তোি কো
েতুে কমি েমে পিমব।, ফ্রপ্রয়তোমক উোমিি জমন্য অফ্রস্থি হময় উিমব, এটা
আোমদি লা ।'
'আমিকটা লা আমে। ভসটা হমলা ফ্রচফ্রিমত আোি অনুরূপ হস্তক্ষমি এটা
ুয়া ফ্রিকাো ফ্রলখা োকমব। ভে ফ্রিকাোয় আোমক উদ্ধামিি জমন্য আহেদ েুসা
েুমট োমব এবিং আপোমদি োাঁমদ আটকা পিমব।'
'ফ্রকন্তু আহেদ েুসা েত তািাতাফ্রি যিা পিমব, তত তািাতাফ্রি আপোি
েুফ্রক্ত। আহেদ েুসা আোমদি হামত ো আসা পেেে আেিা আপোমক োিফ্রে ো।
আহেদ েুসামক আফ্রপফ্রে িক্ষা কিমত পািমবে ো। তামক আসমতই হমব। আি
ভলাফ্রিডাি জোকসে ফ্র মল আোমদি ভে ুল হময়মে, োি কািমে লায়লা
ভজফ্রেোি ও ডাঃ োগোমিটমক ভস েুক্ত কমি ফ্রেময় োয়, ভসই ুল এবাি আেিা
কিফ্রে ো।'
বমল উমি দাাঁিাল ভজোমিল শ্যািে।
ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস উিমত উিমত বলল, 'ভ ষ কোটাও ওমক বমল
ফ্রদে ফ্রোঃ শ্যািে। আেিা এক োমসি ভব ী আহেদ েুসাি জমন্য ওময়ট কিমবা
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ো। আহেদ েুসামক একটা আলমটমেটাে ভদয়াি পি ভস ো এমল এবিং এক োস
পাি হময় ভগমল ফ্রক হমব ভসটাও ফ্রেস ভজোিসেমক বমল ফ্রদে।'
ভজোমিল শ্যািে োবাি জমন্য পা বাফ্রিময়ফ্রেল, ভেমে ভগল। বলল, ' াল
কো স্মিণ কফ্রিময় ফ্রদময়মেে ফ্রোঃ ভজােস। দন্যবাদ আপোমক।'
বমল ফ্রেিল ভস ফ্রেস সািা ভজোিসমেি ফ্রদমক। বলল, 'আেিা ভতা
অফ্রেফ্রদেষ্টকাল আপোি েত স্যন্দিী ও ফ্রববাহমোগো ভেময়মক আোমদি সােফ্রষ্টক
ভকয়ামি িাকমত পািমবা ো। তাই আেিা ফ্রিক কমিফ্রে, ৩০ ফ্রদে পাি হওয়াি পি
একফ্রত্র তে ফ্রদমে আপোমক ফ্রেময় একটা লটািী হমব। লটািী হমব এইজমন্য ভে,
আোমদি সবাই আপোমক চায়। ভকউই তামদি দাবী োিমত িাজী েয়। তাই
আেিা োিা প্রােেী তামদি েমযে লটািীি বেবস্থা কিা হময়মে। োি ামগে আপোি
োে উিমব, ভস াগেবােই হমব আপোি োফ্রলক। আেিা তাি হামত তুমল ভদব
আপোমক। আপোি েেোদাি কো ফ্রচো কমি ফ্রবময়ি ফ্রচি বন্ধমে আপোমক ো
বাযাি ফ্রসদ্ধাে হময়মে। ফ্রল টুমগদামিি স্যফ্রবযা হমলা আপোিা ভকাে উপেুক্ত
সেময় ফ্রবফ্রেন্ন হময় ভেমত পািমবে। আপাতত এই বন্দীখাোই হমব আপোমদি
ফ্রল টুমগদামিি ফ্রিকাো।'
কোগুমলা একটা একটা কমি অতেে ীতল কমন্ি বলল ভজোমিল
শ্যািে। প্রফ্রতফ্রট কো চাবুমকি েত আঘাত কিল সািা ভজোিসেমক। একজে
োিীি দুবেলতে স্থাে ভেটা ভসখামেই আঘাত কমিমে ভস। ভজোমিল শ্যািে ও
ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােমসি ভলালুপ দৃফ্রষ্ট ভদমখই সািা ভজোিসমেি েে বুঝল
ভজোমিল শ্যািমেি একটা কোও ফ্রেেো েয়।
বুমকি ভ তিটা কাাঁপমত শুরু কমিমে সািা ভজোিসমেি।
কো ভ ষ কমিই ভজোমিল শ্যািে আবাি ঘুমি দা৭িাল। চলমত শুরু
কিল।
ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােস হাাঁটাি জমন্য পা বাফ্রিময় আবাি েুকফ্রট ঘুফ্রিময়
সািা ভজপািসমেি ফ্রদমক ভচময় বলল, 'একোমসি েমযে েুফ্রক্ত চাইমল আোমদি
েমত আপোমক চলমত হমব ফ্রেস ভজোিসে। আপফ্রে াবুে।'
বমল ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােসও হাাঁটমত শুরু কিল।
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ঘি ভেমক ভবফ্রিময় ভগল ওিা।
দিজা বন্ধ হময় ভগল ঘমিি।
বুমকি কাাঁপফ্রু ে সািা ভজোিসমেি ভগাট ভদহমকই অসাঢ় কমি তুলমত
চাইল। তাি েমে হমলা, ভগটা পৃফ্রেবী তাি সােমে বদমল োমে।
সািা ভজোিসে ইফ্রজ ভচয়াি ভতমক উমি টলমত টলমত ফ্রবোোয় ফ্রগমে
লুফ্রটময় পিল। অসহায় এই সেময় আহেদ েুসাি অনুরূপ েফ্রবফ্রটহুদয় জুমি ভদখা
ভদয়াি সামে সামে তাি হৃদয় জুমি ভেমে এল এক প্র াফ্রেও। েে ভেমক স্বফ্রস্তি
এক কন্ি বলল, ৩০ ফ্রদমেি েমযেই তাি আহেদ েুসা তামক উদ্ধাি কিমব।
তাি আহেদ েুসা তামক উদ্ধাি কমি ফ্রেময় োমব কোটা াবমত ফ্রগময়
আবাি ভকাঁমপ উিল সািা ভজোিসে। ভকেে কমি আহেদ েুসাি সােমে ফ্রগময়
দাাঁিামব ভস? আহেদ েুসামক এখে তাি েমে হমে এক ফ্রেফ্রষদ্ধ েমলি েত।
ওফ্রদমক তাি হাত বািাবাি ভকাে অফ্রযকাি ভেই। আহেদ েুসা ফ্রববাফ্রহত ভস
জােমতা ো। লায়লা ভজফ্রেোিিা তামক হাসপাতামল ভদকমত ো এমল এতফ্রদমেও
কোটা তাি জাো হমতা ো। এ কোই ভবায হয় আহেদ েুসা বাি বাি বলমত
ভচময়মে, ফ্রকন্তু বলা হয়ফ্রে। ভ মষ কোটা বলা আহেদ েুসাি জমন্য ভবায হয় কফ্রিে
হময় ফ্রগময়ফ্রেল। এই আহেদ েুসাি সােমে ভস তাি অসীে অপিায ফ্রেময় ভকেে
কমি দাাঁিামব? আহেদ েুসামক ফ্রবব্রত কিা আি তাি ফ্রিক হমব ো।
তাহমল ফ্রক কিমব ভস? দুমচাখ ভবময় আবাি অশ্রু গিাল তাি। তাি
অপিায ফ্রেময় তামক হােদ েুসাি ভচামখি আিামল সমি ভেমত হমব। ফ্রকন্তু তািপি
ফ্রক হমব? তাি অপিামযি প্রফ্রতকাি ফ্রকমস? ভস ফ্রক আহেদ েুসামক ুমল ভেমত
পািমব? ভকেে কমি ুমল োমব? ফ্রেমজি হৃৎফ্রপন্ড ফ্রেমি ভেমল ভকউ ফ্রক বাাঁচমত
পামি?
