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১
ছুটনছল আহমদ মুসা পূববমুখী প্রশস্ত কনের াে ধরে। তাে পপছরি
বুরমদীি নবল্লাহ।
দুজরিে হারতই দুনট প নল কােবাইি। উদযত অবস্থায়। ভারলা করে
লক্ষ্য কেরল পদখা পেত দুরটা কােবাইরিে িল নদরয়ই ধুুঁয়া পবরুরে। তারদে
পপছরি কনের ারেে এক পেৌমাথা। পেৌমাথাে উপে পরে আরছ ছয় সাতনট লাশ।
ওো ছুরট এরসনছল উত্তে ও দনক্ষ্রেে কনের ােটাে নদক পথরক আহমদ মুসারক
বাধা পদয়াে জরে। বন্দীখািাে পভতরে প্রহেীরদে সারথ পে সংঘর্ব হয়, তাে
গুলীে শব্দ তাো পপরয়নছল।
আহমদ মুসাে বন্দীখািা পথরক পবরুরত পেরয়নছল নিশরব্দই। নকন্তু তা
পারেনি। আবাে পেরটও পে পোপি এযালামব বযবস্থা নছল তা আহমদ মুসাো
একবােও ভারবনি। এ এলামব পপরয়ই দুপাশ পথরক বােনত প্রহেীো ছুরট এরসনছল
পেরটে নদরক। এ সরবে ফরলই হাইম হাইরকলরক পখাুঁজাে জরে আহমদ মুসাো
বন্দীখািায় পে কাজটা নি:শরব্দ সােরত পেরয়নছল তা আে হয়নি।
তারদেরক বন্দীখািা পথরক ছয়নট লাশ মানেরয় পবনেরয় আসরত
হরয়নছল। সব আট-ঘাট পবুঁরধ তারদে বন্দী করে োখরলও তারত একটা বে
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ফসকা নেো নছল। তারদেরক পলারোফেম করেনছল তাো নিকই, নকন্তু আহমদ
মুসা ও বুরমদীি নবল্লাহ তারদে নিশ্বাস বন্ধ করে োখায় পলারোফেম তারদে উপে
কাজ করেনি। তাো সংজ্ঞা হাোবাে ভাি করে ওরদে পবাকা বািারত পপরেনছল।
ওো আহমদ মুসারদে নপছরমাো করে পবুঁরধ পমরেয় পফরল পেরখ দেজা
বন্ধ করে পবনেরয় পেরতই আহমদ মুসা পোখ খুরলনছল। বুরমদীি নবল্লাহও। পেট
আেলাবাে ও বন্দীরদে উপে িজে োখাে জে দুজি প্রহেী োখা ও তারদে কো
নিরদবশ পদয়াে নবর্য়টাও তাো শুরি পিয়।
পোখ খুরলই পমরেে উপে উরি বরস আহমদ মুসা। নপছরমাো করে বাুঁধা
হারতে বাুঁধি পেখ কোে পেষ্টা করে বরল, ‘নবল্লাহ ওো নবরশর্ ধেরিে োবাে
পোপ নদরয় পবুঁরধরছ। সম্ভবত এটা পকািভারবই কাটা োরব িা।’
বুরমদীি নবল্লাহও উরি বরসনছল। বরলনছল, ‘োবারেে বাুঁধি পখালাও
কনিি ভাইয়া।’
আহমদ মুসা পোখ বন্ধ করে একটু পভরবনছল। বরলনছল, ‘তরব নবল্লাহ
োবাে দনেরত েনদ ইলানষ্টনসনট থারক, তাহরল নকন্তু একটা পথ পবে কো োয়।
বাুঁধিটা পেভারব হাতরক কামরে ধরেরছ, তারত োবাে দনেরত ইলানষ্টনসনট আরছ
বরলই মরি হরে। পতামােটা পকমি নবল্লাহ?’
‘নিক ভাইয়া, বাুঁধিটা হারত পেি ক্রমশই পেরপ বরসরছ।’ বরলনছল
বুরমদীি নবল্লাহ।
খুনশ হয় আহমদ মুসা। ঘরে নছল ঘুট ঘুরট অন্ধকাে। আহমদ মুসা
বুরমদীি নবল্লাহে নদরক ঘুরে বরস বরলনছল, ‘আনম একটু পেষ্টা কনে। পদনখ পতামাে
বাুঁধি নক বরল?’
‘কাজটা খুবই কনিি ভাইয়া। নপছরমাো করে বাুঁধা হাত খুব একটা শনি
খাটারত পােরব িা। নকন্তু বাুঁধি দারুে শি পবাোই োরে।’ বরলনছল বুরমদীি
নবল্লাহ।
‘তা নিক, বাুঁধিটা খুবই শি। নকন্তু বাুঁধরিে একটা নসংেল তােরক তুনম
েনদ আলো কেরত পাে, তাহরল নকন্তু কাজ খুবই সহজ হরয় োরব।’ আহমদ মুসা
বরলনছল।
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কথা পশর্ করেই আহমদ মুসা বুরমদীি নবল্লাহরক আবাে বরল, ‘পতামাে
হাত এনদরক দাও।’
আহমদ মুসা তাে নদরক পপছি নফরেনছল।
আহমদ মুসা হারতে আঙুল নদরয় বুরমদীি নবল্লাহে হারতে বাুঁধি পেীক্ষ্া
করে। অতযন্ত শি বাুঁধি, োবাে ইলানষ্টক হওয়াে কােরেই বাুঁধি আেও কামরে
ধরেরছ হাতরক।
আহমদ মুসা অরিক পেষ্টাে পে নেমনট নদরয় ধরে একটা তােরক আলো
করে তারত আঙুল প াকারত পােল।
এ সময় বাইরে পথরক একজরিে কণ্ঠ পশািা োয়। বরলনছল পস, ‘শালাো
সংজ্ঞা হাোয়নি। সাবধাি। ঘে পখাল। ওরদে ঘুনমরয় োখরত হরব।’
কথাটা কারি পেরতই আহমদ মুসা বুরে পফরল সব। নিশ্চয় এঘরে সাউন্
মনিটে েন্ত্র আরছ, এমিনক নটনভ কযারমোও থাকরত পারে। তাো ঐভারব কথা
বরল ভুল করেরছ।
বযাপােটা বুোে সংরে সংরেই আহমদ মুসা বুরমদীি নবল্লাহে হারতে
বাুঁধরি ুকারিা আঙুলটা বেনশে মত বাকা করে হাত নদরয় পজারে টাি পদবাে
উপায় িা খুুঁরজ পপরয় োুঁনপরয় পরেনছল সামরিে নদরক।
আছরে পরে আহমদ মুসা পমরেে উপে। মুখ খুরল োয় নবল্লাহে হারতে
বাুঁধরিে। বুরমদীি নবল্লাহ দ্রুত বাুঁধি পথরক মুি হরয় এনেরয় োয় আহমদ মুসাে
নদরক।
‘তাোতানে নবল্লাহ। ওো দেজা খুলরছ।’
বুরমদীি নবল্লাহ অন্ধকারে আহমদ মুসাে হাত খুুঁরজ নিরয়নছল। পেীক্ষ্া
করে পদরখ হারত কামরে বরস আরছ শি বাুঁধি। অন্ধকারে হারতে বাুঁধি হাতরে
একটা তাে খুুঁরজ নিরয় তা নবনেন্ন কোে মত অত সময় তখি পিই। নকন্তু হিাৎ
পপরয় পেল নেোে মুখটা। নেোে বাইরে দুই তারেে বােনত অংরশ নেরয়ই তাে
হাত পরেনছল। সংরে সংরেই নবল্লাহ পসই বােনত অংশটুকু াি হারত ধরে পজারে
টাি পদয় এবং আলো হরয় উরি আসা তারেে পভতে বাম হারতে োে আঙুল
ুনকরয় তােরক পটরি ধরে। সরে সরেই াি হারতে োে আঙুলও বাম হারতদে
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আঙুরলে সারথ নেরয় পোে হয়। তােপে ‘পেন ভাইয়া’ বরল তীব্র একটা হ্যােকা
টারি নছরে পফলল োবারেে দনে।
হারতে বাুঁধি খুরল নেরয়নছল আহমদ মুসাে। নকন্তু পারয়ে বাুঁধি তখিও
বানক। খুরল োয় এই সময় দেজা। উজ্জ্বল আরলায় ভরে োয় ঘে।
হুেমুে করে পাশাপানশ দ্রুত পহুঁরট দুজি কােবাইি বানেরয় ঘরে প ারক।
তারদে পপছরি আেও দুজি এরসনছল। তাো কােবাইি বানেরয় পূবব পথরক
পাহাোয় থাকা দুজরিে সারথ দেজা আেরল দাুঁোয়।
দেজা পখালাে আরেই আহমদ মুসা শুরয় পরেনছল হাত দুনট নপরিে
তলায় নিরয়, পেি বুো োয় তাে হাত বাুঁধাই আরছ। আে পা বাুঁধা তা পদখাই
োনেল।
নকন্তু নবমূঢ়ভারব দাুঁনেরয়নছল বুরমদীি নবল্লাহ। তাে হাত-পা পখালা।
ঘরে ুরকই একজি নেৎকাে করে ওরি, ‘একশালা বাুঁধি খুরল
পফরলরছ।’
ঘরে ুরক দুজিই বুরমদীি নবল্লাহে নদরক এরোয়। তাো োনেল আহমদ
মুসাে পাুঁে ছয় ফুট দূে নদরয়।
আহমদ মুসাে পদহটা কাত হরয় িরে ওরি, পেি পস ওরদে ভারলা করে
পদখরত োরে।
হিাৎ আহমদ মুসাে দুহাত নপরিে তলা পথরক পবনেরয় আরস এবং তাে
দুপা তীরেে মত ছুরট নেরয় আঘাত করে নবল্লাহে নদরক অগ্রসে হওয়া পলাক
দুজরিে হাুঁটুে নিেটায়।
ওো আকনিক এই আঘারত নেৎ হরয় উরে পরে োয়। ওো আহমদ
মুসাে পারশই পরেনছল। আে ওরদে একজরিে কােবাইি নছটরক এরস আহমদ
মুসাে উপে পরে।
আহমদ মুসা লুরফ নিরয়নছল কােবাইিটা। পোরখে পলরক বযারেল
ঘুনেরয় পিয় পস দেজায় দাুঁোরিা োেজরিে নদরক। ওোও নক ঘটরছ পদখরত
পপরয়নছল। প্রথমটায় একটা নবমূঢ় ভাব তারদে মরধয সৃনষ্ট হরয়নছল। নকন্তু আহমদ
মুসারক কােবাইি তাক কেরত পদরখ তাো সনিত নফরে পায়। তাোও ঘুোরত োয়
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তারদে পষ্টিোরিে িল। নকন্তু তখি পদনে হরয় নেরয়নছল। তারদে পষ্টিোরিে
বযারেল ঘুরে আসাে আরেই আহমদ মুসাে গুলীবৃনষ্টে নশকাে হয় তাো। পদহগুরলা
রল পরে দেজাে উপে।
ওনদরক পমরেয় পরে োওয়া দুজরিে একজি েনেরয় নিতীয়
পষ্টিোিটাে নদরক এগুনেল। অেজি এগুনেল আহমদ মুসাে নদরক।
বুরমদীি নবল্লাহ ছুরট নেরয় পষ্টিোিটা আরেই হাত করে পিয় এবং
পষ্টিোরিে বযারেল ঘুনেরয়ই গুলী করে ওরদে দুজিরক। আহমদ মুসাও তাে
পষ্টিোরিে বযারেল ঘুনেরয় নিরয়নছল। নবল্লাহ গুলী করে ওরদে দুজিরক লক্ষ্য
করে।
‘ধেবাদ নবল্লাহ, ওরয়ল াি।’ বরল আহমদ মুসা উরি বরস এবং পারয়ে
বাুঁধি নছুঁরে পফরল।
আহমদ মুসা ও নবল্লাহ দুজরি দুনট নেভলবাে এবং আেও দুনট কােবাইি
কুনেরয় নিরয় পবনেরয় এরসনছল ঘে পথরক।
ছুটনছল আহমদ মুসাো কনের াে ধরে। এখি তারদে কারছ এখাি পথরক
পবে হওয়াটাই একমত্র লক্ষ্য। আহমদ মুসা নসদ্ধান্ত নিরয়ই নিরয়রছ, এই
পনেনস্থনতরত নবজ্ঞািী হাইম হাইরকলরক পখাুঁজা োরব িা। পবে হবাে জরে আহমদ
মুসাো ‘এনিট’ সাইি পদরখ সামরি পদৌোরে।
ছুটরত ছুটরত হিাৎ এক সময় আহমদ মুসাে মরি হরলা পকউ আে বাধা
নদরত আসরছ িা পকি! বন্দীখািা পথরক পবে হবাে পে কনের ারেে প্রথম
পমােটারতই শুধু দুপাশ পথরক আসা প্রহেীরদে বাধাে সম্মুখীি হরয়রছ তাো।
তােপে পথরক তাো সামরি এগুরেই। নকন্তু পকাি নদি পথরকই বাধা আসরছ িা,
প্রনতরোধ আসরছ িা।
কনের ােটা একটা ঘরে এরস প্ররবশ কেল।
হিাৎ থমরক দাুঁোল আহমদ মুসা। দ্রুত করণ্ঠ বরল উিল, ‘নবল্লাহ,
আমো নিনশ্চতই ট্রারপ পরে পেনছ। এনিট আসরল.............।’
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আহমদ মুসা কথা পশর্ কেরত পােরলা িা। পমরেটা তারদে পারয়ে তলা
পথরক সরে পেল। পাকা ফরলে মত তাো পনতত হরলা। নেরয় আছরে পেল একটা
শি পমরেরত। শব্দটা ফাুঁপা ধেরিে।
পমরে শি হরলও আহমদ মুসারদে পতমি একটা লারেনি। পে উচ্চতা
পথরক পরেরছ তা পেৌদ্দ পরিে ফুরটে পবনশ হরব িা।
শি পমরেটারত পোে সংরে সংরেই একটা োুঁকুনি পখল তাো। তাে
সারথ উিল শব্দ। ইনিি ষ্টারটবে শব্দ।
আহমদ মুসা বুেল এবং োেনদরক তানকরয়ও পদখল তাো একটা োনেে
পমরেরত এরস পরেরছ। তাো পোে সময় োনেরত ছাদ নছল িা। নকন্তু তাো পোে
সারথ সারথই দুপাশ ও পপছি পথরক নষ্টরলে পদয়াল উরি এরস উপেটা প রক
নদরয়রছ।
‘আমো একটা োনেরত পরেনছ নবল্লাহ। এ োনেটাও একটা ফাুঁদ।’
আহমদ মুসা বলল।
োনেটা তখি তীব্র েনতরত েলরত শুরু করেরছ।
‘নিক ভাইয়া। োনেটাও একটা ট্রাপ। আমারদে পকাথাও নিরয় োরে।’
‘আরেক বন্দীখািায় নিশ্চয়।’ োনেটাে োেনদক পেবরবক্ষ্ে কেরত
কেরত বলল আহমদ মুসা।
পদখল আহমদ মুসা, তাো পে পলারেে উপে বরস আরছ পসটা অল্প
দুলরছ। পনেষ্কােই পবাো োরে, এটা ন্প্রং-এে উপে েরয়রছ। অবাকই হরলা
আহমদ মুসা। োনে ন্প্রং-এে উপে থাকাটা স্বাভানবক। নকন্তু পলাে আলাদাভারব
ন্প্রং-এে উপে থাকাটা তাে কারছ এরকবারেই িতুি। পকি? এে পকাি ফাংশি
আরছ?
উপরে পে াকিাটা োনেে ছারদ পনেেত হরয়রছ, তাে দুপারশ দুনট
হাতল। মাথাে উপে হাত বাোরলই মাথাে উপরেে াকিাটা পাওয়া োয়। ভাবল
পখালাে এটা একটা মযানুয়াল বযবস্থা হরত পারে।
পমরেে উপে আরেক দফা পোখ বুলারত নেরয় আহমদ মুসা আরেকটা
নজনিস লক্ষ্য কেল। পমরেটা লিালনি দুভারব নবভি। মাে বোবে দুঅংরশে
ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে
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পজাে। পজােটা আলো মরি হরলা আহমদ মুসাে কারছ। পজােটা লিালনিে
দুপ্রারন্ত অস্পষ্ট হরলও ঘর্বরেে দাে পদখরত পপল আহমদ মুসা। ভ্রুকুনিত হরলা
তাে। ন্প্রং-এে কােরে উুঁেু-নিেুুঁ হবাে ফরল এ দাে হয়নি। আেও বে ধেরিে
পকাি আঘারতে ফরলই এ দাে সৃনষ্ট হরত পারে। নক পস আঘাত? ভাবনছল আহমদ
মুসা।
‘নক পদখরছি ভাইয়া? গুরুত্বপূেব নকছু?’ বুরমদীি নবল্লাহ বলল।
‘নবল্লাহ আমাে মরি হরে, োনেে উপরেে াকিাে মত োনেে এ
পলােটাও স্থািান্তেরোেয।’ বলল আহমদ মুসা।
‘তাে মারি? াকিা পেমি সরে নেরয় আমারদে গ্রহে করেরছ, পতমনি এ
পলােও নক সরে নেরয় আমারদে পফরল পদরব?’ বুরমদীি নবল্লাহ বলল।
নবিয়-নবরফানেত দৃনষ্টরত তাকাল আহমদ মুসা নবল্লাহে নদরক।
পেক্ষ্রেই তাে পোরখ নবিরয়ে বদরল পদখা নদল এক েলক আিন্দ। বলল, ‘তুনম
নিক বরলছ নবল্লাহ। পতামারক ধেবাদ। আনম তাৎপেব খুুঁরজ পানেলাম িা। সনতযই
তুনম ো বরলছ, তাে বাইরে আে পকাি অথব পদখা োরে িা।’
একটু পথরমই আহমদ মুসা আবাে বরল উিল, ‘ াকিা পখালা নছল
আমারদে গ্রহে করে নিরয় আসাে জরে, তাহরল পলাে খুলরব নক আমারদে
িানমরয় নদরয় েরল োবাে জরি?’