বাফ্রলম েুখ গুাঁজল সািা ভজোিসে।
ফ্রেিব কান্নাি ভস্রাত োেমে তাি দুমচামখ।
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আহেদ েুসা ও জজে আব্রাহাে জেসে গাফ্রি ভেমক গাফ্রি বািান্দায় পা
ফ্রদময়ই ফ্রবস্মময়ি সাগমি হাবুডুবু ভখমত লাগল।
চািজে পুফ্রলম ি লা তামদি সােমে। আিও দুজে পুফ্রলম ি ফ্রপষ্ট হওয়া
লা তািা ভদখমত পামে একটু দুমি িাস্তায়। দুমি একটা গাফ্রিমক পাগমলি েত
েুমট পালামত ভদখমত ভপল তািা।
এে ফ্রব আই চীে জজে আব্রাহাে জেসেমক ভদমখ এে ফ্রব আই ও পুফ্রল
অফ্রেসািিা েুমট এল।
একজে এে ফ্রব আই অফ্রেসাি বেস্ত কমন্ি জজে আব্রাহােমক জাোল,
'স্যাি, সািংঘাফ্রতক ঘটো ভ াজবাজীি েত ঘমট ভগল।'
'পুফ্রল মদি ভক োিল? ফ্রক কমি ঘটল বলত?' ফ্রজমজ্ঞস কিল আহেদ
েুসা।
এে ফ্রব আই অফ্রেসািফ্রট ফ্রক ামব ফ্রতেজে ডাক্তাি, একজে োসে ও
একজে োদাি কাপমি ঢাকা একটা ভডডবফ্রড ফ্রেময় এল এবিং ভডে ও ফ্রিফ্রলজ
সাফ্রটেফ্রেমকট ভদফ্রখময় ভগট ফ্রদময় ফ্রেময় চমল ভগল, তাি ফ্রববিে ফ্রদময় বলল, 'তািা
চমল োবাি পিই একজে ডাক্তাি বলল দুফ্রট সাফ্রটেফ্রেমকমটিই সই জাল। তািপিই
পুফ্রল পািামো হয় গাফ্রি োোবাি জমন্য। আেিা েমে কমিফ্রেলাে ভডডবফ্রড ভচক
কিমত হমব। পুফ্রল োবাি পিই এেে ঘটো ঘটল।'
তাি কো ভ ষ হমতই আহেদ েুসা বলল, 'ফ্রেস সািা ভজোিসেমক ফ্রেময়
োবাি জমন্য আপোিা এমসমেে শুেলাে। ফ্রক হল? তাি ফ্রিফ্রলজ হময়মে।?
'তাি ফ্রিফ্রলজ ভেবাি জমন্য দুজে এে ফ্রব আই অফ্রেসাি ভগমেে। আেিা
তামদিই অমপক্ষা কিফ্রে।' বলি এে ফ্রব আই অফ্রেসািফ্রট।
'ফ্রেস সািা ভজোিসে কত োম্বাি ভকফ্রবমে আমেে? আহেদ েুসা
ফ্রজমজ্ঞস কিল।
'ফ্রতফ্রে ২১ োম্বাি ভকফ্রবমে আমেে।' বলল এে ফ্রব আই অফ্রেসািফ্রট।
'আি ভডডবফ্রড কত োম্বাি ভকফ্রবে ভেমক এমসফ্রেল?' আহেদ েুসা
ফ্রজমজ্ঞস কিল।
'ঐ ২১ োম্বাি ভকফ্রবে ভেমকই।' বলল অফ্রেসািফ্রট।
ফ্রি আমেফ্রিকা

149

'আপোি অফ্রেসািমদি এতক্ষমে ভেিাি কো তাই ো?' দ্রুত কমন্ি বমল
উিল আহেদ েুসা।
'অবশ্যই। কাগজপত্র সব ভিফ্রড আমে, এখে শুযু ফ্রেমে আসা।' বলি
অফ্রেসািফ্রট।
আহেদ েুসা দ্রুত েুখ ঘুিাল জজে আব্রাহাে জেসমেি ফ্রদমক। বলল,
'আোি েমে হমে, একটা বি ঘটো ঘমট ভগমে। চলুে ২১ োম্বাি ভকফ্রবমে ফ্রক
ঘমটমে ভদফ্রখ।'
ভ্রুকুাঁচমক ভগল জজে আব্রাহাে জেসমেি। বলল আহেদ েুসামক, 'তাি
োমে আপফ্রে ফ্রেস ভজোিসে সম্পমকে খািাপ ফ্রকেু াবমেে?'
বমলই জজে আব্রাহাে জেসে হাসপাতামলি ফ্রদমক হাাঁটমত শুরু কিল।
সবাই চলল তাি সামে।
২১ োম্বাি ভকফ্রবে হাসপাতামলি োঝ বিাবি ফ্র আই ফ্রপ ভসক মে
অবফ্রস্থত।
২১ োম্বাি ভকফ্রবমেি কাোকাফ্রে হমতই আহেদ েুসািা ডাক্তাি ও
োসেমদি েুটােুফ্রট ভদখমত ভপল।
আহেদ েুসািা আিও কাোকাফ্রে হমতই একজে প্রবীে ডাক্তাি েুমট এল
এে ফ্রব আই প্রযাে জজে আব্রাহাে জেসমেি ফ্রদমক। ভবায হয় ভস ফ্রচমেমে জজে
আব্রাহাে জেসেমক। বলি ভস হাাঁপামত হাাঁপামত, 'স্যাি ফ্রেস সািা ভজোিসেমক
তাি ভকফ্রবমে পাওয়া োমে ো। তাি ভকফ্রবমেি ডাক্তািমক বােরুমে সিংজ্ঞাহীে
অবস্থায় পাওয়া ভগমে। এফ্রদমক এই ওয়ামডেি ভহড োসে ও দুজে এে ফ্রব আই
অফ্রেসািমক পাওয়া ভগমে ওয়াডে অফ্রেমসি বােরুমে সিংজ্ঞাহীে অবস্থায়।'
েুখ ম্লাে হময় ভগল জজে আব্রাহাে জেসমেি। তাকাল ভস আহেদ েুসাি
ফ্রদমক।
আহেদ েুসাি াবমল হীে েুখ। বলল, 'বুঝা ভগমে ফ্রোঃ জজে আব্রাহাে।
তবু চলুে ওয়াডে অফ্রেস এবিং ফ্রেস সািা ভজোিসমেি ভকফ্রবে ভদমখ আফ্রস।'
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ওয়াডে অফ্রেস এবিং ফ্রেস সািা ভজোিসমেি ভকফ্রবে ভদমখ ভেিাি পমে
এে ফ্রব আই প্রযাে আহেদ েুসামক বলল, 'েতুে ফ্রকেু ভবাঝা ভগল ফ্রোঃ আহেদ
েুসা?'
'ভতেে ফ্রকেু ো। অন্যমদি েত ফ্রেস ভজোিসেমকও তািা ভলািেিে
কমি ফ্রকডন্যাপ কমিমে। েফ্রস ভজোিসে ভসসেয় ঘুফ্রেময় ফ্রেমলে।'
'ভদখা োমে, ওিা ফ্রেল পাাঁচজে ভলাক। ফ্রকন্তু এতজে ভলাকমক ওিা
ভলািেিে কিল, ভকাে ভগালাগুলী হমলা ো, ধ্বস্তাধ্বফ্রস্ত হমিা ো? ভকেে কমি
ঘটল?' বলল আব্রাহাে জেসে।
'ডাক্তামিি েদ্মমব ভেয়াি কািমে স্যফ্রবযা হময়মে। অতফ্রকেত চিাও হময়
কাজ ভসমিমে। সবাই বলমে োদাি ভহায়াইট েয়। অন্যিাও ফ্রপওি ভহায়াইট েয়।
আোি যািো 'োদাি' েদ্মমবম ভজোমিল শ্যািে এসফ্রেল। অন্যিাও
আমেফ্রিকাে ইহুদী।' আহেদ েুসা বলল।
'গাফ্রিি োম্বািও ভকউ বলমত পািমে ো।' জজে আব্রাহাে বলল।
'তামত লা হমতা ো ফ্রোঃ জজে আব্রাহাে। গাফ্রিি োম্বাি ুয়া ফ্রেল।'
'একিে ফ্রক কিেীয় বলুে ভতা? ইহুদীমদি পফ্রিফ্রচত সব সাোফ্রজক ও
বেফ্রক্তগত প্রফ্রতষ্ঠামেি উপি আোমদি ভচাখ আমে।'
'আোি যািো ইহুদীমদি ভকাে পফ্রিফ্রচত বাফ্রি বা প্রফ্রতষ্ঠামে ফ্রেস
ভজোিসেমক িাখা হমব ো। ভেেে আোমকও তািা িামখফ্রে। আোমক সবসেয়
তািা ািতীয় আমেফ্রিকােমদি আশ্রময় ভিমখমে।'
'আফ্রে অবাক হফ্রে ািতীয় আমেফ্রিকােিা ভকে এ ামব ইহুদী একফ্রট
গ্রুমপি সকল কুকমেেি সহমোগী হময় ভগল?'
'এই দুফ্রট জাফ্রতি জাফ্রতগত ধবফ্র ষ্টে ও িাজনেফ্রতক লমক্ষেি েমযে প্রচুি
ফ্রেল আমে। দুফ্রট জাফ্রতই ফ্রবশ্বাসগত ামব সাম্প্রদাফ্রয়ক। জন্মগত হমলই ভকউ
ভেেে ইহুদী হমত পামি, ভতেফ্রে ফ্রহন্দুমদিমকও জন্মগত ামব ফ্রহন্দু হমত হয়।
ফ্রহন্দুমদি কাস্ট ফ্রসমস্টেটা জন্মগত। কে াি মেি োযেমে ভকউ ফ্রহন্দু বা ইহুদী
হমত পামি ো। আমেফ্রিকায় দুই জাফ্রতি িাজনেফ্রতক লক্ষেও এক। অেেেীফ্রত ও
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তেে-োযেমেি েত ক্ষেতাি ভকন্দ্রগুমলামক দখল কমি তামদি সিংখোলঘু
আফ্রযপতে কাময়ে কিা।' আহেদ েুসা বলল।
'হ্যাাঁ ফ্রোঃ আহেদ েুসা, তামদি আচিে োিা এটাই তািা আোমদি বমল
ফ্রদমে।'
বমল একটু োেল জজে আব্রাহাে। একটু াবল। বলল, 'ফ্রোঃ আহেদ েুসা
ফ্রিজ আোমদি অফ্রেমস চলুে, আমলাচো আমে।'
তািা এে ফ্রব আই ভহড ভকায়াটোমি ভপৌেল।
অফ্রেমস বমসই জজে আব্রাহাে ভপ্রফ্রসমডন্টসহ প্রময়াজেীয় সবাি কামেফ্রেস
ভজোিসমেি ফ্রকডন্যাপ হওয়াি খবি জাফ্রেময় ফ্রদল।
তািপি আহেদ েুসাি েুমখােুফ্রখ হময় বলল, 'ফ্রোঃ আহেদ েুসা সািা
ভজোিসে ফ্রকডন্যাপ হওয়াি খবি এখফ্রে জেগেমক জাোমো ফ্রিক হমব ো বমল
েমে কিফ্রে।'
'ভকে?' বলল আহেদ েুসা।