‘পসটা নক হরব িতুি বন্দীখািা?’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘নবল্লাহ, তুনম সাংবানদক পথরক এরকবারে
পোরয়ন্দা বরি োে।’ আহমদ মুসা বলল।
বুরমদীি নবল্লাহ নকছু বলরত োনেল। হিাৎ োনেটা একটা োুঁকুনি নদরয়
পথরম পেল।
োুঁকুনিে সারথ সারথই আহমদ মুসা উরি দাুঁনেরয়রছ।
উরি দাুঁোবাে সারথ সারথই পস অনুভব কেল পারয়ে তলাে পমরে িরে
উরিরছ।
সংরে সংরে আহমদ মুসা নেৎকাে করে উিল, ‘নবল্লাহ পলাে পিরম
োরে। সাবধাি োনে পছে িা।’
ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে
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বরলই আহমদ মুসা এনদক ওনদক তানকরয় াি হাত বানেরয় োনেে
ছারদে াি নদরকে হাতলনট ধরে পফলল।
বুরমদীি নবল্লাহ বরসনছল। সাবধাি হবাে সুরোে নিরত পারেনি। পশর্
মুহূরতব পরে োবাে সময় পকাি অবলিি িা পপরয় আহমদ মুসাে একনট পা দুহারত
জনেরয় ধেল।
আহমদ মুসা াি হাত নদরয় হাতরলে উপে েুরল পরেনছল। নবল্লাহ েুরল
পেল আহমদ মুসারক ধরে।
পছাট দুনট স্ক্রুরত আটকারিা হাতরলে পরক্ষ্ দুজরিে ভাে বহরিে শনি
নছল িা। আহমদ মুসাে হাত অনুভব কেল হাতল ন লা হরয় োরে। আহমদ মুসা
নেৎকাে করে নবল্লাহে উরদ্দরে বলল, ‘তাোতানে আমাে ো পবরয় উরি এরস বাুঁ
নদরকে হাতলনট ধে। এ হাতলনট খরস োরে। আহমদ মুসাও বাম হাত নদরয় বাুঁ
নদরকে হাতল ধোে পেষ্টা কেরছ। নকন্তু পােরছ িা।
নবল্লাহ একবাে তাকাল উপে নদরক। তােপে আহমদ মুসারক পছরে
নদল। পেরত লােল পস নিরেে নদরক।
আহমদ মুসা নিরেে নদরক তানকরয় ‘নবল্লাহ’ বরল নেৎকাে করে উিল।
তােপে নিরজও তাে হাত পছরে নদল হাতল পথরক।
নকন্তু নবল্লাহ পরে োওয়াে পেক্ষ্রেই োনেে পলাে আবাে উরি আসরত
শুরু করেরছ। উরি আসা পলারে আহমদ মুসাে পদহ আটরক পেল।
আহমদ মুসাে মুখ পবদিায় িীল হরয় উরিরছ। োনেে নষ্টরলে পলারে
একটা মুষ্ঠাঘাত করে বলল, ‘ও আল্লাহ, নবল্লাহ একা পকাথায় পেল!’
আহমদ মুসা উরি দাুঁোরত োনেল নকন্তু োনেটা আবাে ভীর্ে পবরে
পপছি নদরক োত্রা শুরু কেল।
আহমদ মুসা বুেল োনেটা পেখাি পথরক এরসরছ পসখারিই নফরে োরে।
আেও বুেল, োনেটা নিশ্চয় স্বয়ংনক্রয়ভারব েলরছ। তা িা হরল পস পরে োয়নি
এটা জািাে পে োনে এভারব পফেত পেত িা এবং আবাে পলাে িানমরয় নদরয়
তারকও পফলাে পেষ্টা কেত।
উরি দাুঁোল আহমদ মুসা।
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োনেরক থামারিা নকংবা োনে পথরক পবে হরয় োওয়া োয় নকিা তাে
উপায় সন্ধাি কেরত লােল।
আহমদ মুসা ভাবল, োনেটা স্বয়ংনক্রয় হরল অবেই তা কতকগুরলা
অবস্থা বা সময়-সীমা িাো পনেোনলত হয়। পসগুরলা নক?
তাো েখি োনেে পমরেরত আছরে পরে, তখি দুপাশ পথরক াকিা
এরস োনেরক প রক পদয় এবং োনেও ষ্টাটব পিয়। তারদে আছরে পো, োনে
াকিায় প রক োওয়া এবং ষ্টাটব পিয়া নক এরক-অপরেে সারথ সম্পকবেুি? আবাে
োনে তাে লরক্ষ্য পপৌরছ োওয়াে পে োনেে পলাে খুরল োওয়া, আবাে বন্ধ হওয়া
এবং োনে ষ্টাটব পিয়াে নবর্য়টা নিশ্চয় নিধবানেত পপ্রাগ্রাম ও সময়-সীমাে সারথ
সম্পনকবত।
আহমদ মুসা োনেে াকিাে দুনট হাতরলে কথা ভাবল। হাতল োখাে
মরধয নিশ্চয় বে পকাি তাৎপেব আরছ। নকন্তু পেক্ষ্রেই আবাে ভাবল, হাতরলে
উপে েুরলই পতা পস একবাে পবুঁরেনছল। নকন্তু াকিা পতা খুরল োয়নি। আবাে
ভাবল, দুহাতল একসারথ ধরে পস একটা পেষ্টা কেরত পারে।
নেন্তাে সারথ সারথই আহমদ মুসা দুহাত বানেরয় দুপারশে দুনট হাতল
ধরে াকিাে উপে োপ সৃনষ্টে জরে েুরল পেল।
সংরে সংরেই াকিানট গুনটরয় নেরয় ইনিি ও কযানেয়ারেে মােখারি
ুরক পেল।
আহমদ মুসা আছরে পেল কযানেয়ারেে সামরিে প্রােীরেে উপে। তাে
দুনট হাত াকিাে ফাুঁরক পরে পথুঁথরল পেল।
নকন্তু পস পদখল োনেটা পথরম পেরছ।
োনে পথরম পেরলও আহমদ মুসা নকছুক্ষ্ে িেরত পােরলা িা আছরে
পোে ধাক্কা এবং পবদিাে নি:সাে হরয় োওয়া দুনট হাত নিরয়।
শীঘ্রই আহমদ মুসা শেীেটারক পটরি নিরয় উরি দাুঁোল। প্রথরমই পোখ
পেল ড্রাইনভং বরিে নদরক। পেখারি ড্রাইনভং নসট বা ড্রাইভাে নকছুই পদখল িা।
আহমদ মুসা নিনশ্চত হরলা োনেটা স্বয়ংনক্রয়ভারব েরল কনম্পউটাোইজ পপ্রাগ্রাম
অনুসারে।
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দ্রুত তাকাল দুপারশে নদরক। পদখল একটা সুেরেে দনক্ষ্ে পাশ পঘুঁরর্
পেল। তাে উপরে দাুঁোরিা োনেটা। আে উত্তে নদরক নদরয় মসৃে একটা পথ,
ফুটপাথ বলা োয়, োস্তাও বলা োয়। দুরটা োনে পাশাপানশ েলরত পারে।
আহমদ মুসা নদকটা নিক কেরলা অনুমারিে উপে। আহমদ মুসাে ধােো
সুেেটা প রট্রারয়ট প রট্রারয়ট িদীে নদরক েরল পেরছ। আে প রট্রারয়ট িদীটা
িেেীে পূবব প্রান্ত পঘুঁরর্।
আহমদ মুসা লাফ নদরয় োনে পথরক িামল। পস মানটরত পোে আরেই
োনে ছুটরত শুরু করেরছ। োনেে পফাল্ড হওয়া াকিাটাও উরি এরস প রক
নদরয়রছ োনেটারক।
বুেল আহমদ মুসা, িামাে জরে েখি পস াি পা উপরে পতারল তখি
বাম পারয়ে একটা বােনত োপ পরেনছল োনেে পমরেে উপে। পসই োরপই
োনেটা ষ্টাটব নিরয় থাকরত পারে। আে োনে েলাে সারথ নিশ্চয় সম্পকব আরছ
াকিা োনেটারক প রক পদয়াে।
আহমদ মুসা লাফ নদরয় পিরমই ছুটল পে নদক পথরক এরসনছল পসই
নদরক। নবল্লাহে নক অবস্থা হরয়রছ পক জারি! তারক উদ্ধােই এখি প্রথম কাজ।
দশ নমনিট পদৌোবাে পে এক জায়োয় এরস তারক থমরক দাুঁোরত
হরলা। সামরি সুেে জুরে নষ্টরলে পদয়াল। বাম নদরক তানকরয় পদখল, োনে েলাে
পেলনট নষ্টরলে পদয়ারলে পভতরে ুরক পেরছ। আহমদ মুসা বুেল, নষ্টরলে পদয়াল
পখালা োয়। নিশ্চয় এ জরে পকাি স্বয়ংনক্রয় বযবস্থা আরছ।
আহমদ মুসা একটু এনেরয় পটাকা নদল পদয়ারলে োরয়। একদম নিরেট
নষ্টরলে পদয়াল। পদয়ারলে ো সহ উপে নিরে অরিক পখাুঁজাখুুঁনজ কেল পদয়াল
সনেরয় পদয়া বা পদয়ারল দেজা পখালাে পকাি লু পাওয়া োয় নকিা। নকন্তু নকছু
পাওয়া পেল িা। ভাবল আহমদ মুসা, হরত পারে পেরলে উপে, োনেে োরপে
সারথ সম্পনকবত পকাি স্বয়ংনক্রয় বযবস্থা আরছ।
উনিগ্ন হরলা আহমদ মুসা। পভতরে ুকরত িা পােরল খুুঁজরব নক করে
বুরমদীি নবল্লাহরক। পস নবপরদ পরেনি পতা! পেখারি পস পরেরছ, পসটা নিশ্চয়
আন্ াে গ্রাউন্ বন্দীখািা। বন্দীখািা হওয়াে অথব পলাকজি পসখারি আরছ।
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তারদে হারতই পস এখি পরেরছ। তাো নবল্লাহে উপে েেম নকছু নক কেরব?
শংনকত হরলা আহমদ মুসা। নকন্তু ভাবল আবাে, আহমদ মুসারক িা পাওয়া পেবন্ত
নবল্লাহরক তাো নকছু কেরত িাও পারে।
োনেে পেল ট্রাক পথরক উত্তে পারশে োস্তায় উরি আসাে জরে আহমদ
মুসা ঘুরে দাুঁোল। নিক এ সময়ই আহমদ মুসা অনুভব কেল তাে পারয়ে তলাে
মানট কাুঁপরছ।
নক কােরে মানট কাুঁপরছ? পজিারেটে েলা, োনে েলা ইতযানদ িািা
কােরে মানট কাুঁপরত পারে। তাহরল আবাে পসই োনে পফেত আসরছ িা পতা?
নেন্তাে সারথ সারথই আহমদ মুসা োস্তাে উপে শুরয় পরে পেল-এে উপে
কাি পাতল। পেরলে উপে োনেে োকাে ঘর্বরিে স্পষ্ট শব্দ শুিরত পপল আহমদ
মুসা।
োনে নফরে আসরছ নিনশ্চত হরলা আহমদ মুসা। নকন্তু পকি নফরে আসরছ?
ধো পো বন্দীরদে কারছ আসরছ? পস ধো পরেনি এটা নিশ্চয় ওো পজরি পফরলরছ
এবং তারক পখাুঁজাে জরেই ওো আসরছ?
ো পহাক, এখি তারক লুকারত হরব। নকন্তু পকাথায়?
োেনদরক পোখ বুলাল আহমদ মুসা। লুকারিাে মত আশ্রয় পকাথাও পিই।
অথে নকছুরতই ওরদে পোরখ পো োরব িা।
অবরশরর্ পেল লাইিটাে পারশ মোে মত পরে থাকাে কথা নেন্তা কেল।
তারত সহরজ ওরদে পোরখ পেরলও আকনিক আক্রমে কোে একটা সুরোে
পথরক োরব।
নেন্তাে সারথ সারথই আহমদ মুসা পেল লাইিটাে পারশ সটাি শুরয়
পেল। ছুরট আসরছ োনে।
কাি খাো করে পোখ বন্ধ করে নিিঃসারে পরে আরছ আহমদ মুসা। শব্দ
শুরি েখি মরি হরলা োনে দৃনষ্ট সীমাে মরধয পপৌরছরছ, তখি আরস্ত মাথাটা একটু
কাত করে সামরি তাকাল।
োনে পদখরত পপল পস। োনেটা পখালা িয়, াকা।
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খুনশরত লাফ নদরয় উরি দাুঁোল আহমদ মুসা। োনেরত োো আসরছ,
তাো তারক পদখরত পারব িা। বেং পস এখি পভতরে প াকাে জরে এই োনেে
সাহােয নিরত পারে।
োনেে পেল লাইি পথরক ফুট নতরিক সরে দাুঁোল আহমদ মুসা।
পনেকল্পিা নিক করে নিরয়রছ পস।
োনে এই পদয়ারলে কারছ এরস পে থামরব িা পসটা পসটা জারি। তাো
আসাে সময় এখারি োনে থারমনি। বন্দীরদে িানমরয় পদবাে জরে বন্দীখািাে
উপরে নেরয়ই প্রথম পথরমনছল।
োনে এরস পেরছ। আহমদ মুসা পেল লাইিটাে পাশ বোবে সামরি
এনেরয় পদয়ারলে ো পঘুঁরর্ দাুঁোল। োনে তখিও দশ বারো ফুট দূরে।
আহমদ মুসাে পাশ পথরকই পদয়ারলে একটা অংশ নিিঃশরব্দ উপরে উরি
পেল। পে দেজাটা উন্মুি হরলা তা োনেটা সহজভারব প াকাে জে েরথষ্ট। দেজা
পখালাে পসরকরন্ ে মরধযই োনেটা ুরক পেল পভতরে।
দেজাে পাশ পঘুঁরর্ দাুঁনেরয় নছল আহমদ মুসা। োনেটা ুরক োওয়াে পে
মুহূরতবই আহমদ মুসা পোরখে পলরক পদয়ারলে এপাে পথরক ওপারে ুরক পেল।
ুরকই পভতরেে পদয়াল পঘুঁরর্ দাুঁোল। তাে সারথ সারথই বন্ধ হরয় পেল দেজা।
বানহে পথরক পভতেটা এরকবারেই আলাদা। বেবাকৃনতে নবশাল ঘে।
পমরেরত দামী পাথে নবছারিা। অবনশষ্ট নতিনট পদয়ারলই দেজা।
ঘরেে উত্তে পদয়াল পঘুঁরর্ দাুঁনেরয় পরেরছ োনেটা। উত্তে পদয়ারলও
একটা দেজা। সবগুরলা দেজাই বন্ধ। ঘরে লুকারিাে পকাি আোল পিই।
োনেটা দাুঁনেরয় পেরত পদরখই আহমদ মুসা ছুরট নেরয় োনেে ওপারশে
পদয়াল ও োনেে োকাে মােখারি আশ্রয় নিল।
আহমদ মুসা হাুঁটু পেরে বরস সরব উপে নদরক তাকাল। পদখল, একটা
অস্পষ্ট শীর্ পদয়াে শব্দ করে োনেে উপরেে কভাে সরে পেল। োনেে পমরেরত
বসা একজরিে মাথাে হ্যাট িজরে পেল আহমদ মুসাে। তাোতানে আহমদ মুসা
োনেে তরল সরে পেল।
‘জি, েল পিরম পনে।’ োনেে পমরে পথরক একজরিে কণ্ঠ পশািা পেল।
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‘েল, নমখাইল। নকন্তু জযারকে পতা এতক্ষ্রে এখারি পপৌছাে কথা।
এনদকটা একবাে পদরখ আমো ওনদরক পেরত পানে। হাোমজাদাটা লুকারলা
পকাথায়, তারক পতা পপরত হরব!’ বলল জি িারমে পলাকনট।
‘নেন্তা পিই, পছাটটারক পতা পাওয়া পেরছ। তাে মুখ পথরকই সব কথা
পবরুরব। েল।’ নমখাইল িারমে পলাকনট বলল।
বরল নমখাইল িারমে পলাকনট নিরে লানফরয় পেল।
‘হ্যাুঁ তা পতা পদরবই।’ নিে পথরক বলল নমখাইল।
আহমদ মুসা োনেে নিরে পমরে নদরয় সারপে মত এগুরে নমখাইরলে
নদরক। এগুবাে সময় ভাবল, োনেে নিরেে এই পমরেটা স্বয়ংনক্রয়ভারব সনেরয়
পদবাে বযবস্থা আরছ। এনদক নদরয়ই নকছুক্ষ্ে আরে বুরমদীি নবল্লাহ পরে পেরছ।
এ পেবন্ত ভাবরতই তাে বুকটা ধক করে পকুঁরপ উিল নমখাইরলে কথায়। বুরমদীি
নবল্লাহ তাহরল এখি ওরদে হারত! নবল্লাহরক নজজ্ঞাসাবাদ কোে জরেই এো
তাহরল এরসরছ!
এটা নেন্তা করে িতুি করে পস ভাবল, নবল্লাহে কারছ পপৌছা পেবন্ত এরদে
ফরলা কো উনেত হরব। এে আরে পস পভরবনছল এরদে দুজিরক কাবু করে োনেে
কারছ পেরখ নদরয় পস নবল্লাহে সন্ধারি োরব। এ নসদ্ধান্ত নিরয়ই পস নমখাইরলে
নদরক এগুনেল। োনে পথরক লাফ নদরয় িামল জিও।
দুজরি এগুরলা পুরবে দেজাে নদরক। আহমদ মুসাে দুরোখ তারদে
অনুসেে কেল। ওো দুজি নেরয় দেজাে সামরি দাুঁোল।
ওরদে একজি নেরয় দেজাে বাম পারশে পদয়ারল লিালনি আয়তাকাে
একটা পযারিরলে কারছ নেরয় দাুঁোল। কারলা পবার বে উপে সাদা ‘কী’
ন নজটগুরলা জ্বল জ্বল কেরছ। পযারিরলে সাইজ পদরখ আহমদ মুসা ধরে নিল
ওটা আলফারবনটকযাল পযারিল হরব।
পলাকনট তাে তজবনি নদরয় পযারিরলে ‘নক’ গুরলারত পটাকা নদরত লােল।
পটাকা পশর্ হরতই দেজা খুরল পেল।
ওো দেজা নদরয় ওপারে ুরক পেল। আে সারথ সারথই বন্ধ হরয় পেল
দেজা।
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আহমদ মুসা ছুরট নেরয় েখি দেজাে কারছ দাুঁোল, তাে আরেই দেজা
বন্ধ হওয়াে নলক শব্দ বাতারস নমনলরয় পেরছ।
আহমদ মুসা দ্রুত নেরয় পযারিরলে কারছ দাুঁোল।
পলাকনটে িক কো পদরখই আহমদ মুসা পজরি পফরলরছ পে, পস নকরবার ব
‘DAVID’ টাইপ করেরছ। অথবাৎ ‘DAVID’ দেজাে পখালাে ‘পাস ওয়া ব’।
আহমদ মুসা দ্রুত ‘DAVID’ টাইপ কেল নক পবার ব। সরে সরে দেজা
খুরল পেল।
আহমদ মুসা উুঁনক নদল দেজা নদরয়। পদখল, ওো াি নদরক কনের াে
ধরে এগুরে। দুনদরক েনকরত একবাে পেরয়ই আহমদ মুসা বুেল, কনের ােনট এ
ঘেরক নতি নদক পথরক পবষ্টি করে আরছ। কনের ারেে ওপাশ নদরয় ঘরেে সানে।
আহমদ মুসা কাুঁধ পথরক কােবাইিটা হারত নিরয় নবোরলে মত ওরদে
পপছরি ছুটল।
ওো দুজি প্রথরম পনশ্চম নদরক বাুঁক নিরয় নকছুটা এনেরয় উত্তেমূখী
আরেকটা কনের াে ধরে এনেরয় েলল।
ওরদে নপরছ নপরছ এগুরে আহমদ মুসা।
একটা পছাট কনের ারেে বাুঁরক বরস পেল আহমদ মুসা। বাুঁক পঘাোে
অরপক্ষ্া কেরছ পস। অকিাৎ নবিারমরঘ বজ্রপারতে মত েলাে দুপাশ নদরয় দুরটা
হাত এরস তারক পেরপ ধেল।
সবটুকু মরিারোে সামরি নদরত নেরয় পপছরিে বযাপারে সাবধাি হয়নি
আহমদ মুসা। এখি নক ঘটরত োরে বুেরত পােল পস। বুেল, এই অবস্থায়
সামরি-নপছরি দুনদক সামলারিা তাে পরক্ষ্ সম্ভব হরব িা। আক্রান্ত হরয়ও আহমদ
মুসা তাই আক্রমেকােীরক প্রনতরোধ িা করে তাে কােবাইি তুরল গুলী বৃনষ্ট কেল
সামরিে দুজিরক লক্ষ্য করে।
আক্রমেকােীে দুনট হাত তখি আহমদ মুসাে েলায় পেরপ বরসরছ।
কােবাইিটা তখিও আহমদ মুসাে হারত। নকন্তু আক্রমেকােীরক তাে
কােবাইরিে িরলে আওতায় আিাে অবস্থা তখি আহমদ মুসাে পিই। েলা পথরক
মাথা পেবন্ত অংশ প্রায় অরকরজা হরয় পেরছ। শ্বাস িালীে উপে োপ পোয়
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শেীরেে সনক্রয়তাও করম োরে। বুক, পোখ ও মাথাে উপে োপ কষ্টকে হরয়
উিরছ। বাুঁোে জরে নকছু কোে সময় ফুনেরয় োরে।
পশর্ সময়টুকুে সিযবহাে কেরত োইল আহমদ মুসা। পস সবটুকু দম
একনত্রত করে দুহারত আক্রমেকােীে জযারকরটে কলাে জারে ধরে পা পথরক
পকামে পেবন্ত নিক খাো পেরখ পকামে বাুঁনকরয় মাথা নিরে ছুরে নদরয় ধনুরকে মত
বাুঁনকরয় নিরয় এল।
আহমদ মুসাে এ কাজটা নছল তীব্র েনতে এবং আকনিক। পলাকটাে
পপছিটা আহমদ মুসাে উপে নদরয় ঘুরে এরস মানটরত পেল।
পলাকনটে দুহাত আহমদ মুসাে েলা পথরক আলো হরলা বরট, নকন্তু
পেক্ষ্রেই আবাে পস আহমদ মুসাে েলা জনেরয় ধেল।
ততক্ষ্রে আহমদ মুসাে বুক ভরে নিিঃশ্বাস পিয়া হরয় পেরছ।
পলাকনট আধা পশায়া অবস্থায় তাে দুহাত আহমদ মুসাে ঘারে লক করে
আহমদ মুসারক মানটরত পফলাে পেষ্টা কেরত লােল।
আহমদ মুসা উবু অবস্থায় নছল। পস দুপা প্রসানেত করে পলাকনটে ঘারে
লানেরয় একনদরক পস পলাকনটে পদহ পপছি নদরক পুশ কেল, অেনদরক নিরজে
কাুঁধ নিরজে পপছি নদরক সরজারে পিরল নদল।
পলাকনটে দুহাত খরস পেল আহমদ মুসাে কাুঁধ পথরক।
হাত পথরক পরে োওয়া কােবাইিটা পারশই পরে নছল। আহমদ মুসা
দ্রুত তা কুনেরয় নিল এবং কােবাইরিে িল ঘুনেরয় নিল পলাকনটে নদরক।
পলাকনটও তাে হাত ছুরট োবাে সারথ সারথ উরি দাুঁোনেল। আহমদ
মুসারক কােবাইি হারত নিরত পদরখ পসও পরকট পথরক পবে করে নিরয়নছল
নেভলবাে। তাে নেভলবাে ধো হাত উরি আসনছল।
নকন্তু গুলী কোে সময় পস পপল িা। তাে আরেই আহমদ মুসাে
কােবাইরিে গুলীরত তাে বুক োুঁেো হরয় পেল।
গুলী করেই আহমদ মুসা উরি দাুঁোল এবং কােবাইিটা বানেরয় ধরে
ছুটল জি-নমখাইলো পে নদরক োনেল পসনদরক। জি ও নমখাইরলে লাশ ন ঙাবাে
সময় পদখল তারদে পকউই পবুঁরে পিই।
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ওরদে লাশ ন ঙাবাে পেই কনের ারেে একনট বাুঁরক নেরয় পপৌছল। তাে
সামরি মারি উত্তরে এরোবাে পথ বন্ধ। পস পূবব-পনশ্চম লিা সেল পেখাে মত
একটা কনের ারেে মুরখামুনখ।
পকািনদরক োরব? বুরমদীি নবল্লাহরক পকাথায় তাো পেরখরছ? নিক এই
সমরয় আহমদ মুসাে িজরে পেল কনের ারেে পনশ্চম নদক পথরক পাুঁে ছয়জি
ছুরট আসরছ কনের াে ধরে। ওরদে প্ররতযরকে হারতই কােবাইি।
আহমদ মুসা এক ধাপ পপছরি হরট পদয়ারলে আোরল দাুঁোল। ওরদে
পারয়ে শরব্দে নদরক উৎকেব হরয় থাকল নকছুক্ষ্ে।
ধীরে ধীরে ওরদে পারয়ে শব্দ নিকটতে হরে, ক্ররমই বােরছ ওরদে
পারয়ে শব্দ। এরকবারে কারছ এরস পেরছ ওো। হিাৎ ওরদে পারয়ে শব্দ পথরম
পেল। ভ্রুকুনিত হরলা আহমদ মুসাে। ওো দাুঁোল পকি?
বযাপাে নক পদখাে জরে অনত সন্তপবরে মুখটা সামরি এনেরয় উুঁনক নদল।
উুঁনক পদবাে সারথ সারথই এক োুঁক গুলী ছুরট এল তাে নদরক।
মাথা সনেরয় নিরয়রছ আহমদ মুসা। এক োুঁক গুলী তাে মাথাে করয়ক
ইনি সামরি নদরয় ছুরট পেল। মাথা সনেরয় নিরত মুহূতব পদনে হরল তাে মাথা ছাতু
হরয় পেত।
উুঁনক নদরয় প্রথম দৃনষ্টরতই আহমদ মুসা পদখরত পপরয়রছ ওো দাুঁনেরয়
পিই, নশকােী বারঘে মত এক ধাপ এক ধাপ করে নিিঃশরব্দ তাে নদরক এগুরে।
এে অথব ওোও আহমদ মুসারক পদখরত পপরয়রছ, এ নবর্য়টা পনেষ্কাে
হরয় পেল আহমদ মুসাে কারছ। তাে মারি েুদ্ধ সামরি।
আহমদ মুসা কােবাইরিে নট্রোরে হাত পেরখ পদয়ারল পাজে পিস নদরয়
পকৌশল নিরয় ভাবরছ।
এ সময় ওনদক পথরক গুলী শুরু হরয় পেল। গুলী আসরছ অনবোম ধাোয়।
গুলীে এক অংশ পদয়ারলে পকািায় এরস নবদ্ধ হরে। পবশীে ভােই পদয়ারলে পাশ
নদরয় নেরয় কনের ারেে নবপেীত নদরকে পদয়ালরক নবদ্ধ কেরছ।
এভারব অিথবক পােরলে মত গুলী বর্বে করে েলাে অথব নক? নিরজরকই
এ প্রশ্ন কেল আহমদ মুসা। পেক্ষ্রেই উত্তে তাে কারছ পনেষ্কাে হরয় পেল।
ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে

17

আসরল ওরদে মতলব হরলা, আহমদ মুসা োরত আক্রমরেে সুরোেই িা পায়
এজরেই ওরদে অবযাহত আক্রমে। তারদে এখিকাে অিথবক আক্রমেই এক
সময় অথবপূেব হরয় উিরব। এখি পে গুলী পকৌনেকভারব আসরছ, তা সমান্তোরল
আসরত শুরু কেরলই আহমদ মুসা গুলী বৃনষ্টে মুরখ অিাবৃত হরয় পেরব।
এই সুরোে আহমদ মুসা তারদে নদরত পারে িা। নকন্তু পকাি পরথ এগুরব
পস।
এই আক্রমরেে মরধযও তারক পাো আক্রমরেে জরে একটা ফাুঁক পবে
কেরত হরব।
আহমদ মুসা লক্ষ্য করে পদখল ছুরট আসা গুলীে ¯্োর্ত সীমাবদ্ধ
আরছ এক ফুট পথরক োে ফুট উচ্চতাে মরধয। নিরেে এক ফুট মাত্র তাে জরে
নিোপদ পজাি। এটাই তাে পাো আক্রমরেে জে সুেে পথ।
আহমদ মুসা শুরয় পরে সারপে মত এগুরত লােল সামরি। কনের ােনটে
মুরখ পদয়ারলে পশর্ প্রারন্ত নেরয় থামল আহমদ মুসা। ভাবল, সুরোরেে এই
সুেেটা মাত্র একবােই বযবহাে কো োরব। ওরদেরক ব্দুকরকে আওতায় আিাে
দেজা করে পদরব মাত্র একবারেে জরে। সুতোং তাে প্রথম আক্রমেটা হরব পশর্
আক্রমে।
আহমদ মুসা তাে কােবাইরিে পলা টা পেীক্ষ্া করে নিল। তােপে
কােবাইরিে বযারেল ঘুনেরয় নট্রোরে হাত োখল।
প্রস্তুত হরয় মুখটা পদয়ারলে বাইরে বানেরয় নদরত োরব এই সময় একটা
করিাে নিরদবশ শুিরত পপল পপছি নদক পথরক ‘পতামাে পখলা সাে শয়তারিে
বাচ্চা। আরে-নপছরি সবনদক পথরক পঘোও। অস্ত্র পেরখ উরি দাুঁোও, দুহাত উপরে
পতাল, িা হরল কােবাইরিে মযাোনজরিে সবগুরলা গুলী পতামাে মাথায় ুনকরয়
পদব।’
আহমদ মুসা পপছি নদরক একবাে তানকরয় অস্ত্র পেখাি পথরক তাক
কেনছল পসখারি পেরখই পস ত্বনেত উরি দাুঁোরলা দুহাত উপরে তুরল। আহমদ
মুসাে দুহাত তাে মাথাে পপছিটারক আলরতাভারব ছুরুঁ য় আরছ। তাে াি হারতে
মাত্র করয়ক ইনি দূরে আহমদ মুসাে নেভলবারেে বাট তাে ঘারে জযারকরটে
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একটা পরকরট েুলরছ। আহমদ মুসাে দুরোখ বারজে মত ষ্টান কেরছ সামরিে
শত্রুরক।
পলাকনট পহাুঁ পহাুঁ করে পহরস উিল। তাে হারত কােবাইরিে িলনট
িােনছল। পলাকনট হানসে সারথ বলল, ‘তুনম খুব ঘরেল আহমদ মুসা। নকন্তু আজ
তুনম নব্ররেন য়াে পশনেল োেরিে হারত পরেছ। পতামাে সব পখলা খত..........।’
কথা পশর্ কেরত পােরলা িা নব্ররেন য়াে োেি।
আহমদ মুসাে াি হাত মাথাে পপছি পথরক করয়ক ইনি পিরম নেরয়
লুকারিা নেভলবাে নিরয় পবনেরয় এরসনছল। পোরখে পলরক ছুরট এরসনছল
নব্ররেন য়াে োেিরক লক্ষ্য করে।
নব্ররেন য়াে োেি পদখরত পপরয়নছল বযাপােটা। কথা বন্ধ হরয়
নেরয়নছল তাে মুরখে। পস দ্রুত নট্রোরে তজবনি নফনেরয় নিরয় টারেবট পথরক িরে
োওয়া কােবাইরিে বযারেল তুরল আিনছল আহমদ মুসারক লক্ষ্য করে। নকন্তু তাে
আরেই আহমদ মুসাে নেভলবারেে গুলী তাে কপালটারক গুরো করে নদল।
পমরেে উপে নছটরক পরে পেল পস লাশ হরয়।
গুলী করেই আহমদ মুসা ঘুরে দাুঁনেরয় োুঁনপরয় পেল তাে পেরখ োওয়া
কােবাইরিে কারছ।
ওো অরিক কারছ েরল এরসরছ। ওরদে গুলীে এযাংেল বদরল পেরছ।
সমরকারে পপৌছরত পদনে পিই। কােবাইরিে নট্রোরে তজবনি পেরখ আহমদ মুসা
মুখ বাোরত োনেল পদয়ারলে ওপারে। নকন্তু পােল িা। গুলী আসরছ এবাে মানট
কামরে। নিরেে পে এক ফুট জায়ো গুলীে বাইরে নছল, তাও পূেে হরয় পেরছ।
আহমদ মুসা পপছরি সরে এল। ভাবল, ওরদে পকউ পকউ এখি তারদে
োি-বযারেল আেও িানমরয় নিরয়রছ।
সামরি এগুরিা সম্ভব িয়। আবাে োেনদরক তাকারলা আহমদ মুসা।
গুলীে এই আয়রেে বাইরে পকাি উইির া তারক পপরত হরব। তা িা
হরল আক্রমরে োওয়া োরব িা।
পারশে জািালাে নদরক তাকারলা আহমদ মুসা। উপরে পেল তাে দৃনষ্ট।
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জািালাে নকছু উপরে একই সমান্তোরল কনের ারেে দুরদয়ারলে মরধয
করয়কনট সংরোে বাে।
আহমদ মুসাে মাথায় বুনদ্ধ এরস পেল। কােবাইিটা কাুঁরধ পফরল পোরখে
পলরক পস জািালায় উরি লাফ নদরয় বাে ধেল। এক বাে পথরক আরেক বাে- এই
ভারব পশর্ বারে উরি বসল আহমদ মুসা। নিে নদরয় গুলীে প উ বরয় োরে।
আহমদ মুসা এ প উ ন নঙরয় কনের ারেে মুরখে ওপারশ পপৌছরত োইল
নিোপদ উইরন্ াে সুরোে পিবাে জরে।
ওো এনেরয় আসরছ। সমরকৌনেক অবস্থাি পথরক তাে মাত্র পরিে নবশ
ন নগ্র দূরে অবস্থাি কেরছ। তারদে কােবাইরিে বযারেল আেও াি নদরক,
কনের ারেে মুরখে নদরক পবুঁরক পেরছ। কনের াে মুরখে বামপাশটা নিোপদ
হরয়রছ। নকছু গুলী ওনদরকও োনেল পসটা বন্ধ হরয়রছ। আহমদ মুসা ওখারিই
পপৌছরত োয়।
আহমদ মুসা প্রস্তুত হরয় কােবাইরিে নট্রোরে াি তজবনি পেরখ বাম
হারত কােবাইিটা আুঁকরে ধরে বাে পথরক লানফরয় পেল কনের াে মুরখে
বামপারশে পকাোয়।
প্রস্তুত নছল আহমদ মুসা। মানটরত পরেই পস গুলীবৃনষ্ট শুরু কেল ওরদে
নদরক।
ওো বুরে উরি তারদে কােবাইরিে িল নফোবাে আরেই ওো সব লাশ
হরয় পেল।
আহমদ মুসা উরি দাুঁনেরয় ছুটল কনের াে ধরে পনশ্চম নদরক।
লাশগুরলাে পাশ নদরয় োবাে সময় তারদে একজরিে পরকট পথরক পমাবাইরলে
শব্দ শুিল। থমরক দাুঁোল আহমদ মুসা। পস লারশে পরকট পথরক পমাবাইলনট
পবে করে নিল। অি করে পমাবাইলনট পস কারি ধেল।
‘এতক্ষ্ে পদনে পকি োরেল। পশাি, নব্ররেন য়ারেে পমাবাইল পকাি সাো
নদরে িা। অবস্থা সুনবধাে মরি হরে িা। আমো পছাট শয়তািরক নিরয় ০০৩৩
িািারে ক্টরেে করক্ষ্ োনে। পসখাি পথরক ইমােরজন্সী এনিট পিব। পতামো
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ওনদকটা পদখ।’ আরদরশে সুরে ওপ্রান্ত পথরক কথাগুরলা এল। তােপে উত্তরেে
অরপক্ষ্া িা করেই ওপাে পথরক লাইি পকরট নদল।
‘আলহামদুনলল্লাহ!’ বরল আহমদ মুসা পমাবাইলনট পরকরট পুরে মরি
মরি বলল, অন্ধকারে হাতোরিাে হাত পথরক আল্লাহ বাুঁনেরয় নদরয়রছি। নবল্লাহ
এবং ক্টে হাইরকলরক ঐ ০০৩৩ িািাে করক্ষ্ পাওয়া োরব নিশ্চয়। পদৌে নদল
আহমদ মুসা।
পদৌরে োবাে সময় াি পারশে একটা করক্ষ্ে িািাে পদখল ০০১৬,
আে বাম পারশে ঘেটাে িািাে পদখল ০০৪৯। মরি মরি হাসল আহমদ মুসা।
াি পারশ ৩৩-এে আরেে ১৬ এবং বাম পারশ পতনত্ররশে পরেে ১৬ নট ঘে
েরয়রছ। তাে মারি কনের াে পেখারি পশর্ হরয়রছ, পসখারিই ৩৩ িািাে ঘেনট
হয় াি সানেরত হরব, িয় পতা বাম সানেরত। এখি পস পোখ বন্ধ করে পদৌোরত
পারে।
পদৌোরত পদৌোরতই আহমদ মুসা আবাে ভাবল, বন্দী হবাে পে গ্রাউন্
পলারেে একটা ঘরেে িািাে ১১১ পদরখনছল। আে বন্দীখািা পথরক পবনেরয়
সামরিে একটা ঘরেে িািাে পরেনছল ০৭৩। এে অথব আহমদ মুসা এখি
আন্ াে গ্রাউন্ পলারেে নিতীয় বা বটম পলারে েরয়রছ। এখাি পথরক এনিট মারি
গ্রাউরন্ উিাে পথ। পস পথ নক ০০৩৩-এে সারথ বা কাছাকানছ েরয়রছ?