'সািা ভজোিসে ফ্রকডন্যামপি সিংবাদ োফ্রকেে জেগে ও 'ফ্রি আমেফ্রিকা'
আমন্দালমেি সিংগিমেি সদস্যমদি েমযে ক্ষুদ্ধ প্রফ্রতফ্রিয়া সৃফ্রষ্ট কিমব এবিং তা
খািাপ ফ্রদমক টাণে ভেমত পামি বমল আফ্রে, আ িংকা করুফ্রে।'
জজে আব্রাহাে জেসে বলল।
'খািাপ টাণেটা ফ্রক?' ফ্রজমজ্ঞস কিল আহেদ েুসা।
'খবি প্রচাফ্রিত হওয়াি সিংমগ সিংমগই সবাই যমি ভেমব এই ফ্রকডন্যামপি
কাজ শ্যািে ও উইফ্রলয়াে ভজােসমদি। ক্ষুদ্র একফ্রট ইহুদী গ্রুপ ফ্রকডন্যামপি সামে
জফ্রিত, ফ্রকন্তু োনুমষি ভিায ফ্রগময় িপমত পামি সাদািে ামব ইহুফ্রদ কেুেফ্রেফ্রটি
উপি। ফ্রবম ষ কমি 'ফ্রি আমেফ্রিকা'ি সদস্যিা ত্বফ্রিত প্রফ্রতম ায গ্রহমে এফ্রগময়
আসমত পামি।' বলল জজে আব্রাহাে জেসে। ফ্রচফ্রেফ্রত কন্ি তাি।
'আপোি অনুোে ফ্রিক ফ্রোঃ জজে আব্রাহাে। আোিও এখে তাই েমে
হমে। ফ্রকন্তু এখে তাহমল ফ্রক কিেীয়? খবিফ্রট ভতা ভগাপে িাখা োমব ো।' বলল
আহেদ েুসা।
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'ো, োমব ো। আেিা সিকািী ামব ফ্রকেু ো জাোমলও হাসপাতাল সহ
ফ্রবফ্র ন্ন স্যমত্র খবমিি কাগজগুমলা ফ্রেউজফ্রট ভপময় োমব।' জজে আব্রাহাে বলল।
'তাহমল?' বলল আহেদ েুসা।
'আপোমক দ্রুত ফ্রকেু কাজ সািমত হমব আহেদ েুসা।' জজে আব্রাহাে
বলল।
'ফ্রক কাজ?'
'ভবোফ্রেে ভবকেসহ 'ফ্রি আমেফ্রিকা'ি ীষে ভেতামদি সামে আপফ্রে
অফ্রবলমম্ব বস্যে। তামদি োযেমে আিফ্রলক ভেতামদি কামে আপফ্রে একটা ভেমসজ
পািাে। তামদি কামে আপফ্রে আমবদে কমি বলুে, সািা ভজোিসেমক েুক্ত কিাি
সাফ্রবেক বোবস্থা গ্রহে কিা হমে। আপোিা াে ভেমক এই কামজ সহমোফ্রগতা
করুে। ফ্রবম ষ কমি ভকউ ভেে ইহুদীমদি উপি ভকাে প্রফ্রতম ায ফ্রেমত ো োয়।'
োেল জজে আব্রাহাে জেসে।
আহেদ েুসা বলল, 'আফ্রে বুঝমত পািফ্রে ো আফ্রে এ আমবদে কিব
ভকে? তািা আোি এ আমবদে শুেমব ভকে?'
জজে আব্রাহাে একটু েমি চমি বসল। একটা ফ্রবব্রত াব ভদখা ভগল তাি
ভচামখ-েুমখ। পিক্ষমেই তাি ভচামখ-েুমখ ভেমে এল দাফ্রয়মত্বি গাম্ভীেে। বলল,
'আপফ্রে জামেে ো ফ্রোঃ আহেদ েুসা, 'ফ্রি আমেফ্রিকা' আমন্দালমেি ভেতা কেেী
সকমলই জামে তামদি প্রাণ ফ্রপ্রয় ভেত্রী সািা ভজোিসে আপোমক ালবামস।
আপফ্রে ভজোমিল শ্যািেমদি হামত বন্দী হমল সািা ভজোিসমেি অবস্থা সবাই
ভদমখমে। 'ফ্রি আমেফ্রিকা' আমন্দালমেি ভেতা কেেীিা সািা ভজোিসমেি েত
আপোমকও ালবাসমত শুরু কমিমে। আপোি এই েুহূমতেি ভে ভকাে
আমবদেমক তািা তামদি ভেত্রীি ফ্রেমদে বমলই েমে কিমব।' োেল জজে
আব্রাহাে জেসে।
আহেদ েুসাি ভচামখ-েুমখ ফ্রবব্রত াব। তাি েুমখ লজ্জাি একটা লাল
আ াও েুমট উমিমে। বলল আহেদ েুসা, 'আফ্রে দুাঃফ্রখত ফ্রোঃ জজে আব্রাহাে।
সবাই ভে ামব াবমে, বোপািটা ভতেে েয় ভোমটই। তমব, আপফ্রে ভে আমবদে
জাোমোি কো বলমেে, ভস আমবদে আফ্রে অবশ্যই জাোব।
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ফ্রকেু বলমত োফ্রেল জজে আব্রাহাে জেসে। তাি ভটফ্রলমোে ভবমজ উিল।
ভোবাইলটা হামত তুমল ফ্রেল জজে আব্রাহাে জেসে। ওপামিি হ্যামলা শুমেই জজে
আব্রাহাে জেসে ভসাজা হময় বসল। বলল, 'গুড েফ্রেেিং ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট।'
'গুড েফ্রেেিং জজে। আফ্রে সািা ভজোিসমেি ফ্রকডন্যাপমি খবমি উফ্রেগ্ন হময়
পমিফ্রে। খবিটা আোি কামে ভপৌাঁোি পি ভতাোমক ভটফ্রলমোে কিফ্রে। ফ্রক াবে
ভতােিা এখে?' বলল ওপাি ভেমক ভপ্রফ্রসমডন্ট।
'আফ্রে আহেদ েুসামক ফ্রেময় বমসফ্রে। ভকাে ামবই ভচষ্টাি ভকাে ত্রুফ্রট
হমব ো ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট। এটা এখে আোমদি োম্বাি ওয়াে অগ্রাফ্রযকাি।' জজে
আব্রাহাে বলল।
'ভদখুে ভজোিসে পফ্রিবামিি ভেময় োমে আোিও ভেময়। ভস উদ্ধাি ো
পাওয়া পেেে স্বফ্রস্ত পাব ো।' বলল ভপ্রফ্রসমডন্ট।