কনের ারেে পশর্ প্রারন্ত হবাে একটা অথব এও হরত পারে।
০০৩৩ িািােনট পপল আহমদ মুসা। নকন্তু ঘেনটে পকাি দেজা পিই। বাম
সানেে পশর্ ঘে এনট। ০০৩২-এে পে কনের ারেে পশর্ পেবন্ত শুধু পদয়াল, দেজা
পিই। নকন্তু পদয়ারলল মাোমানে এক জায়োয় ঘরেে িািাে ০০৩৩ নিকই নলখা
েরয়রছ।
দেজায় এরস আছাে খাওয়াে মত নবপরদ পরে পেল আহমদ মুসা।
পদয়ারল পকাি পোপি দেজা আরছ নকিা পদখাে পেষ্টা কেল আহমদ মুসা। নকন্তু
পকাি হনদস পপল িা।
সময় হারত পিই। অনস্থে হরয় উিল আহমদ মুসা।
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নফরে এল ০০৩২ িািাে করক্ষ্ে দেজায়। আরস্ত িব ঘুোল দেজাে।
দেজা খুরল পেল।
খুনশ হরলা আহমদ মুসা ুবন্ পলরকে খেকুরটা আুঁকরে ধোে মতই।
ঘরে প্ররবশ কেল পস। নবশাল ঘে। আসবাবপত্র পশাবাে ঘরেে মতই।
ঘরেে দনক্ষ্ে পদয়ারল একটা দেজা পদখরত পপল আহমদ মুসা। বাইরেে
দেজাে মতই এে দেজাে লক নসরষ্টম।
নবসনমল্লাহ বরল দেজাে িব ঘুোল। খুরল পেল দেজা।
পরেে ঘেটাও একই েকম বে। তরব এ ঘেনট পশাবাে িয়। অনফস
পটনবল ও সানে সানে কনম্পউটাে সাজারিা ঘেনট।
‘িা আনম ইিরজকশাি পিব িা’- নেৎকাে করে এই কথা বলাে শরব্দ
েমরক উরি আহমদ মুসা শরব্দে উৎস লরক্ষ্য পনশ্চম নদরক তাকাল। পদখল, ঘরেে
পনশ্চম পদয়ারল একটা দেজা। দেজাটা আধ-রখালা। দেজাে ওপাে পথরকই
শব্দটা পভরস এরসরছ।
আিরন্দ মুখ উজ্জ্বল হরয় উিল আহমদ মুসাে। নিনশ্চত পস, ঐ ঘেটাই
০০৩৩ িািাে ঘে এবং পস ঘরে প াকাে তাহরল এটাই দেজা।
নেৎকােটা পথরম পেরতই আরেকটা কণ্ঠ বরল উিল, ‘ ক্টে তুনম সব সময়
বল আনম ইিরজকশি পিব িা, আে সব সময় ইিরজকশি নদরয়ই আমো
পতামারক ঘুনমরয় োনখ। এই ঘুম পতামাে মৃতযু ে নবকল্প।’
‘আনম বাুঁেরত োই িা। মেরত োই আনম। পতামো পমরে পফল আমারক।’
অসহায় করণ্ঠ বলল পসই নেৎকাে করে কথা বলা পলাকনট।
‘তুনম একা মেরল আমারদে নবপদ আরছ। আহমদ মুসা এবং পতামাে
পনেবারেে সকরলে সারথ পতামারক একরত্র মেরত হরব। এই মৃতযু ে সারথই
তনলরয় োরব িাইি ইরলরভি নিউইয়রকবে নলবানটব টাওয়াে ও প রমাক্রানস
টাওয়াে ধ্বংরসে সকল ইনতহাস।’ বলল নিতীয় পলাকনট আবাে।
আহমদ মুসা বুেল, ইিরজকশি নিরত িা োওয়া পলাকনটই ক্টে
হাইরকল। আে নিতীয় কণ্ঠনট আজে ওয়াইজমযারিেই পকাি পলাক।
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নিতীয় কণ্ঠ থামরতই ক্টে হাইম হাইরকল বরল উিল, ‘আহমদ মুসা পক?
তাে সারথ আমাে মৃতযু ে সম্পকব নক?’
‘তুনম জাি িা? পস পতা সাত সােে পতে িদী পানে নদরয় এরসরছ পতামাে
কারছ। পতামারক উদ্ধাে কেরত। পতামারক পতামাে কিরফশরিে পুেষ্কাে নদরত।’
বরল একটু থামল পলাকনট। তােপে আবাে বরল উিল, ‘এই পে হাত
বাুঁধা পারয় পবনে পলাকনটরক পদখল, পস আহমদ মুসাে সাথী। এ ধো পরেরছ।
আহমদ মুসাও ধো পেরত োরে।’
একটু নিেবতা। আবাে ক্টে হাইরকল নেৎকাে করে উিল, ‘আনম
ইিরজকশি পিব িা। আমারক ইিরজকশি নদও িা।’
পেক্ষ্রেই ক্রুব্ধ কথা পশািা পেল পসই নিতীয় কণ্ঠনটে, ‘এই পতামো এস।
পতামো হাত, পা মাথা ভারলা করে ধে।’
তােপে নেৎকাে ও ধস্তাধনস্তে নকছু শব্দ উিল।
আহমদ মুসা পভরব নিরয়রছ, ক্টে হাইরকলরক ইিরজকশি পদবাে
আরেই তারক উদ্ধাে কেরত হরব।
আহমদ মুসা তাে কােবাইি কাুঁরধ পফরল দুহারত দু’নেভলবাে তুরল
নিরয়রছ।
আরস্ত করে দেজা নদরয় উুঁনক নদল আহমদ মুসা। পদখল, একটা খারট
শুরয় আরছ . হাইম হাইরকল। দুজরি তাে দুহাত খারটে সারথ পসুঁরট ধরে আরছ।
একজি ধরে আরছ পারয়ে নদকটা। আে একজরিে হারত ইিরজকশি। পস োরে
ইিরজকশি কেরত।
বুরমদীি নবল্লাহ বরস আরছ ঘরেে পমরেরত। পস নপছ পমাো করে বাুঁধা।
তাে পারয়ও পেি লাোরিা।
আহমদ মুসা াি হারতে নেভলবাে পথরক প্রথম গুলীটা কেল
ইিরজকশি ধো হাতনটরত।
তাে হাত পথরক ইিরজকশি পরে পেল। পলাকনটে াি হারতে কনিরত
গুলী পলরেরছ। নকন্তু নবিরয়ে বযাপাে পলাকনট পসনদরক নব্দুকমাত্র ভ্রুরক্ষ্প িা করে
পবাুঁ করে ঘুরে দাুঁোল। পসই সারথ তাে বাুঁ হাত পবে করে এরিরছ নেভলবাে।
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পবপরোয়া পলাকনটে নেভলবাে ধো হাত নবদুযত পবরে উরি আসনছল আহমদ
মুসাে নদরক।
আহমদ মুসাে াি হাত ততনেই নছল। আরেকবাে নট্রোে নটপল আহমদ
মুসা। পলাকনট এবাে গুলী পখল মাথায়। উরল্প পরে পেল পস খারট, .হাইরকরলে
উপে।
পলাকনটে লরক্ষ্য নট্রোে নটরপই আহমদ মুসা পদখল বানক দুজিই
নেভলবাে পবে করে তারক তাক করেরছ।
শুধু একটা গুলী কোেই সময় পপল আহমদ মুসা। ক্টে হাইরকরলে
মাথাে নদরকে পলাকনট বুরক গুলী পখরয় পরে পেল।
গুলী করেই আহমদ মুসা নিরজে পদহটারক সনেরয় পিবাে জরে বাম
নদরক োুঁনপরয় পেল। নকন্তু পশর্ েক্ষ্া হরলা িা। . হাইরকরলে পারয়ে নদরক
দাুঁোরিা পলাকনটে নিনক্ষ্প্ত গুলী আহমদ মুসাে াি হারতে তজবনি সরমত হারতে
নেভলবােরক আঘাত কেল। তাে নেভলবাে হাত পথরক নছটরক পরে পেল এবং
তজবনিে বামপাশটা নকছুটা নছুঁরে পেল।
আহমদ মুসা পবপরোয়া পলাকনটরক আে নিতীয় গুলীে সুরোে নদল িা।
মানটরত পরে নেরয়ই বাম হারতে নেভলবাে পথরক গুলী কেল পলাকনটরক।
পলাকনটও তাে গুলী বযথব হরয়রছ পদরখ তাে নেভলবাে ঘুনেরয় নিনেল আহমদ
মুসাে নদরক। নকন্তু তাে আরেই বুরক আহমদ মুসাে গুলী পখরয় পরে পেল
পলাকনট।
আহমদ মুসা উরি দাুঁনেরয় সালাম নদল বুরমদীি নবল্লাহরক।
‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আলহামদুনলল্লাহ, নিক সমরয় এরস পরেরছি
ভাইয়া। ওো ক্টে ও আমারক নিরয় এখনি েরল পেত। ক্টে ইিরজকশি নিরত
অস্বীকাে কোয় পদনে হনেল।’ উরি দাুঁোরত দাুঁোরত বলল বুরমদীি নবল্লাহ।
‘আলহামদুনলল্লাহ। নতনি তারদে এ সুরোে পদি নি।’ বরল আহমদ মুসা
তাে বাম হারতে নেভলবাে নদরয় গুলী করে নবল্লাহে হারতে হ্যান্ কাফ এবং
পারয়ে পেরিে লক উনেরয় নদল। তােপে এগুরলা ক্টে হাইরকরলে নদরক বলল,
‘স্যাে আপনি ভাল পতা?’
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. হাইরকরলে মাথা ভনতব উরো-খুরো েুল। মুখভনতব দানে ও পোুঁফ।
োরয়ে লিা কারলা পকাট ও পযান্ট বহু বযবহারে মনলি। মুরখে দুরধ-আলতা েংরয়ে
উপে পেি কুয়াশাে ছাপ। নকন্তু পোখ দু’নট উজ্জ্বল। তারত অিমিীয় দৃঢ়তাে ছাপ।
. হাইরকল উরি বসল। তাে নবিয় দৃনষ্ট আহমদ মুসাে নদরক। তাে দুনট
পোখ পেি আিাে মত আটরক পেরছ আহমদ মুসাে উপে। আহমদ মুসাে প্রশ্ন পেি
পস শুিরতই পায়নি। বলল, ‘আপনিই নক আহমদ মুসা? আপনি আমাে কারছ,
আমারক উদ্ধাে কোে জরে এরসরছি সাত-সােে পতে িদী পানে নদরয়?’
‘নিক উদ্ধাে কোে জরে িয়। আনম এরসনছলাম আপিাে কারছ। এরস
শুিলাম আপনি নিরখাুঁজ। অরিক পখাুঁজ খবে পিয়াে পে বুেলাম আপনি বন্দী।
তােপে শুরু উদ্ধাে কোে পেষ্টা। আপিাে বানেরতও পেনছ। ওো সবাই ভাল
আরছ। আনম প ট্ররয়রট আসে আরে নিউইয়রকব আপিাে পছরল পবিানমি আমাে
সারথই নছল।’ বলল আহমদ মুসা।
আিরন্দে একটা প উ পখরল পেল ক্টে হাইরকরলে মুরখ। তােপে একটু
েম্ভীে হরলা। বলল, ‘পবিানমি এখি নিউইয়রকব পকি?’
‘ছুনটরত এরসরছ। এরস পস সব জািরত পারে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আপিারক অসংখয ধেবাদ। অরিক কৃতজ্ঞতা। নকন্তু আপনি আমাে
কারছ পকি এরসরছি? জীবরিে েুনুঁ ক নিরয় পকি আমারক উদ্ধারেে পেষ্টা কেরছি?
ওরদে কথা-বাতবায় বুরেনছ, ওরদে অরিক পলাক মাো পেরছ। অরিক আস্তািা
ওরদে ধ্বংস হরয়রছ। আজ বুেলাম এসব আপনিই করেরছি। পকি কেরছি আনম
বুেরত পােনছ িা।’ ক্টে হাইম হাইরকল বলল।
‘সবই জািরবি। সবই বলব। তরব আজ িয়, এ অবস্থায় িয়।’ আহমদ
মুসা বলল।
‘নিক আরছ। আপনি মুসলমাি বুেরত পােনছ। পকাি পদরশে পলাক
আপনি?’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘পকাি পদরশে িাম কেব! একটা পদরশ আনম
জরন্মনছ, পে পদশরক এখি আমাে পদশ বলরল ভুল হরব। এই নহরসরব পকাি
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পদশরকই আনম আমাে পদশ বলরত পানে িা। বলরত পারে, আনম সব পদরশে
নবরশর্ করে সব মুসনলম পদরশে আনম িােনেক।’
ভ্রুকুনিত হরলা ক্টে হাইম হাইরকরলে। ভাবিাে নেহ্ন তাে পোরখ-মুরখ।
বলল আনম এক আহমদ মুসাে কথা পরেনছ পত্র-পনত্রকায়। নতনি নবনভন্ন পদরশ
ঘুরে পবোি। মানুরর্ে সমস্যা ও নবপদ নতনি মাথায় তুরল পিি। তাুঁে অরিক
সাকরসস পষ্টানে আনম পরেনছ। নতনি একজি নবলবীবী পিতাও। আপনি নক পসই
আহমদ মুসা?’ নজজ্ঞাসা . হাইম হাইরকরলে।
‘হ্যাুঁ স্যাে। ইনিই নতনি।’ বলল দ্রুত বুরমদীি নবল্লাহ আহমদ মুসা মুখ
পখালাে আরেই।
‘আনমও এটাই পভরবনছ। নকন্তু আনম নবনিত হনে, পেম প্রভু ঈশ্বে আমাে
প্রনত এত দয়া করেরছি! আহমদ মুসারক পানিরয়রছি আমাে সাহােযারথব! বরল
একটু থামল ক্টে হাইরকল। তােপে আবাে মুখ খুরলনছল আহমদ মুসারক নকছু
বলাে জরে।
তাে আরেই আহমদ মুসা বরল উিল, ‘স্যাে, পরে আমো কথা বলব।
এখি আমারদে পবে হরত হরব এখাি পথরক। আমাে অনুমাি নিক হরল আমো
এখি ভূনমতল পথরক দুতলা নিরে অবস্থাি কেনছ।’
‘অনুমাি পকি? আপনি পতা উপে পথরক নিরে পিরমরছি!’ বলল ক্টে
হাইম হাইরকল।
একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমো পস্বোয় আনসনি। ওো
আমারদে বন্দী করে এরিনছল।’
একটু নবিয়, একটু মনলিতা পদখা পেল ক্টে হাইম হাইরকরলে পোরখমুরখ। তােপেই হারস্যাজ্জ্বল মুরখ বলল, ‘েমৎকাে। বন্দী পথরক নবজয়।’
‘নবজয় এখরিা আরসনি স্যাে। আমারদে বাইরে পবরুরিা এখিও
বানক।’ আহমদ মুসা বলল।
‘এই ঘরেই বাইরে পবরুবাে পকাি বযবস্থা আরছ। আনম ওরদে কথায় এটা
শুরিনছ।’ দ্রুত করণ্ঠ বলল . হাইম হাইরকল।
‘ধেবাদ। আমােও এটাই নবশ্বাস।’ আহমদ মুসা বলল।
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ঘরেে োেনদরক তাকানেল আহমদ মুসা।
ঘেটা পনেষ্কাে। পশাবাে খাট ছাো ঘরে আরছ একনট মাত্র নষ্টরলে
পটনবল। এে বাইরে েরয়রছ ঘরে প্ররবরশে একটা দেজা। ঘরে আে নকছু পিই।
পটনবলনট ঘরেে পনশ্চম পদয়ারলে দনক্ষ্ে পকাোয় এরকবারে পসুঁরট োখা পকারেে
সারথ।
পটনবরলে োুঁ পঘুঁরর্ পনশ্চম পদয়াল বোবে োখা খাটনট। পটনবল ও খাট
দুরটাই নষ্টরলে। ঘরেে অবনশষ্টটা িগ্নভারব ফাুঁকা।
‘বলরতা নবল্লাহ, পটনবল ও খাটটারক এমি পবসুরোভারব োখা হরয়রছ
পকি? পকি ঘরেে মােখারি োখা হয়নি। পোটা পমরো পকাি কারজ ফাুঁকা োখা
হরয়রছ?’ বলল আহমদ মুসা অরিকটা স্বেত করণ্ঠ।
‘নিক বরলরছি ভাইয়া। ঘে সাজারিাে দৃনষ্টরত এটা এরকবারেই
নবদঘুরট। নকন্তু পকি?’ বলল বুরমদীি নবল্লাহ।
‘আো পদখ পতা’, পটনবরলে উচ্চতা স্বাভানবরকে তুলিায় কম, তাই িা?’
আহমদ মুসা বলল।
‘নিক। নকন্তু এ নিরয় মাথা ঘামারেি পকি? আমারদে পবে হওয়াে পথ
পবে কেরত হরব।’ বলল বুরমদীি নবল্লাহ অনস্থে করণ্ঠ।
‘বুরমদীি নবল্লাহ লক্ষ্য কে, খাট ও পটনবরলে মধযকাে উচ্চতা একটা
নসুঁনেে সাধােে ধারপে সমাি।’ আহমদ মুসা বলল নবল্লাহে কথাে নদরক কেবপাত
িা করে।
‘নম. আহমদ মুসা, ঘে পথরক এনিট পিয়াে পক্ষ্রত্র এই খাট ও পটনবরলে
মরধয পকাি েহস্য লুনকরয় আরছ বরল আপনি মরি কেরছি?’ আহমদ মুসাে নদরক
সপ্রশংস দৃনষ্টরত পেরয় বলল হাইম হাইরকল।
একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ ছাো আে পকাি অবলিি পদখনছ
িা।’
কথা পশর্ করেই আহমদ মুসা নবল্লাহরক লক্ষ্য করে বলল, ‘নবল্লাহ, পদখ,
পটনবল ও খাট নিশ্চয় পমরেে সারথ নফি কো।’
নবল্লাহ ছুরট নেরয় পদরখ বলল, ‘নিক ভাইয়া, নফি কো।’
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আহমদ মুসাে পোখ উজ্জ্বল হরয় উিল। এনেরয় নেরয় খাট ও পটনবরলে
তলা এবং পায়াগুরলা ভারলা করে পেীক্ষ্া কেল, নকন্তু পোপি সুইে জাতীয় পকাি
নকছুই পপল িা।
এই প্রথম পেষ্টাে বযথবতাে পে আহমদ মুসা এরস পটনবরলে পাশ পঘুঁরর্
খারটে উপরে বসল।
আহমদ মুসাে হারত একটা নটসুয পপপাে নছল। পস হারতে দলা পাকারিা
নটসুয পপপাে ওরয়ষ্ট পপপাে বারেরটে উরদ্দরে ছুরে মােল।
পছাট আয়তাকাে ওরয়ষ্টরপপারেে বারেট নছল পটনবল ও খারটে
মােখারি। আহমদ মুসাে ছুরে পদয়া নটসুয পপপাে বারেরট পোে বদরল নেরয়
পেল বারেরটে ওপারে, বারেরটে আোরল।
আহমদ মুসা বারেটনট একপারশ সনেরয় ওপাশ পথরক নটসুয পপপােনট
পিবাে পেষ্টা কেল। নকন্তু পােরলা িা। বারেটনট পমরজে সারথ নফি ।
নবনিত হরয় আহমদ মুসা তাকাল বারেরটে নদরক। ফাুঁকা কারলা েংরয়ে
বারেরটে তলায় পদখল সাদা বে আকারেে স্ক্রুে মাথা। নকন্তু স্ক্রুে মাথায় পেমি
খাুঁজ থারক, পতমি পকাি খাুঁজ এ স্ক্রুরত পিই।
ভ্রু কুনিত হরলা আহমদ মুসাে।
মুখ িা তুরলই আহমদ মুসা াকল, ‘নবল্লাহ এনদরক এস।’
সাংবানদক নবল্লাহ িবয পোরয়ন্দাে ভাব নিরয় লুে সন্ধারি পদয়াল-খাটপটনবরলে আরশ-পারশ ঘুে ঘুে কেনছল। আহমদ মুসাে াক পপরয় ছুরট এল।
নিক এ সময় ০৩২ িিে ঘরেে দেজায় ধাক্কাে শব্দ হল। করয়কটা ধাক্কাে
পেই ব্রাশ ফায়ারেে শব্দ এল।
উনিগ্ন পোরখ নবল্লাহ তাকাল আহমদ মুসাে নদরক। আে ভীত . হাইম
হাইরকল খারটে ওপ্রান্ত পথরক আহমদ মুসাে নদরক সরে এরস কনম্পত করণ্ঠ বলল,
‘ওো এরস পেরছ নম. আহমদ মুসা।’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ভয় পিই। িা হয় আরেক দফা লোই কেরত
হরব। আে সম্ভবত ওো এরস আমারদে পারব িা।’
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কথা পশর্ করেই আহমদ মুসা নবল্লাহরক বারেরটে স্ক্রুে মাথা পদনখরয়
বলল, ‘ওরত োপ দাও।’
নবল্লাহ এক হাত পটনবরল পিস নদরয় েুরুঁ ক পরে অে হারত স্ক্রুে মাথায়
পজারে োপ নদল।
সরে সরে নশর্ পদয়াে মত একটা লিা শব্দ উিল। পনশ্চরমে পদয়ারলে
একাংশ উপরে উরি পেল এবং তাে সারথ সারথ পটনবল ও খাটসহ পমরেে সংনিষ্ট
অংশ পদয়ারলে ওপারশ ুরক পেরত লােল।
এ সময়ই পশািা পেল ০০৩৩ ঘরেে দেজায় ধাক্কা ও তােপে ব্রাশ
ফায়ারেে শব্দ।
পটনবল ও খাট ওপারশ পপৌরছ একটা নসুঁনেে সারথ পসট হরয় পেল। পদখা
পেল খাট পথরক পটনবল এবং পটনবল পথরক নসুঁনেে ধারপ উিাে সুন্দে পথ ততনে
হরয় পেরছ।
‘েলুি সবাই নসুঁনেরত উরি োই।’ বরল আহমদ মুসা উরি দাুঁোল।
প্রথরম . হাইম হাইরকল, তােপে বুরমদীি নবল্লাহ, সবরশরর্ নসুঁনেরত
নেরয় উিল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা নসুঁনেরত উিরতই পটনবল ও খাট আবাে নফরে পেল পসই
ঘরে। পিরম এল পদয়ালও উপে পথরক।
‘এে আসাটা স্বয়ংনক্রয় িয়, নকন্তু োওয়াটা স্বয়ংনক্রয়। মরি হয় ওজরিে
সারথ এে নফরে োওয়াে সনক্রয় হবাে পকাি সম্পকব আরছ। আমো ওরত অবস্থাি
কেরল ওটা সম্ভবত পফেত পেত িা। আমো পিরম আসায় ওে ওজি মূল অবস্থারি
েরল আসায় তাে নফরে োবাে বযবস্থা সনক্রয় হরয়রছ।’ কথাগুরলা বরলই আহমদ
মুসা . হাইম হাইরকলরক লক্ষ্য করে বলল, ‘েলুি স্যাে। ওো আমারদে নপছু
ছােরব িা। পদয়াল সনেরয় এ পরথ আসাে পন্থা ওো নিশ্চয় জারি। ওো এখনি
এরস পেরব।’
আহমদ মুসাে কথা পশর্ হবাে আরেই . হাইম হাইরকল ও বুরমদীি
নবল্লাহ দ্রুত নসুঁনে পবরয় উিরত শুরু করেরছ।
আহমদ মুসাও ছুটল।
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নকছুক্ষ্রেে মরধযই নসুঁনেরত ব্রাশ ফায়ারেে শব্দ পপল আহমদ মুসাো।
নকন্তু নসুঁনেটা এুঁরক পবুঁরক উপরে উিায় আহমদ মুসারদে পকাি অসুনবধা হরলা িা।
নসুঁনে পরথ আহমদ মুসাো একটা বানেরত নেরয় উিল। বানেটাে পুব পাশ
নদরয় িদী এবং পনশ্চম পাশ পঘুঁরর্ সেক পথ।
প ট্ররয়ট শহরেে এই এলাকাটা বলা োয় অফসাই । অরপক্ষ্াকৃত নিেু
এলাকা এটা। সবনজে পক্ষ্ত ও প্রেুে পোপ-জংেল েরয়রছ।
আহমদ মুসা দ্রুত . হাইম হাইরকল ও বুরমদীি নবল্লাহরক নিরয় োস্তাে
পারশ দাুঁোল। পকাি োনে-রঘাো পাওয়াে সম্ভাবিা খুব কম।
আহমদ মুসাো দাুঁোরিাে নমনিট খারিরকে মরধযই একটা োনেরক
আসরত পদখল। কাছাকানছ এরল পদখা পেল, োনেরত আরোহী মাত্র একজি
মনহলা, পসই ড্রাইভ কেরছ।
আহমদ মুসা হাত তুলরল োনেটা দাুঁনেরয় পেল। আহমদ মুসা দ্রুত তারক
বলল, ‘আমো নবপরদ পরেনছ। নবরশর্ করে এই বৃদ্ধ। আমো আপিাে সাহােয
োই।’
পমরয়নট তাে পোরখে সব শনি উজাে করে আহমদ মুসারক পদখল।
তােপে পমরয়নট মাত্র একনট শব্দ উচ্চােে কেল। বলল, ‘উিুি।’
পপছরিে নসরট নবল্লাহ ও . হাইম হাইরকলরক বনসরয় আহমদ মুসা
নিরজ সামরিে ড্রাইনভং নসরটে পারশে নসরট উরি বসল।
এ সময় নতিজি পষ্টিোিধােী পবনেরয় এল আহমদ মুসাো পে বানে
পথরক পবনেরয় এরসনছল পসই বানে পথরক।
আহমদ মুসারদে োনেরত ওিা তাো পদখরত পপরয়রছ। োনে লরক্ষ্য এক
পশলা গুনল ছুরট এল তারদে পষ্টিোি পথরক।
পমরয়নট নবনিত হরয়রছ। োনে ষ্টাটব নদরত নদরত বলল পমরয়নট, ‘ঘটিা নক
নম...........।’
‘আহমদ আনম।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আহমদ?’ আপনি নক মুসলমাি?’ পমরয়নটে পোরখ নবিয় দৃনষ্ট।
‘নজ হ্যাুঁ।’ সংনক্ষ্প্ত জবাব নদল আহমদ মুসা।
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পমরয়নট মুহূতক
ব াল েুপ করে থাকল। তােপে বলল, ‘আপিাো মূলত
বাদী, িা আসামী?’
‘বাদী।’ ত্বনেত জবাব নদল আহমদ মুসা।
‘আপনি নবরশর্ করে বৃরদ্ধে নবপরদে কথা বলরলি। বৃদ্ধনট পক, তাে িাম
নক?’ নজজ্ঞাসা কেল পমরয়নট।
আহমদ মুসা একটু নিধা কেল। তােপে বলল, ‘ইনি ক্টে হাইম
হাইরকল।’
ব্রাশ ফায়ারেে শব্দ পাওয়া পেল এ সময় পপছি পথরক।
আহমদ মুসা পপছরি তাকাল। পদখল, পপছরি একটা কাে ছুরট আসরছ।
আহমদ মুসা বুেল, ওোই নপছু নিরয়রছ। নিশ্চয় োনেটা ওরদে ওই বানেরত নছল।
আহমদ মুসা োেনদরক তাকাল। ারি সবনজে বাোি। বারম িদী পেবন্ত
পোপোে।
সামরিই োস্তাটা বাম নদরক একটা বাুঁক নিরয়রছ। বাুঁক পশরর্ জংেল।
খুনশ হরলা আহমদ মুসা।
তাকাল পস পমরয়নটে নদরক। বলল, সামরিে বাুঁরক আমারক িানমরয় নদি।
বাুঁকটা ঘুরেই আমারক িানমরয় পদরবি। োরত পপছরিে োনে পদখরত িা পায়।’
পমরয়নটে পোরখ-মুরখ উরিে। বলল, ‘পিরম নক কেরবি? ওো পতা পমরে
পফলরব আপিারদে। তাে পেরয় সামরি পকাি পুনলরশে সাহােয পাওয়া োয় নকিা
পদখা োক।’
‘িা সবাই িামরব িা। শুধু আনম িামব। ওরদে এখারিই আটকারত োই।
সামরি পুনলরশে সাহােয পাওয়া োরব, তাে নিশ্চয়তা পিই।’ বলল আহমদ মুসা।
পমরয়নটে পোরখ-মুরখ নবিয়। বলল, ‘আপনি নকভারব ওরদে পিকারবি?