'আেিা অনু ব কিফ্রে ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট। সবে ফ্রক্ত ও সকল উপায় প্রময়াগ
কমি আেিা ভচষ্টা কিব।' জজে আব্রাহাে বলল।
'আি শ্যািে-ভজােসমদি ভকমসি অগ্রগফ্রত ফ্রক? ওমদি অপিায ভতা
আিও একটা বািল।'
'আ া কিফ্রে দুএকফ্রদমেি েমযেই ভকামটে ভকস উিমব ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট।
আসােীমদি অনুপফ্রস্থত ভিমখই ফ্রবচাি কাজ শুরু হমব।'
'যন্যবাদ ফ্রোঃ জজে। ভটফ্রলমোেটা আহেদ েুসামক ফ্রদে।'
আহেদ েুসা ভটফ্রলমোে ফ্রেময় বলল, 'গুড েফ্রেেিং ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট।’
'গুড েফ্রেেিং আহেদ েুসা। ওময়লকাে।'
'যন্যবাদ ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট।'
'ফ্রোঃ আহেদ েুসা, আপোি েুফ্রক্তি জমন্য ভে সবমচময় উৎগ্রীব ফ্রেল, তাি
ফ্রকন্তু আপোি েুফ্রক্ত ভদখা হমলা ো। তাি আমগ ভস ফ্রেমজই ফ্রকডন্যাপ হমলা।'
'খুবই দুাঃখজেক, উমেগজেক ঘটো ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট।' বলল আহেদ
েুসা।
'তাি উদ্ধামিি বোপামি আেিা আপোি উপি অমেকখাফ্রে ফ্রে েি কিফ্রে
আহেদ েুসা।'
ফ্রি আমেফ্রিকা

154

'এটা আোি দাফ্রয়ত্বও ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট।'
'আফ্রে জাফ্রে ফ্রোঃ আহেদ েুসা। যন্যবাদ আপোমক।'
'যন্যবাদ ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমডন্ট।'
ভটফ্রলমোে অে কমি জজে আব্রাহামেি হামত ফ্রদমত ফ্রদমত আহেদ েুসা
বলল, 'ভপ্রফ্রসমডন্ট সািামক ফ্রেময় খুব উফ্রেগ্ন। ফ্রক কিা োয় বলুে ভতা?'
'আফ্রে ভসটাই াবফ্রে। ইহুদী গ্রুপফ্রটি সামে ািতীয় আমেফ্রিকােিা েুক্ত
হওয়ায় ফ্রবষয়ফ্রট আিও জফ্রটল হময়মে।' বলল জজে আব্রাহাে।
জজে আব্রাহাে োেমলও আহেদ েুসা কো বলল ো। াবফ্রেল ভস।
অমেক্ষে পি ভস বলল, 'এগুবাি এখে একটাই পে আফ্রে ভদখমত পাফ্রে।'
'ভসটা ফ্রক?' উদগ্রীব কমন্ি বলল জজে আব্রাহাে।
'আফ্রে আোি ফ্রেমজমক ওমদি হামতি োগামলি েমযে ফ্রেময় োওয়া।'
'তামত ফ্রক হমব?'
'তামত আফ্রে ওমদি যিাি স্যমোগ পাব, ফ্রকিংবা আফ্রে ওমদি হামত যিা
পিব।'
'এি অেে?'
'আফ্রে ওমদি যিমত পািমল সািামক েুক্ত কিমত পািমবা। আি েফ্রদ যিা
পফ্রি, তাহমলে সািা েুফ্রক্ত পামব।'
'ওমদি যিমত পািমল সািামক েুক্ত কিাি স্যমোগ পামবে, এটা বুঝলাে।
ফ্রকন্তু আপফ্রে ওমদি হামত যিা পিমল সািা ফ্রক ামব েুফ্রক্ত পামব?'
আহেদ েুসা ম্লাে হাসল। বলল, 'ভজোমিল শ্যািেমক আফ্রে জাফ্রে। আফ্রে
ফ্রেফ্রিত ভে, আোমক োাঁমদ ভেলাি ভটাপ ফ্রহমসমব ওিা সািা ভজোিসেমক বন্দী
কমিমে। ওদমি ফ্রবশ্বস সািামক উদ্ধাি কিাি জমন্য অবশ্যই আফ্রে োব এবিং ভসই
স্যমোগ তািা গ্রহে কিমব। সািা একজে জেফ্রপ্রয় আমেফ্রিকাে। সািাি উপি ফ্রকেু
ভিায োকমলও তািা সািাি ভকাে ক্ষফ্রত কিমত চাইমব ো জেেমতি ময়।
আোমক যিাি সিংমগ সিংমগই তািা সািামক েুফ্রক্ত ভদমব।'
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'বুঝলাে আহেদ েুসা। আফ্রে আপোি েুফ্রক্তি সামে একেতও। ফ্রকন্তু
আেিা ভতা এটা চাই ো। আেিা চাই সািামক েুক্ত কিমত, ওমদি হামত সািাি
সামে আপোমক ফ্রবফ্রেেয় কিমত েয়।'
'আফ্রেও চাই ো। ফ্রকন্তু আফ্রে এোিা ভকাে উপায় ভদখফ্রে ো। সািা ওমদি
হামত একফ্রদেও োকুক তা আোমদি কািও কােে েয়।'
'তা েয়, ফ্রিক। ফ্রকন্তু আহেদ েুসাি েূমলে আেিা সািা ভজোিসেমক
উদ্ধাি কিব, এটা আফ্রে ভেমে ফ্রেফ্রে ো।' বলল জজে আব্রাহাে দৃঢ় কমন্ি।
'ফ্রকন্তু আোি সােমে এটাই এখে একোত্র পে। এই পমেই আোমক
অগ্রসি হমত হমব। আোি কািমেই সািা ভজোিসে আজ চিস ফ্রবপদগ্রস্থ। তামক
উদ্ধাি কিাি ধেফ্রতক দাফ্রয়ত্ব আোি উপিই সবমচময় ভব ী বতোয়।' োেল আহেদ
েুসা।
জজে আব্রাহাে উিল। উমি ফ্রগময় আহেদ েুসাি ভপেমে দাাঁিাল। একটা