ওো পতা সংখযায় পবশ করয়কজি। তাছাো পষ্টিোরিে মত বে অস্ত্র ওরদে
আরছ।’
‘নকন্তু এভারব আপনি এবং আমো সবাই নবপদগ্রস্ত হরবা। ওো োনেে
টায়ারে গুলী কেরত পােরল এখনি োনে পথরম োরব এবং আমো সবাই ওরদে
গুলীে মুরখ পেরবা। আে আনম পিরম নেরয় ওরদে োনে আটরক নদরত পােব। এ
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পারশে দুনট টায়ারেে পে পকাি একনট ফাটারত পােরলই ওো পথরম পেরত বাধয
হরব। তখি আপিাো নিোপরদ েরল পেরত পােরবি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নকন্তু আপিাে নক হরব? ওরদে োনে আটকারত পােরলও ওরদে
সবাইরক একা এুঁরট উিরবি নক করে?’ বলল পমরয়নট প্রনতবারদে সুরে।
‘আনম হরবা আক্রমেকােী, ওো আক্রান্ত। আমাে জয়ী হবাে সম্ভাবিা
পবনশ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘সম্ভাবিা েনদ সতয িা হয়?’ বলল পমরয়নট।
‘এতটা ভাবরল পকাি কাজ কো োরব িা। কেেীয় ো তা কেরত এনেরয়
পেরত হরব। বযস।’ বরল আহমদ মুসা একটু পথরমই আবাে বরল উিল, ‘এখারিই
িানমরয় নদি।’
োনে থামাল পমরয়নট। আহমদ মুসা োনেে দেজা খুলরত খুলরত বলল,
‘আপিাে িাম নক জুনলয়া েবাটবস?’
‘হ্যাুঁ।’ বলল পমরয়নট।
‘থযাংকস।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ওরয়লকাম।’ পমরয়নটে পোরখ নবিয় নবমুগ্ধ দৃনষ্ট।
োনেে পখালা জািালা নদরয় নবল্লাহ নেৎকাে করে বরল উিল, ‘ভাইয়া
আমাে জরে পকাি নিরদবশ?’
‘নমস জুনলয়াে নিকািায় পতামারদে পখাুঁজ কেব।’ নেৎকাে করে বলল
আহমদ মুসা।
আহমদ মুসারক িানমরয় নদরয়ই পমরয়নট োনে ষ্টাটব নদরয়রছ। নবল্লাহ কথা
শুরু কেরলও পস োনে পলা করেনি। োনেটা পে পথরমনছল পসটা পপছরিে
োনেটারক পস জািরত নদরত োয় িা। আহমদ মুসা এটাই পেরয়নছল।
বাুঁকটা এরকবারেই এল পযাটারিে নছল। তাছাো বাুঁক এলাকায় পোপ ও
োছপালা নছল পবশ বে বে। পপছরিে োনেটা পটে পপল িা সামরিে োনেে
থামাটা।
পপছরিে োনেটা বাুঁরক আসাে আরেই সেরকে পারশ পোরপে মরধয ো
াকা নদরয় একটা পমাটা োরছে আোরল পনজশি নিরয় নিরয়রছ আহমদ মুসা।
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দুহারত দু’নেভলবাে পেন ।
পপছরিে োনেটা েরেে েনতরত বাুঁরক এরস পপৌছল। সামরিে োনেটা
বাুঁরকে কােরে আোল হওয়াে জরেই হয়রতা তারদে বােনত এই তৎপেতা।
োনেটা আহমদ মুসাে পসাজারসানজ পনজশরি আসাে আরেই োনেে
সামরিে োকা লক্ষ্য করে দুহাত নদরয় দু’নট গুলী ছুেল আহমদ মুসা। গুলী বযথব
হওয়া এবং নিতীয় গুলীে েুনুঁ ক নিরত োয় িা পস।
দুনট গুলীই অবযথবভারব আঘাত কেল োনেে সামরিে টায়ােরক।
মুহূরতবই প্রেন্ েনতে োনেটা নছটরক শূরে উরি পবশ অরিকটা দূরে নেরয় আছরে
পেল। তােপে আেও করয়কটা েোেনে পখল। পরে প্রেন্ শরব্দ নবরফানেত
হরলা োনেটা। আগুি ধরে পেল োনেরত।
আহমদ মুসা নেভলবাে পরকরট পুরে পবনেরয় এল পোপ পথরক।
সেরকে ধাে পঘুঁরর্ হাুঁটা শুরু কেল সামরিে নদরক। জ্বলন্ত োনে পপনেরয়
োবাে সময় পদখল, পকউ বাুঁরেনি। মরি হয় পকউ োনে পথরক পবে হবাে পেষ্টা
কোেও সুরোে পায়নি।
সেরকে প্রান্ত পঘুঁরর্ পহুঁরট েরলরছ আহমদ মুসা। এ সেরকে ওনদরক
সমান্তোরল, পফোে সেক। দুসেরকে মােখারি ঘারস াকা প্রশস্ত আইলযান্ ।
প্রায় দশ নমনিট পাে হরয় পেরছ। পথ েলরছই আহমদ মুসা। নলফট
পিয়াে মত পকাি োনে পায়নি। কারেবা ভযাি করয়কটা পেরছ, োত্রী ভনতব হায়া ব
টযানিও করয়কটা পেরছ। নকন্তু আহমদ মুসা ওরদে পকাি অনুরোধ করেনি।
হিাৎ আহমদ মুসা তাে িাম ধরে াক শুরি াি নদরক োস্তাে ওপারশ
নফরে তাকাল। পদখল, আইলযারন্ ে ওপারে পফোে সেরকে পবো বোবে
দাুঁনেরয় োনেে পসই পমরয়টা ও নবল্লাহ তারক াকরছ। তারদে পারশ তারদে োনে
দাুঁনেরয় আরছ।
বুেল আহমদ মুসা। ওো নিশ্চয় পপছরিে োনেটা ধ্বংস হওয়া পদখরত
পপরয়রছ। তাই পকাথাও এনিট নিরয় নফেনত পথ ধরে তারক পিবাে জরে তাো
নফরে এরসরছ।
আহমদ মুসা সেক ক্রস করে েলল ওরদে নদরক।
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২
জুনলয়া েবাটবরসে বানে। দুতলাে নভআইনপ পেষ্ট রুম।
আহমদ মুসা একনট পসাফায় বরস।
ঘরেে ওপারশ সুসনিত পব । লান্ত শেীেটা োরে শুরয় একটা লিা ঘুম
নদরত। নকন্তু আহমদ মুসাে কারছ এই পলারভে পেরয় একটা নেন্তা বে হরয়
দাুঁনেরয়রছ।
আহমদ মুসাে পোখ ঘুরে নফরে বাে বাে জািালা নদরয় বাইরে েরল
োরে। জািালা নদরয় বানেে এযারপ্রাে পো টা পদখা োয়।
ঘরে প্ররবশ কেল বুরমদীি নবল্লাহ। আহমদ মুসারক পদরখ বলল, ‘নক
বযাপাে, ভাইয়া এখিও কাপে-রোপে ছারেিনি?’
আহমদ মুসা নবল্লাহে প্ররশ্নে জবাব িা নদরয় বলল, ‘ . হাইম হাইরকরলে
খবে নিরয়ছ?’
. হাইম হাইরকলরক বানেে ওপারশে আরেকনট ঘরে োখা হরয়রছ।
আহমদ মুসাে প্ররশ্নে ধেে পদরখ নবল্লাহ বলল, ‘পকি নকছু ঘরটরছ?
আপনি নক ভাবরছি?’ নবল্লাহে পোরখ-মুরখ ভাবিাে প্রকাশ।
আহমদ মুসা নকছু বলরত োনেল নকন্তু অস্পষ্টভারব পভরস আসা একটা
শরব্দে অনুসেরে জািালা নদরয় ছুরট পেল তাে দুরোখ। একনট কাে এবং পছাট
একনট মাইরক্রা প্ররবশ কেল জুনলয়া েবাটবরসে বানেরত। পোখ নফনেরয় ঘনেে
নদরক তাকাল আহমদ মুসা, োত ৯টা।
‘ভাইয়া, কারো নক অরপক্ষ্া কেনছরলি? তাো নক এরস পেরছ?’ বলল
নবল্লাহ।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কােও অরপক্ষ্া কেনছ িা। তরব নকছু একটা
পাহাো নদনে।’
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বসল নবল্লাহ। ভ্রুকুনিত হরয়রছ তাে। বলল, ‘এখারি আবাে নক পাহাো
নদরেি ভাইয়া। নকছু ঘরটরছ?’
‘হয় পতা ঘটরত পারে।’ আহমদ মুসা বলল।
উরিে ফুরট উিল নবল্লাহে পোরখ মুরখ। পছাট পকাি ঘটিা নিরয় আহমদ
মুসা এভারব মাথা ঘামায় িা। নকন্তু নক ঘরটরছ? জুনলয়া েবাটবসরক পতা তাে ভালই
মরি হরয়রছ। নি:সরন্দরহ পস সহািভুনতশীল ও আন্তনেক। বলল নবল্লাহ, ‘ভাইয়া
আপনি নক মযা াম জুনলয়া েবাটবসরক সরন্দহ কেরছি?’
‘সরন্দহ িয়, নতনি তাে দানয়ত্ব পালি কেরত পারেি।’ আহমদ মুসা
বলল।
নবল্লাহ নকছু বলরত োনেল। এ সময় দেজা িক করে ঘরে প্ররবশ কেল
জুনলয়া েবাটবস।
ঘরে ুরকই বলল, ‘আনম বসব িা নম. আহমদ মুসা। েলুি ড্রইং রুরম
একটু বনস। আেও করয়কজি এরসরছ। জরুনে কথা আরছ।’
‘ওুঁো পতা এফ.নব.আই-এে পলাক। ওুঁরদে মরধয নক প ট্ররয়রটে
এফ.নব.আই েীফ পহিেী োেি েরয়রছি।’ বলল আহমদ মুসা পসাফা পথরক উরি
দাুঁনেরয়।
জুনলয়া েবাটবরসে দুরোখ ছািাবো। বলল, ‘আপনি নক করে জািরলি
ওুঁো এফ.নব.আই-এে পলাক?’
‘আপনি পেভারব আমাে পুরো িাম পজরিরছি, বলা োয় পস ভারবই।
আমাে প্ররশ্নে জবাব পদিনি নমস জুনলয়া েবাটবস।’
‘আেও নক পজরিরছি?’ প্রশ্ন জুনলয়া েবাটবরসে।
‘আপনিও এফ.নব.আই-এে পলাক।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ওুঁো আসরবি তাও নক জািরতি? ওুঁরদে অরপক্ষ্ারতই নক কাপেও
ছারেিনি?’ জুনলয়া েবাটবস বলল।
‘নজ হ্যাুঁ, জািতাম।’ বলল আহমদ মুসা।
তৎক্ষ্োত আে পকাি কথা বলল িা জুনলয়া েবাটবস। নবিরয়ে নেহ্ন তাে
পোখ-মুখ পথরক েরল পেরছ। পিাুঁরট এক টুকরো মুগ্ধ হানস। বলল অল্পক্ষ্ে েুপ
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থাকাে পে, ‘আহমদ মুসে জরে পকাি নকছুই নবিয়কে িয়, এ কথা ভুরল
নেরয়নছলাম।’
বরল একটু পথরমই আবাে বরল উিল, ‘হ্যাুঁ নম. আহমদ মুসা, োুঁো
এরসরছি, তাুঁরদে মরধয প ট্ররয়রটে এফ.নব.আই. কমবকতবা পহিেী োেিও
েরয়রছি। পেরিি তাুঁরক?’
আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘িাম জানি।’
‘ওরক, তাহরল আপিাো আসুি। আনম েনল।’ বরল জুনলয়া েবাটবস ঘে
পথরক পবনেরয় পেল।
জুনলয়া েবাটবস পবে হরয় পেরতই নবল্লাহ বরল উিল, ‘আপনি নক করে
জািরলি ভাইয়া পে, ওো এফ.নব.আই.-এে পলাক এবং ওো আসরব এখারি।
জুনলয়া েবাটবরসে পনেেয়ই বা নক করে পপরলি?’
‘এফ.নব.আই. এে পলাকো নবরশর্ পকার হেব বাজায়। জুনলয়া েবাটবরসে
হেব বাজারিা পদরখ নেরিনছ। তাে পটনলরফারিে আরলােিা শুরি জািরত পপরেনছ
প ট্ররয়রটে এফ.নব.আই কমবকতবাো োত ৯টায় এখারি আসরছি।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘জুনলয়া েবাটবরসে িাম নকভারব পজরিনছরলি? তাুঁে নিকািায় আমারদে
পখাুঁজ কেরবি বরলনছরলি। নিকািা জািরলি নকভারব?’
হাসল আহম মুসা। বলল, ‘আমাে সামরি োনেে যাশরবার বে উপে
একটা পিম কা ব পরেনছল। তারতই ওুঁে িাম-নিকািা পলখা নছল। কা ব ওুঁে নকিা
এজরেই োনে পথরক িামাে সময় ওুঁে িাম নজজ্ঞাসা করেনছলাম।’
কথা পশর্ করেই আহমদ মুসা দুপরকট পথরক দুনেভলবাে পবে করে
পলা পেীক্ষ্া কেল। তােপে বলল, ‘েল।’
নবল্লাহে পোরখ-মুরখ নবিয়। এ সময় আহমদ মুসা নেভলবাে পেীক্ষ্া
কেল পকি? বলল, ‘ভাইয়া, এ সময় নেভলবাে পেক কেরছি পকি?’
‘রুনটি পেক।’ পহরস বলল আহমদ মুসা।
‘আনমও রুনটি পেক কনে তাহরল।’ বলল নবল্লাহ এবং নিরজে নেভলবাে
পবে কেল।
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আহমদ মুসা তখি েলরত শুরু করেরছ। নবল্লাহও আহমদ মুসাে পপছি
পপছি েলল। ড্রইংরুরম প্ররবশ কেল আহমদ মুসা। ড্রইংরুমটা নবশাল ঘে। পোটা
ঘেটাই পসাফায় সাজারিা। ড্রইংরুরমে নতিনট দেজা।
পুব নদরকে দেজা বাইরে পথরক প্ররবরশে। উত্তরেে দেজা পেষ্ট ও
সাধােে আবানসক উইং-এে নদরক। আে দনক্ষ্রেে দেজা পষ্টাে ও নকরেি উইংএে সারথ েুি।
আহমদ মুসা দুতলা পথরক নসুঁনে নদরয় ঘরেে পনশ্চম নদরয় ঘরে প্ররবশ
কেল।
আহমদ মুসা পদখল, জুনলয়া েবাটবস ও নম. হাইম হাইরকলসহ ছয়জি
ড্রইংরুরম বরস আরছ। ওো োেজি পকি? ওো পতা কারেে োেজি। মাইরক্রাে
পলাকজি পকাথায়?
নিরজরক প্রশ্ন করে নিরজে মরিই হাসল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসারক পদরখ উরি দাুঁনেরয়রছ জুনলয়া েবাটবস। পস স্বােত জািাল
আহমদ মুসারক।
ওো োেজি পেমি বরসনছল, পতমনি বরস থাকল। শুধু ওরদে ৮নট পোখ
একসারথ নেরয় নস্থে হরলা আহমদ মুসাে উপে।
ওো োেজি বরসনছল পুবমুখী ও উত্তেমুখী হরয় দু’পসাফায়। আে
জুনলয়া েবাটবস ও . হাইম হাইরকল পনশ্চমমুখী এক পসাফায়। ড্রইংরুরমে
পসন্ট্রাল সারকবরলল দনক্ষ্েমুখী একটা পসাফাই শুধু খানল আরছ। পসাফাটা বাইরেে
দেজাে পসাজাসুনজ। খুনশ হরলা আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা ও বুরমদীি নবল্লাহ নেরয় পসই খানল পসাফাটায় বসল।
আহমদ মুসাো বসাে আরেই জুনলয়া সবাইরক সবাে সারথ পনেেয় করে
নদরয়রছ।
আহমদ মুসা বসরতই প রট্রারয়রটে এফ.নব.আই. েীফ পহিেী োেি
বরল উিল, ‘আপিারক অসংখয ধেবাদ আহমদ মুসা। অরিক নবপদ পানে নদরয়,
অরিক কষ্ট করে আপনি নম. হাইম হাইরকলরক উদ্ধাে করেরছি।’
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‘ওরয়লকাম। তরব আনম আমাে কাজ করেনছ। এ জরে ধেবারদে
প্ররয়াজি হয় িা।’ একটু পহরস বলল আহমদ মুসা।
‘এটা আপিাে বদােতা।’ বরল একটু পথরমই পহিেী োেি আবাে কথা
বরল উিল, ‘নম. আহমদ মুসা, আমো . হাইম হাইরকলরক নিরয় োনে।
আপিারকও আমারদে সারথ পেরত হরব।’
নবনিত হরলা িা আহমদ মুসা। এ ধেরিে কথা আসরব, আরেই তা
পভরবরছ পস। নকন্তু শুরুরতই এমি িগ্নভারব আসরব ভারবনি আহমদ মুসা।
পিাুঁরট এক টুকরো হানস পটরি আহমদ মুসা বলল, ‘নকন্তু . হাইম
হাইরকরলে সারথ আমাে জরুনে নকছু কথা আরছ, পসটা এখিও হয়নি।’ খুব
স্বাভানবক করণ্ঠ বলল আহমদ মুসা।
সংরে সংরে উত্তে নদল িা পহিেী োেি। পদখা পেল আহমদ মুসাে
কথায় তাে পোখ-মুখ শি হরয় পেরছ। একটু সময় নিরয় বলল, ‘আপনি পতা তাে
সারথ পনেনেতও িি, সম্পনকবত িি। সুতোং পতমি নক আে কথা থাকরব। নিক
আরছ, আপনিও োরেি। আপিারদে কথা বলাে সুরোে করে পদব।’
আহমদ মুসাে পভতেটা শি হরয় উিল। নকন্তু মুরখ তাে নকছুই প্রকাশ
পপল িা। পস পারশ বসা নবল্লাহরক কারি কারি নকছু বলল। সংরে সংরে নবল্লাহ
উরি দাুঁোল।
নবল্লাহ েখি দেজা খুরল বাইরে পবনেরয় োনেল, আহমদ মুসা তারক
লক্ষ্য করে বলল, ‘তাোতানে নফরে এস।’
বরলই জুনলয়া েবাটবরসে নদরক নফরে তানকরয় আহমদ মুসা বলল, ‘ওরক
একটু বাইরে পািানে নমস জুনলয়া েবাটবস।’
‘ধেবাদ পসৌজরেে জরে।’ বলল জুনলয়া েবাটবস।
জুনলয়া েবাটবস েখি আহমদ মুসাে কথাে জবাব নদনেল, তখি পহিেী
োেি তাে পমাবাইরল কথা বলনছল।
পহিেী োেরিে কথা পশর্ হরতই আহমদ মুসাে তাে কথাে উত্তরে
বলল, ‘আনম আপিারদে সারথ োনেই এটা নকভারব নিনশ্চত হরলি?’
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সংরে সংরে উত্তে নদল িা পহিেী োেি। তাে পোরখ-মুরখ পক্রারধে
প্রকাশ। বলল শি করণ্ঠ, ‘এফ.নব.আই. কারো মনজব মানফক িয়, নিরজে মনজব
মানফক কাজ করে।’
জুনলয়া েবাটবরসে পোরখ-মুরখ েেম নবব্রতভাব ফুরট উরিরছ। তাকাল
পহিেী োেরিে নদরক। বলল, ‘নম. োেি, এমি পতা কথা নছল িা? . হাইম
হাইরকলরক তাে পনেবারে নফনেরয় পদয়াে বযবস্থা কো হরব, এটাই পতা
বরলনছরলি।’
‘নমস জুনলয়া েবাটবস, পস সমরয়ে পে অরিক ঘণ্টা পপনেরয় পেরছ।
অরিক পনেবতবরিে জরে এই সময় েরথষ্ট।’ বরলই পহিেী োেি তাকাল .
হাইম হাইরকরলে নদরক। বলল, ‘েলুি স্যাে। আপনি লান্ত। আপিাে নবশ্রাম
দেকাে।’
‘নম. োেি, আনম পতা োবই। আপিাো আমারক বানে পপৌছারবি, এটাই
আমাে জরে নিোপদ। নকন্তু তাে আরে আহমদ মুসাে সারথ আমাে প্ররয়াজি
পশর্ কেরত োই।’ বলল . হাইম হাইরকল।
‘স্যাে পসটা হরব। আমোই তাে বযবস্থা কেব। আহমদ মুসা আমারদে
সারথ োরেি।’ পহিেী োেি বলল।
‘আনম োনে িা নম. োেি। আনম আপিাে মনজবে অধীি িই।’ বলল
আহমদ মুসা।
আহমদ মুসাে কথা পশর্ হবাে সারথ সারথই ন্প্রং-এে মত উরি দাুঁোল
পহিেী োেি। উরি দাুঁোবাে সারথই তাে হারত উরি এরসরছ নেভলবাে।
নেভলবাে আহমদ মুসাে নদরক তাক করে ক্রুব্ধ পহিেী োেি নকছু
বলরত োনেল।
এেই সুরোরে অনবশ্বাস্য নক্ষ্প্রতাে সারথ আহমদ মুসাে হাত নেভলবাে
সরমত পবনেরয় এল এবং আগুি উদেীেি কেল।
গুলী নেরয় আঘাত কেল োেরিে নেভলবারেে িলরক। তাে হাত পথরক
নছটরক পরে পেল নেভলবাে।
আহমদ মুসাে বাম হাতও তুরল নিল আে একনট নেভলবাে।
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অবনশষ্ট নতিজি ইনতমরধয পরকরট হাত নদরয়নছল তারদে নেভলবাে পবে
কোে জরে। নকন্তু ততক্ষ্রে তাো আহমদ মুসাে টারেবরট এরস পেরছ। বলল
আহমদ মুসা োেিরক লক্ষ্য করে, ‘নম. পহিেী োেি, মানুরর্ে সব ইো পূেে
হয় িা। আপিাে ইোও পূেে হবাে পকাি উপায় পিই।’
পক্রারধ ফুসনছল পহিেী োেি। আগুরি পতল পোে মত জ্বরল উিল পস।
নেৎকাে করে উিল, ‘জি পতামো এনদরক এস।’
পকাি সাো এল িা ওনদক পথরক।
আেও পজারে নেৎকাে কেল নম. োেি।
‘নম. োেি এক সময় ঘুম পথরক তাো জােরতও পারে।’ মুখ নটরপ পহরস
বলল আহমদ মুসা।
পোখ দুনট ছািাবো হরয় উরিরছ পহিেী োেরিে।
এ সময় ঘরে প্ররবশ কেল নবল্লাহ।
আহমদ মুসা বলল, ‘নবল্লাহ, তুনম নম. োেিরক একটু বল নকভারব তুনম
জিরদে ঘুম পানেরয় নদরয়রছা।’
‘তুনম এতটা এগুরব, পসটা বুনেনি আহমদ মুসা। নকন্তু এটাই পশর্ িয়।
পতামাে ঔদ্ধতয সহ্য কো হরব িা।’ পক্রারধে পোরট কাুঁপরত কাুঁপরত বলল পহিেী
োেি।
‘অরপক্ষ্া করুি নম. োেি।’ বরলই আহমদ মুসা নবল্লাহরক লক্ষ্য করে
বলল, ‘এরদেরকও ঘুম পানেরয় দাও নবল্লাহ। শানন্তরত থাকরবি ওুঁো। তরব
নবল্লাহ, নমস জুনলয়া েবাটবরসে প াজটা পেি একটু কম হয়। কােে ওুঁরক পজরে
উরি এরদেরক হাসপাতারল নিরত হরব। একটু থামল আহমদ মুসা। তােপে
পহিেী োেিরক লক্ষ্য করে বলল, ‘হ্যাুঁ নম. োেি, নবরশর্ ধেরিে এবং নসোরেট
সাইরজে এই পলারোফেম আমো পপরয়নছ আপিাে বন্ধু নব্ররেন য়াে পশনেল
োেরিে বন্দীখািা পথরক। আমারদে সংজ্ঞাহীি কোে জরে এরিনছরলি।
আমারদে বাুঁধরত নেরয় একটা পযারকট পরে োয় ওরদে পরকট পথরক।
এযানন্টর াজ বযবহাে িা কেরল এই পলারোফেম ঘুম ভারঙ িা।’
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নবল্লাহ এক হারত নেভলবাে, অে হারত পলারোফেম প্প্র নিরয় ওরদে
কারছ পপৌরছ নেরয়নছল।
নবল্লাহ প্রথরম পেল পহিেী োেরিে নদরক। তাে িারকে কারছ প্প্র নিরয়
মাথায় নেভলবারেে িল পিনকরয় বলল, ‘নিশ্বাস টািরত থাকুি, এক পসরকন্ পদেী
কেরলই গুলী কেব। নিশ্বাস টানুি।’
পহিেী োেরিে দুরোখ পথরক আগুি পবরুরে। নকন্তু সুরবাধ বালরকে
মত নিরদবশ পালি কেল পস। নি:শ্বাস টািল। আে তাে সারথ সারথই রল পেল
সংজ্ঞা হানেরয়। ওরদে োেজরিেই একই পনেেনত হরলা।
নবল্লাহ নফরে নেরয় আহমদ মুসাে পারশ বসল।
উরি দাুঁনেরয়রছ জুনলয়া েবাটবস। তাে নবব্রত পবদিাতব মুখ। বলল, ‘নম.
আহমদ মুসা, নবল্লাহ বসরলি পকি? আনম বানক েরয় পেনছ।’
‘আপনি বানকই থাকরবি। আপিারক পলারোফেম কোে প্ররয়াজি
পিই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নকন্তু আপনি পতা বরলরছি।’ বলল জুনলয়া েবাটবস।
‘পসটা নম. পহিেী োেিরক শুধু জািাবাে জরেই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘শুধু জািাবাে জরে? বুেলাম িা।’ জুনলয়া েবাটবস বলল।
‘আপিারক পলারোফেম িা কেরল, তাে অথব তাো বুেত আপনি
আমারদে সহরোনেতা কেরছি। পসটা আপিাে জরে নবপিিক হরতা।
এজরেই তারদে জানিরয়নছ পে আপিারকও সংজ্ঞাহীি কো হরব।’ বুনেরয় নদল
আহমদ মুসা।
‘নকন্তু সংজ্ঞাহীি কোে প্ররয়াজি পিই বলরছি পে!’ জুনলয়া েবাটবস
বলল।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওো পজরিরছি আপনিও সংজ্ঞাহীি
হরয়রছি। নকন্তু ওো জািরব িা পে আপনি সংজ্ঞা হাোিনি, আপিারক
পলারোফেম কো হয়নি।’
নবিরয় হা হরয় উিল জুনলয়া েবাটবরসে মুখ। বলল, ‘এতটা আট-ঘাট
পবুঁরধ আপনি কথা বলরত পারেি?’
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আহমদ মুসা উত্তে নদল িা। একটুক্ষ্ে েুপ করে পথরক েম্ভীে করণ্ঠ বলল,
‘ো ঘরট পেল তাে জরে আনম দু:নখত নমস জুনলয়া েবাটবস। আপনি.....।’
আহমদ মুসাে কথায় বাধা নদরয় বরল উিল জুনলয়া েবাটবস , ‘আপিাে
বযাপারে ওুঁো বাোবানে করেরছি বরল আনম মরি কনে। নকন্তু আপনি বাইরেে
পলাকরদে নিনস্ক্রয় কোে আোম বযবস্থা নিরয়নছরলি নক করে? ওুঁরদে মরিাভাব
আুঁে কেরত পপরেনছরলি নকভারব?’
‘আনম নিউইয়কব থাকরতই পখাুঁজ নিরয় পজরিনছলাম প রট্রারয়রটে
এফ.নব.আই. েীফ পহিেী োেি ইহুদী এবং োেি-আজে ওয়াইজমযাি
পিটওয়ারকবে নতনি সদস্য। তােপে আপিাে সারথ োনেরত আসাে সময় েখি
পদখলাম আপনি অধযাপক হাইম হাইরকলসহ আমাে খবে তারক জািারলি এবং
৯টায় ওুঁো আসরছি জািলাম, তখিই আনম নিনশ্চত হরয়নছলাম ওো পে পকাি
মূরলয এই মহাসুরোরেে সিযবহাে কেরব। আে েখি পদখলাম ওো একটা কাে
ছাোও একটা মাইরক্রা সারথ করে নিরয় এরসরছ, তখি এটা বুো পেল, তারদে
উরদ্দে নসনদ্ধে জরে প্ররয়াজিীয় জিশনি তাো নিরয় এরসরছ।’ আহমদ মুসা
বলল।
জুনলয়া েবাটবরসে পোরখ-মুরখ নবিয়। বলল, ‘আনমও পেরহতু বযাপােটাে
সারথ জনেত, তাই পবাধ হয় আপনি আমারক নকছুই জািািনি।’ করণ্ঠ নকছুটা
অনুরোরেে সুে।
‘িা, আপিারক জনেত মরি কনেনি। আপনি পেটা করেরছি, পসটা
আপিাে রুনটি ন উনট। আপিারক িা জািাবাে কােে হরলা, আপিারক নবব্রত িা
কো এবং আপিারক অসুনবধায় িা পফলা।’
হাসল জুনলয়া েবাটবস। বলল, ‘এতনদি আপিাে কথা শুরিনছ, আজ
পদখলাম। নিরজে লারভে োইরত, অরেে োরত ক্ষ্নত িা হয় পসটারক আপনি বে
করে পদরখি। নকন্তু এই িীনত সমাজ পসবক, সমাজ সংোেরকে হরত পারে, নকন্ত
আপিাে মত একজি পোদ্ধাে এই িীনত নকভারব?’
‘এটা নিভবে করে েুদ্ধ ও পোদ্ধাে লরক্ষ্যে উপে। েুদ্ধ েনদ হয় মািব পসবা
ও মািব সমারজে সংোরেে জরে, তাহরল েুদ্ধ ও পোদ্ধাে নিরজে লারভে পেরয়
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মানুরর্ে ক্ষ্নতরক বে করে পদখা হয়। ইসলারম এই েুদ্ধরকই বরল ‘নজহাদ নফ
সানবনলল্লাহ’ বা ‘আল্লাহে জরে েুদ্ধ কো’। আল্লাহে জরে েুদ্ধ হরল পসটা পকাি
বযনি, পোষ্ঠী, পদশ বা জানতে স্বারথব হয় িা, হয় মানুরর্ে জরে।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘তাহরল বযনি, পোষ্ঠী, জানত বা পদশ েুদ্ধ কেরব পকি, ক্ষ্নত স্বীকাে
কেরব পকি, জীবি পদরব পকি?’ জুনলয়া েবাটবস বলল।
‘এই ধেরিে েুদ্ধ তাো কেরত পারে োো স্রষ্টারক পালিকতবা, নবোেকতবা
এবং পুেষ্কাে দাতা বা শানস্তদাতা মারি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘নকন্তু এই নবশ্বারসে সারথ মানুরর্ে জরে কাজ কোে সম্পকব নক?’