হাত িাখল আহেদ েুসাি কাাঁময। বলল, 'তাহমল আেিাও বলমত পাফ্রি আহেদ
েুসা, আেমিফ্রকাি কািমে, আমেফ্রিকাি জমন্যই আজ আপফ্রে একফ্রট ইহুদী গ্রুমপি
চিে ত্রুমত পফ্রিেত হময়মেে। স্যতিািং ওমদি হাত ভেমক আপোমক িক্ষা কিা
আোমদিও প্রেে ও প্রযাে দাফ্রয়ত্ব।'
আহেদ েুসা হাসল। বলল, 'আফ্রে আমেফ্রিকাি কামে কৃতজ্ঞ। আফ্রে বন্দী
হবাি পি আোমক েুক্ত কিাি ভকাে ভচষ্টাই ভস বাদ িামখফ্রে। আবািও েফ্রদ ফ্রবপমদ
পফ্রি আবািও তা কিমব। ফ্রকন্তু আফ্রে ফ্রবপমদ পিব এই েুফ্রক্ত তুমল আমেফ্রিকা
সািামক উোি কিাি আোি ভচষ্টায় বাযা ভদমব, তা হয় ো, হওয়া উফ্রচত েয়।
জজে আব্রাহামেি েুখ গম্ভীি হময় উিল। বলল, আপফ্রে ফ্রসদ্ধাে ফ্রেমল
ভসখাে ভেমক আপোমক ভেিামো োমব ো ভসটা আফ্রে জাফ্রে। পিামেে এেে কমি
ফ্রেমজমক ফ্রবফ্রলময় ভদয়াই ভবাদহয় আপোি ধবফ্র ষ্টে। েমে পিমে অমেকফ্রদে
আমগি কো আহেদ েুসা। আোি বালক োফ্রতমক িক্ষাি জন্য ভসফ্রদে ওহাইও
েদীি ফ্রবপজ্জেক ঘূফ্রণে ভস্রামত আপোমক ঝাাঁফ্রপময় পিমত ভদমখফ্রেলাে। ভসই
আপফ্রে আজ আিও েহৎ হময়মেে। আফ্রে আপোমক অফ্র বাদে কফ্রি আহেদ
েুসা।' আমবগ কফ্রম্পত ািী কমন্ি বলল জজে আব্রাহাে জেসে।
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আহেদ েুসা উমি দাাঁিাল।
েুমখােুফ্রখ হমলা জজে আব্রাহাে জেসমেি। বলল, 'আপোি ভস্নমহি দৃফ্রষ্টি
জমন্য আফ্রে কৃতজ্ঞ ফ্রোঃ জজে আব্রাহাে জেসে।'
জজে আব্রাহাে জেসে দুহাত বাফ্রিময় জফ্রিময় যিল আহেদ েুসামক।
বলল, 'আফ্রে ভপ্রফ্রসমডন্টমক সব বমল ভদব। ফ্রতফ্রে খু ী হমবে। অোনুমষি ীমি
োনুমষি সাক্ষাৎ আজ দুলে হময় উমিমে।'
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৭
োফ্রকেে ভেডামিল ভকাটে।
'িাষ্ট্র বোে শ্যািে-ভজােস এন্ড আদািস' ভকমসি চাজে ীমটি শুোেী
চলমে।
আসােীমদি ডায়াস খাফ্রল। ভজোমিল শ্যািে ও ভডফ্র ড উইফ্রলয়ামেি
অনুপফ্রস্থফ্রতমতই তামদি ফ্রবচাি শুরু হমলা।
আসােীমদি ফ্রবরুমদ্ধ ফ্র ন্ন ফ্র ন্ন ফ্র মিাোমে ফ্র ন্ন ফ্র ন্ন োেলাি ফ্র ন্ন ফ্র ন্ন
চাজে ীট সিকািী প্রফ্রসফ্রকউটমিি োইমল।
প্রেমে চলমে 'ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে হতো োেলা'ি
চাজে ীট পাি।
দীঘে চাজে ীট পাি ভ ষ কমি সিকািী প্রফ্রসফ্রকউটি তাি এই উপসিংহাি
পাি কিল, ' এটা ফ্রেেক একটা হতো োেলা েয়। এি সামে জফ্রিত হময়মে জাফ্রত
ও িামষ্ট্রি স্যদূি প্রসািী স্বামেেি কো এবিং জাফ্রত ও িামষ্ট্রি ফ্রবরুমদ্ধ চািলেকি
ষিেমন্ত্রি ফ্রবষয়। আমেফ্রিকাি একজে ভশ্রষ্ঠ সোে ভজোমিল আমলকজান্ডাি
হ্যাফ্রেল্টেমক প্রাণ ফ্রদমত হময়মে অবম মষ ফ্রতফ্রে আমেফ্রিকাি বুমক েুফ্রি োিমত
িাফ্রজ হেফ্রে বমল। ভজোমিল শ্যািমেি ফ্রেজ উফ্রক্তই প্রোে কমি তািা আমেফ্রিকাি
বুমক েুফ্রি োিমেে। এই য়ােক 'সতে'ফ্রটই ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে
জােমত ভপমিফ্রেমলে। তাাঁি োযেমে োমত ষিেমন্ত্রি এই সতেফ্রট বাইমি ো োয়,
তাই ফ্রচিতমি তাি েুখ বন্ধ কিাি জমন্যই তামক হতো কিা হময়মে। ষিেমন্ত্রি সব
সতে ফ্রববিণ ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে প্রকা কমি ভদিংয়াি স্যমোগ
পােফ্রে বমট, ফ্রকন্তু েৃতেু -েুহূমতে তাি ভ ষ কোয় ফ্রতফ্রে ভসই ষিেমন্ত্রি হাত ভেমক
আমেফ্রিকামক িক্ষাি জমন্য ঈশ্বমিি কামে প্রােেো কমিমেে এবিং সবেম ষ দুফ্রট
কামকে ষিেন্ত্র সম্পমকে ফ্রকেু ইিংফ্রগতও ফ্রদময় ভগমেে। সবেম ষ দুফ্রট বামকে ফ্রতফ্রে
বমলমেে আমেফ্রিকাি জমন্য ভে েতুে পৃফ্রেবীি স্বপ্ন ফ্রতফ্রে ভদখমতে, ভস েতুে
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পৃফ্রেবী ভেে হয় োউন্ডাি োদাসেমদি, ষিেমন্ত্রি েয়। এি অেে আমেফ্রিকাি জমন্য
ষিেমন্ত্রি এক েতুে পৃফ্রেবী অেোৎ ফ্রেউ ওয়াল্ডে অডোি-এি পফ্রিকল্পোও আমে,
োি সামে ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টে েুক্ত ফ্রেমলে এবিং ভ ষ েুহূমতে
েখে ফ্রতফ্রে ভটি ভপমলে এটা ষিেন্ত্র,তখেই তামক জীবে ফ্রদমত হমলা। তাহমল
আমেফ্রিকাি জমন্য ষিেমন্ত্রি ফ্রেউ ওয়াল্ডে অডোি পফ্রিকল্পোি প্রমণতা ফ্রোঃ শ্যািে
ও ফ্রোঃ ভজােসিা। এই কোই 'ফ্রি আমেফ্রিকা' েু মেন্টও বমল োমক। তামদি
অফ্র মোগ হমলা, ভজোমিল শ্যািে ও ভডফ্র ড উইফ্রলয়াে ভজােসমদি েত অশু
ভেতৃমত্বি অযীে ফ্রক্ত ালী ও সফ্রিয় একটা ইহুদী গ্রুপ তামদি ফ্রবত্ত ও প্রচামিি
ভজামি আমেফ্রিকাি ঘামি ষিেন্ত্রেূলক ফ্রেউ ওয়াল্ডে অডোি চাফ্রপময় ফ্রদময়মে। ো
জাফ্রত-িাষ্ট্র, জাফ্রত-সিংস্কৃফ্রত ও জাফ্রত-অেেেীফ্রতি ফ্রবমলাপ সাযে কমি এক ভকফ্রন্দ্রক
এক ফ্রবশ্বায়মেি ফ্রদমক পৃফ্রেবীমক ফ্রেময় োবাি ভচষ্টা কিমে। এই ভচষ্টা পফ্রিণামে
আমেফ্রিকামক সবাি কাে ভেমক ফ্রবফ্রেন্ন কিমব। 'ফ্রি আমেফ্রিকা' েু মেন্ট বমল
এবিং ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টেও তাি অফ্রেে বাতো ফ্রহমসমব বমলমেে,
আমেফ্রিকামক এই লমক্ষেি ফ্রদমক পফ্রিচালো কিা আমেফ্রিকাি োউন্ডাসে
োদাসেমদি ফ্রচোি এমকবামিই পফ্রিপন্থী। 'ফ্রি আমেফ্রিকা' েু মেন্ট তাই এক ফ্রি
আমেফ্রিকা'ি দাবী কিমে, ভে আমেফ্রিকা োউন্ডাসে োদাসেমদি ইো অনুসামি
হমব ফ্রবমশ্ব াফ্রেি পুিাযা, জাফ্রতসেূমহি পাফ্রিস্পফ্রিক সেতাফ্র ফ্রত্তক সহাবস্থামেি
সহমোগী এবিং ভদ -কাল-পাত্র-যেে-বণে ফ্রেফ্রবেম মষ সকল োনুমষি অফ্রযকামিি
প্রফ্রত শ্রদ্ধা ীল। আমেফ্রিকাে জীবমেি এই গুরুত্বপূণে ফ্রবষয়ফ্রট এখামে উোফ্রপত
হতো-োেলাি হতো-ভোফ্রটম ি সামে অিংগািংফ্রগ ামব জফ্রিত। স্যতিািং হতোি
সামে এটাও পৃেক ামব ফ্রবচােে ফ্রবষয় হওয়া উফ্রচত। ভজোমিল হ্যাফ্রেল্টমেি
আত্মদামেি দাবীও এটা। োউন্ডাসে োদাসেমদি চাওয়া 'ফ্রি আমেফ্রিকা' গিে ও
ভজাঁমক বসা অমক্টাপাম ি ফ্রবদাময়ি োযেমেই শুযু ভজোমিল আমলকজান্ডাি
হ্যাফ্রেল্টমেি েহাে আত্মতোগমক সম্মাফ্রেত কিা ভেমত পামি।'
ভজোমিল আমলকজান্ডাি হ্যাফ্রেল্টমেি হতো-োেলাি চাজে ীট উোপে
ভ মষ এি উপসিংহাি পাি কিাি পি সিকািী প্রফ্রসফ্রকউটি 'লস আলামোমসি
ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ োেলা'ি চাজে ীট ভপ কিা শুরু কিল।
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'আিও চািফ্রট োেলাি চাজে ীট িময়মে সিকািী প্রফ্রসফ্রকউটমিি
োইমল। তাি প্রেেফ্রট হমলা, 'আইজোক ভবেগুফ্রিয়াে ও সাবাহ ভবেগুফ্রিয়াে
ফ্রকডন্যাপ োেলা', ফ্রেতীয়ফ্রট হমলা, 'হ্যাফ্রি েয়ফ্রেহাে ফ্রকডন্যাপ োেলা।' অন্যফ্রট
'আহেদ েুসা ফ্রকডন্যাপ োেলা।' সবেম মষ িময়মে, 'সািা ভজোিসে ফ্রকডন্যাপ
োেলা'ি উপস্থাপো।
সিকািী প্রফ্রসফ্রকউটমিি সহকািী ফ্রেস ফ্রেস কমি োেলাি এই তেেগুমলা
ফ্রদল একজে সািংবাফ্রদকমক তাি একটা প্রমশ্নি জবামব।
সিকািী প্রযাে প্রফ্রসফ্রকউটি তখে পমি চলফ্রেল 'লস আলামোস
ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ োেলা'ি দীঘে চািলেকি চাজে ীট।

এে ফ্রব আই ভহড ভকায়াটোি।
এে ফ্রব আই প্রযামেি খাস ড্রইিং রুমে দুফ্রট েুমখােুফ্রখ ভসাোয় বমসফ্রেল
আহেদ েুসা ও জজে আব্রাহাে জেসে। আব্রাহাে জেসমেি ভকামল তাি োফ্রত
জজে জেসে জুফ্রেয়ি।
'উফ্রে ভক বলত দাদু?' আহেদ েুসামক ভদফ্রখময় ফ্রজমজ্ঞস কিল জজে
আব্রাহাে জেসে তাি োফ্রতমক।
'আিংমকল।' বলল জজে জুফ্রেয়ি।
'ওমক তুফ্রে জাে?'
'হ্যাাঁ'
'ফ্রক জাে?'
'আফ্রে ওহাইও েদীমত ডুমব ফ্রগময়ফ্রেলাে। উফ্রে ঝাাঁফ্রপময় পমি আোমক
বাাঁফ্রচময় ফ্রেমলে।' বলল জজে জেসে জুফ্রেয়ি।
'তুফ্রে সিংজ্ঞাহীে ফ্রেমল। জাে ো। কাি কামে শুমেে তুফ্রে এ কো?'
'ভকে, আম্মু বমলে, আব্বু বমলে।'
'তুফ্রে ভকেে কমি জাে ভে ইফ্রে ভসই ভলাক?'
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'বামি, আোমদি বাফ্রিমত আিংমকমলি েমটা টাোমো আমে ো?'
'েমটা টাোমো আমে? ভকাোয় ভপময়ে?'
'ভকে, আব্বা এমেমেে।'
'ভতাোি আিংমকলমক যন্যবাদ দাও জেসে।'
'ফ্রসওি।'
বমল দাদুি ভকামল ভেমকই েুখ ঘুফ্রিময় আহেদ েুসাি ফ্রদমক ভচময় বলল,
'যন্যবাদ আিংমকল।'
আহেদ েুসা 'ওময়ল কাে স্যইট বয়' বমল ফ্রকেু বলমত োফ্রেল।
এসেয় জজে আব্রাহাে জেসমেি ভটফ্রলমোে ভবমজ উিল।
'এক্সফ্রকউজ ফ্রে' বমল ভটফ্রলমোে যিল জজে আব্রাহাে জেসে।
ভটফ্রলমোমে কো বমলই জজে আব্রাহাে জেসে ভটফ্রলমোেটা আহেদ
েুসাি ফ্রদমক এফ্রগময় ফ্রদময় বলল, 'ফ্রেস সাগফ্রিকা ভসমেি ভটফ্রলমোে।'
আহেদ েুসা ভটফ্রলমোে যমিই বলল 'গুড েফ্রেেিং সাগফ্রিকা। ভকেে আে?'
'আসসালােু আলাইকুে দাদা, ো োমে াইয়া াল আফ্রে।'
'খু ী হময়ফ্রে সাগফ্রিকা, তুফ্রে ভটফ্রলমোে কমিে।'
'খু ী হময়ফ্রে ভতােমক ভপময় াইয়া। াইমতই পাফ্রিফ্রে, ফ্রোঃ জজে
আব্রাহােমক ভটফ্রলমোে কমি ভতাোমক ভপময় োব। ভ মবফ্রেলাে ওোি কাে ভেমক
ভতাোি ভটফ্রলমোে োম্বাি ভজাগাি কিব।'
'আল্লাহ আোমদি সাহােে কমিমেে। একে বল সালাে ভকামেমক
ফ্র খমল?'
'ভকে, ইসলামেি উপি দখল বুফ্রঝ আপোি একাি? আোি োকমত
পামি ো?'
'অবশ্যই পামি। আফ্রে ভসটাই জােমত চাফ্রে।'
'োক াইয়া। আফ্রে ভে জমন্য আপোমক ভটফ্রলমোে কমিফ্রে। ভোয়াে
োফ্রবলা আোমক ভটফ্রলমোে কমিফ্রেল। বলল, 'ভতাোি বন্ধু আহেদ েুসামক ীঘ্রই
আোমদি হামতি েুমিায় আসমত হমব। ভস বেবস্থা হময় ভগমে।' আফ্রে বললাে ফ্রক
বেবস্থা হময় ভগমে? ভস প্রমশ্নি জবাব ফ্রদল ো। বলল, 'জাে ভজোিসে পফ্রিবামিি
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ফ্রেস সািা ভজোিসেও আহেদ েুসামক ালবামস?' আফ্রে বললাে, 'দাদামক
সবাই ালবাসমত পামি, তুফ্রেও ালবাসমত পাি।' তাি সামে আিও অমেক কো
হময়মে াইয়া। ফ্রকন্তু াইয়া বলুে, ফ্রক ঘটো? োফ্রবলা ভকেে কমি বমল ভে আপফ্রে
তামদি হামতি েুমিায় োমেে?'
োেল সাগফ্রিকা।
ভ্রু কুফ্রিত হময় উমিমে আহেদ েুসাি। ভচামখ-েুমখ তাি াবোি
প্রকা । বলল, 'ও ফ্রকেুো সাগফ্রিকা, তামদি অনুোে। ভজোমিল শ্যািমেি
ভলাকিা সািা ভজোিসেমক ফ্রকডন্যাপ কমিমে। তাই তািা েমে কিমত পামিসািা
ভজোিসেমক উদ্ধাি কিমত ফ্রগময় ওমদি হামত ফ্রগময় পিব। ফ্রকন্তু বলমতা
সাগফ্রিকা, ভোয়াে োফ্রবলা সািা ভজোিসমেি কো জােল ফ্রক কমি? আি এ প্রসঙ্গ
হিাৎ ভতাোি কামে তুলল ভকে?'
োেল আহেদ েুসা।
'এ সিংিাে ভকাে প্রমশ্নি ভস জবাব ভদয়ফ্রে াইয়া' বলল সাগফ্রিকা ভসে।
'ভস জবাব ো ফ্রদমলও বুমঝফ্রে সাগফ্রিকা। সািা ভজোিসেমক ফ্রকডন্যাপ
কিা, আোি সম্পমকে ভজোমিল শ্যািেমদি পফ্রিকল্পো সবই ভস জামে।
বলমত বলমত আহেদ েুসাি েুখ প্রেুল্ল হময় উিল। শ্যািেমদি কামে
ভপৌোি অবলম্বে ভপময় ভগমে ভস।
'হমত পামি াইয়া। আফ্রে ভতা তাি বন্ধু। জাফ্রে আফ্রে ভে ভস িহস্যজেক
ভেময়।' সাগফ্রিকা ভসে বলল।
'িহস্যজেক বলে ভকে?'
'োমঝ োমঝ ভকাোও উযাও হময় োয়। ফ্রজমজ্ঞস কিমল বমল ো।'
'যন্যবাদ সাগফ্রিকা। আফ্রে ভতাোমদি ওফ্রদমক আসব।'
'আসমবে? কমব? কখে? খুব খু ী হমবা আফ্রে।'
'হিাৎ কমিই একফ্রদে হাফ্রজি হমবা।'
'ফ্রকন্তু াইয়া, আোি েুফ্রট ভে ভ ষ হময় োমে। এখে ভতা ওয়াফ্র িংটমেই
ভব ী োকব।'
'ফ্রকন্তু আোমপাফ্রলম আোমক ভেমত হমব।'
ফ্রি আমেফ্রিকা

162

'বুমঝফ্রে। ফ্রকন্তু আফ্রে ো োকমল োফ্রবলামক োও ভপমত পামিে।'
'তাহমল?'
'আফ্রে োব াইয়া।'
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