জুনলয়া েবাটবস বলল।
‘সম্পকব স্রষ্টা, পালিকতবা, নবোেকতবা ও পুেষ্কাে বা শানস্তদাতাে
উরদ্দরে সারথ। স্রষ্টা োি তাুঁে োওয়া অনুসারে মানুর্ মানুরর্ে শানন্ত ও কলযারেে
জরে কাজ করুক।’ বলল আহমদ মুসা।
‘এটা পতা সমাজ পসবা, খুব পবনশ হরল সমাজ সংোরেে কাজ। েুরদ্ধে
পকাি প্রশ্নই পতা এখারি ওরি িা। নকন্তু আপনি বরলরছি েুরদ্ধে লক্ষ্য এটা হরত
পারে।’ জুনলয়া েবাটবস বলল।
‘এই লরক্ষ্য েুদ্ধ িয়, নকন্তু েুদ্ধ হরল তাে লক্ষ্য এটাই হওয়া উনেত।’ বরল
একটু থামল আহমদ মুসা। বলল আবাে, ‘মানুরর্ে শানন্ত ও মংেরলে জরে কাজ
কোে দুরটা নদক আরছ। একটা হরলা োরয়ে প্রনতষ্ঠাে জরে কাজ কো, অেটা
হরলা অোরয়ে প্রনতরোধ কো। এই দুনট নদরকে প্রথমনট নিতীয়নটে উপে
নিভবেশীল। োয় প্রনতষ্ঠাে জরেই অোরয়ে প্রনতরোধ প্ররয়াজি। তাে
মারি.......।’
‘তাে মারি মানুরর্ে শানন্ত ও মংেরলে লরক্ষ্য অশানন্ত ও অমংেরলে
প্রনতরোরধে জরে েুদ্ধ প্ররয়াজি। এে অথব আপিারদে ইসলারম েুদ্ধ একটা
একান্ত আবেকীয় অস্ত্র।’ আহমদ মুসাে মুখ পথরক কথা পকরে নিরয় বলল জুনলয়া
েবাটবস।

ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে

43

‘হ্যাুঁ, েতনদি অশানন্ত ও অমংেরলে শনিে হারত এই অস্ত্র থাকরব।’
বলল আহমদ মুসা।
মুখ নটরপ হাসল জুনলয়া েবাটবস। বলল, ‘এই দৃনষ্ট পকাে পথরক সন্ত্রাস
েুদ্ধরক আপনি তবধ বলরবি? কােে সবল পক্ষ্ পেটারক েুদ্ধ বরল, সবরলে নবরুরদ্ধ
দুববরলে পসই েুদ্ধই সন্ত্রাস িারম অনভনহত হয়। দুববরলে এই েুদ্ধ সংেত কােরেই
পকৌশরলে নদক নদরয় নভন্নতে হরয় থারক। দুববল এরক্ষ্রত্র সবরলে নবরুরদ্ধ সম্মুখ
েুরদ্ধ িা নেরয় পেনেলা পন্থা অনুসেে করে।’
‘আপিাে কনথত দুববল পক্ষ্ েনদ তবধ পকাি পষ্টট (েনদ তা নবররারহে
মাধযরমও) হয় এবং পষ্টট-অথনেনট েনদ েুরদ্ধে পঘার্ো নদরয় সবল শত্রুে েতটা
পাো োয় ক্ষ্নত কোে জরে পেনেলা ধেরিে আক্রমে শুরু করে, তাহরল এটা
সন্ত্রাস হরব িা। নকন্তু পষ্টট অথনেনট ছাোই েনদ পকাি গ্রুপ বা পক্ষ্ তাে শত্রুে
নবরুরদ্ধ এই ধেরিে আক্রমে শুরু করে, তাহরল পসটা সন্ত্রারসে পেবারয় পেরব।
আমারদে িবী (স.) মক্কায় ১৩ বছে পষ্টটরলস অবস্থায় মানুরর্ে জরে শানন্ত ও
মংেরলে বােী, অথবাৎ ইসলাম প্রোে করেরছি। এই পতে বছে নতনি সবল শত্রুে
িাো অকথয নিেবাতরিে নশকাে হরয়রছি। নকন্তু পরোক্ষ্ বা প্রতযক্ষ্ পকািভারবই
নতনি শত্রুে উপে পাো আঘাত হারিিনি। অথে মনদিায় নেরয় পষ্টট-অথনেট
অজবি কোে পে প্রনতনট আঘাত-আক্রমরেে নতনি পমাকানবলা করেরছি। শত্রুে
প্রস্তুনতরক দুববল বা িস্যাত কোে জরে অনভোি পনেোলিা করেরছি। সুতোং
আপিাে প্ররশ্নে জবাব হরলা, োয়সংেত হরলও আপিাে কনথত সবরলে নবরুরদ্ধ
দুববরলে অথনেনট নবহীি সন্ত্রাস েুদ্ধরক তবধ বরল মরি করে িা ইসলাম। ‘ক’এে
অপোরধ ‘খ’পক শানস্ত পদবাে অনুমনত ইসলারম পিই। অথে সন্ত্রারসে অনধকাংশ
পক্ষ্রত্র এটাই ঘরট।’ আহমদ মুসা বলল।
‘পকি এটা আপিারদে ‘োরয়ে আরদশ ও অোরয়ে প্রনতরোধ’ তরত্বে
মরধয পরে পতা।’ জুনলয়া েবাটবস বলল।
‘বযনি পেবারয় অোয় প্রনতরোরধ নেরয় পকাি সময় শনি প্ররয়ারেে
প্ররয়াজি হরত পারে। পস শনি প্ররয়াে েনদ সামিাসামনি পকাি অোয় পথরক
কাউরক নবেত োখাে জরে হয়, তাহরল এটা সন্ত্রাস হরব িা, পকউ এরক সন্ত্রাস
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বলরব িা। নকন্তু পকউ েনদ অোয়কােীরক এভারব সামিাসামনি প্রনতরোধ কোে
প্রকাে ও বািিীয় দানয়ত্ব পালি িা করে এক সময় পোপরি নেরয় তাে বানেরত
আগুি লাোয়, তাহরল এটা সন্ত্রাস হরব। কােে এে িাো নিনদবষ্ট অোয়নটে
প্রনতরোধ হয় িা এবং এই কারজ অোয়কােী ছাোও আেও অরিরক ক্ষ্নতগ্রস্ত
হওয়ায় পখাদ এই কাজনটই অোরয় পনেেত হয়।’ বলল আহমদ মুসা।
‘নকন্তু এে আরে আপনি বরলরছি, আপিারদে িবী পষ্টট-অথনেনট নবহীি
অবস্থায় মক্কা জীবরিে পতে বছরে পকাি পেবারয়ই অোয় ও জুলুম নিেবাতরিে
প্রনতরোধ করেিনি শনি প্ররয়ারেে মাধযরম। এখি বলরলি বযনিপেবারয়
অোরয়ে প্রনতরোরধ শনি প্ররয়াে কো োরব। এটা ইসলাম সম্মত হরল
আপিারদে িবী মক্কাে জীবরি তা করেিনি পকি?’ জুনলয়া েবাটবস বলল।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আনম এখারি বরলনছ বযনি বা নবনেন্ন গ্রুপ
পেবারয়ে অোরয়ে কথা এবং বযনি বা নবনেন্ন গ্রুপ পেবারয়ে প্রনতরোরধে কথা।
এটা মানুরর্ে অপনেহােব দানয়ত্বশীলতাে অংশ বরলই মািব সমারজ এই কাজ েরল
আসরছ এবং েলা উনেত। ইসলাম এরক উৎসানহত শুধু িয় অবে পালিীয়
করেরছ। নকন্তু অোয় ও জুলুম নিেবাতিকােী েনদ পষ্টট-অথনেনট হয়, জুলুমনিেবাতি-অোয় েনদ পষ্টট অথনেনটে অধীরি েরল তাহরল এে নবরুরদ্ধ বযনি বা
নবনেন্ন গ্রুপ পেবারয়ে শনি প্ররয়াে বা সন্ত্রাসী কমবকান্ রক ইসলাম অনুরমাদি
করেনি। আমারদে িবী (স.) মক্কা জীবরি এটা করেিনি।’
‘এে অথব হরলা, পষ্টট অথনেনটে সব অোয় ও জুলুম অতযাোে মুখ বুরজ
সহ্য করে পেরত হরব। এই নক?’ জুনলয়া েবাটবস বলল।
‘িা, োরেে িােনেকো তা অবেই মুখ বুরজ সহ্য কেরব িা। প্রনতবাদ
ও আরন্দালরিে মাধযরম তারদেরক অবস্থাে পনেবতবরিে পেষ্টা অবেই কেরত
হরব। এটাও ইসলারমে দৃনষ্টরত নজহাদ, োরক আপিাে পাশ্চারতযে সবাই ভুল
বুরে থারক।’ বলল আহমদ মুসা।
জুনলয়া েবাটবস হাসল একটু মুখ নটরপ। বলল, ‘অরস্ত্রে েুদ্ধও পতা
নজহাদ?’
‘হ্যাুঁ, নকন্তু দুরয়ে পক্ষ্ত্র আলাদা।’ বলল আহমদ মুসা।
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‘বুরেনছ। নকন্তু নবররাহ বা স্বাধীিতা পঘার্ো সম্পরকব আপিাে মত নক?
পষ্টট অথনেনটে নবরুরদ্ধ প্রনতবাদ ও আরন্দালি পকাি সময় নবররাহ বা মুনি
সংগ্রারমে পেবারয় পপৌছরত পারে।’ জুনলয়া েবাটবস বলল।
‘নবররাহ বা মুনি সংগ্রাম পষ্টট অথনেনটে প্রনতপক্ষ্ আরেক পষ্টট অথনেনট
হরয় দাুঁোরত পারে। পসরক্ষ্রত্র পে েুদ্ধ বা সংঘাতটা হয়, তা পেমি প্রকাে ও
পঘানর্ত, পতমনি তা শুধু পষ্টট অথনেনটে নিয়ন্ত্ররে সংঘনটত হয়। এই ধেরিে
নবররাহ বা মুনি সংগ্রামমুলক কাজ সন্ত্রারসে পেবারয় পরে িা। এই নবররাহ, মুনি
সংগ্রাম েনদ ‘আল্লাহে জরে’, মারি মানুরর্ে শানন্ত ও কলযারেে জরে হয়, তাহরল
ইসলাম এরক অনুরমাদি করে।’
‘ধেবাদ।’ বলল জুনলয়া েবাটবস।
থামল পস। পহরস উিল। বলল আবাে, ‘আপনি আরমনেকায়, সুনেিারম,
কযানেনবয়ারি, আনিকায়, ইউরোরপ ো করেরছি এবং কেরছি, তা পকাি পেবারয়
পরে? আপনি অস্ত্র বযবহাে কেরছি, মানুর্ও মােরছি।’
হাসল আহমদ মুসাও। উত্তরেে জরে মুখ খুরলনছল। এ সময় . হাইম
হাইরকল আহমদ মুসারক বাধা নদরয় বরল উিল, ‘এই উত্তেটা আনম নদরত োই।’
বরল একটু থামল। তােপে বলা শুরু কেল, ‘নম. আহমদ মুসা নজহাদরক
োে ভারে ভাে করেরছি। বযনি বা নবনেন্ন গ্রুপ পেবারয় অোরয়ে প্রনতরোধ,
বযনি বা সামনষ্টক িােনেক পেবারয় প্রনতবাদ ও আরন্দালি, নবররাহ বা মুনি
সংগ্রাম পেবারয় সংঘাত ও েুদ্ধ এবং আন্তিঃ পষ্টট পেবারয়ে েুদ্ধ সংঘাত। আহমদ মুসা
প্রথম ধেরিে নজহাদ কেরছি। অরস্ত্রে বযবহাে ও মানুর্ মাো নিরয় নমস জুনলয়া
প্রশ্ন তুরলরছি। আপিারদে আরলােিায় পনেষ্কাে হরয়রছ, নিতীয় প্রকারেে
নজহারদ ইসলামী িীনত অনুসারে অরস্ত্রে বযবহাে নিনর্দ্ধ, নকন্তু প্রথম প্রকারেে
নজহারদ অরস্ত্রে বযবহাে প্ররয়াজিীয় হরত পারে। কােে অোয়কােীে হারত ো
থাকরব, তা নিরয়ই পতা তারক প্রনতরোধ কেরত হরব। আহমদ মুসা এটাই
কেরছি। নম. বুরমদীি নবল্লাহ এবং আমারক উদ্ধাে কেরত এরস বন্দী খািারতই
আহমদ মুসাে হারত দু’ জরিে মত পলাক মরেরছ। এই পলাকরদে িা মােরল
নতনি আমারক মুি কেরত পােরতি িা। এটাই শুধু িয়, তাুঁরকও নিহত হরত
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হরতা। তাে এই েুদ্ধ বা নজহাদরক শুধু ইসলাম িয়, দুনিয়াে অে ধমব ও শাসি
বযবস্থাও অনুরমাদি করে।’ থামল . হাইম হাইরকল।
‘ধেবাদ স্যাে। আপনি নিকই বরলরছি। নকন্তু সন্ত্রাস সম্পরকব আপিাে
অনভমত নক?’ বলল জুনলয়া েবাটবস।
‘নম. আহমদ মুসাে সব কথা আনম ভারলাভারব শুরিনছ। সন্ত্রাস সম্পরকব
নতনি ো বরলরছি তাে সারথ আনম একমত। নতনি তাে ধরমবে নজহারদে পে
দৃনষ্টরকাি তুরল ধরেরছি তাে সারথ আনম করয়কটা কথা পোে কেব। নজহাদ বা
েুরদ্ধে বযাপারে ইসলারমে িীনত খুবই স্বে, নবস্তানেত ও বাস্তবমুখী। এনদক পথরক
ইসলাম অোে ধমব পথরক এরকবারেই আলাদা। ইসলাম সববকনিষ্ঠ এবং
িবুওরতে ধাোয় সববরশর্ ধমব হওয়াে দাবীদাে বরলই হয়রতা। ইসলাম মানুরর্ে
মতামরতে স্বাধীিতায় নবশ্বাসী। কারো উপে ধমবমত োনপরয় পদবাে নবরোধী।
ইসলারমে িবী তাে জীবদ্দশায় মনদিাে মুিানফকরদে নবকৃত নবশ্বাসরক সহ্য করে
পেরছি, নকন্তু তারদে নবভ্রানন্ত সৃনষ্টকােীরক সহ্য করেিনি। পেমি তারদে নভন্ন
‘মসনজদ’ ততনেে উরদযাে িস্যাত করে নদরয়নছরলি। মনদিাে ইহুদীরদে সারথ
স্বাক্ষ্নেত েুনিে নভনত্তরত তমত্রী েরেনছরলি। নকন্তু ইসলারমে িবী নিরজ পেমি
েুনি লংঘি করেিনি, পতমনি নতনি ইহুদীরদে র্েেন্ত্রমূলক েুনি লংঘিরক
বেদাশত করেিনি। নবোে ও নবোে কােবকেী কোে পক্ষ্রত্র নতনি অতযন্ত করিাে
নছরলি। সুতোং পদখা োরে ইসলারমে িবী মানুরর্ে নেন্তা ও নবশ্বারসে স্বাধীিতায়
নবশ্বাসী নছরলি। নকন্তু নবভ্রানন্ত, অিথব, অশানন্ত সৃনষ্টকােী উরদযারেে প্রনতরোধরক
একান্ত আবেকীয় বরলরছি। ইসলাম অশানন্ত নবশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসরক ‘হতযা’ে
পেরয় মাোত্মক অপোধ বরল অনভনহত করেরছ। এমিনক একজি পলারকে
হতযারকও পোটা মািবজানতরক হতযা বরল আখযানয়ত করেরছ। এ কােরেই
ইসলাম অপোরধে প্রনতরোধ ও প্রনতনবধারি অতযন্ত করিাে। ইসলারমে মািনবক
রূপ আমারদে পনশ্চমী পদশসমুরহ েুদ্ধবাদী, সহ অবস্থাি নবরোধী, অশানন্ত
সৃনষ্টকােী বরল নেনত্রত হরয়রছ। মুসলমািরদেরক সন্ত্রাসী নহরসরব নেনত্রত কোে
কসেত েলরছ এই দৃনষ্টরকাি পথরকই। পনশ্চরমে এই নেন্তা বুোে ভুল অথবা
োজনিনতক উরদ্দে প্রসূত। নিেরপক্ষ্ ও িীনতনিষ্ঠ হরয় একটু নেন্তা কেরলই পদখা
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োরব ইসলারমে পমৌলবানদতা অথবাৎ মািবতা ও মািব সমাজ নবরোধী অপোরধে
প্রনতরোধ, প্রনতনবধাি ও নবোে প্ররশ্ন ইসলারমে অিেতা, আরপার্হীিতা মািব
সমারজে শানন্ত ও কলযারেে জরেই প্ররয়াজি। পখাদ জানতসংঘও এ নবর্য়টা
এখি উপলনব্ধ কেরত শুরু করেরছ। এক সময় জানতসংঘ শুধু শানন্ত েক্ষ্া করে
েলারকই তাে কাজ মরি কেরতা, নকন্তু এখি শানন্ত প্রনতষ্ঠারকও তাে কাজ নহসারব
গ্রহে কেরছ। জানতসংঘ তাে এই লক্ষ্য বাস্তবানয়ত কেরত পেরল অেরদে
অমেরলে শনিে নবরুরদ্ধ তারক েুদ্ধ কেরত হরব। জানতসংঘ ইনতমরধযই েুদ্ধ শুরু
করেরছ। জানতসংঘ তাে কুরয়ত েুদ্ধ ও আফোি েুদ্ধরক এই দৃনষ্টরকাে পথরকই
অপনেহােব করেরছ। এমিনক আমারদে মানকবি েুিোে তাে অরিক আগ্রাসিরক
অনুরূপ েুনিরত তবধ মরি কেরছ। মানকবি েুিোে তাে নমত্রসহ েেতন্ত্র ও
েেতানন্ত্রক পদশসমূরহে নিোপত্তাে জরে প্ররয়াজি হরল অশানন্ত ও অমংেরলে
শনিে নবরুরদ্ধ আোম আক্রমেরকও তবধ করে নিরয়রছ। মানকবি েুিোরেে ইোক
আক্রমে ও দখি তাে এই িীনতেই একটা িগ্ন দৃষ্টান্ত। সুতোং ইসলাম..........।’
. হাইম হাইরকরলে কথায় বাধা নদল জুনলয়া েবাটবস। . হাইম
হাইরকরলে কথাে মােখারিই পস বরল উিল, ‘স্যাে, তাহরল পতা পদখা োরে
শানন্ত প্রনতষ্ঠায় ইসলারমে েুদ্ধ িীনতরক মানকবি েুিোে ও জানতসংঘ গ্রহে
করেরছ।’
পহা পহা করে পহরস উিল . হাইম হাইরকল। বলল, ‘হ্যাুঁ, গ্রহে করেরছ।
ইসলারমে ব্দুককটা নিরয়রছ নিকই, নকন্তু টারেবট উরো নদরক নস্থে করেরছ।
ইসলারমে ‘েুদ্ধ’পক নিরলও েুরদ্ধে লক্ষ্য-উরদ্দেরক পিয়নি। নম. আহমদ মুসা
বরলরছি, ইসলারমে নজহাদ বা েুদ্ধ ‘আল্লাহে জরি’, মারি মানুরর্ে মুনি, শানন্ত
ও কলযারেে জরে, নকন্তু আমারদে আরমনেকাে েুদ্ধ আরমনেকাে জরে, তাে নিজ
সম্পদ ও সমৃনদ্ধে জরে। মুসলমািরদে ‘আল্লাহে জরে’ েুদ্ধরক পমৌলবাদ বরল
োনল নদরলও তা মানুরর্ে জরে শানন্ত আরি, কলযাে আরি, আে আমো স্বাধীিতা
ও েেতরন্ত্রে পিাোরিে আোরল েুদ্ধ কনে নিরজে জরে। তাই অশানন্ত ও
অমংেরলে সৃনষ্ট করে এবং সংনিষ্ট জিেরেে কারছ আমো দখলদাে ও খুনি
নহরসরব নেনত্রত হই। অথে ইসলারমে পসািালী েুরেে মুসনলম নবরজতারদে
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নবনজত পদরশে মানুর্ স্বােত জানিরয় বুরক জনেরয় ধরেরছ, আে নবজয়ীোও
নবনজতরদে নবনজত নহরসরব িয় ভাই নহরসরব বুরক পটরি নিরয়রছ। সুতোং দুেুদ্ধই
েুদ্ধ, তরব দুরয়ে মরধয স্বেব ও িেরকে মত ............।’
. হাইম হাইরকরলে কথাে মারে আবাে বাধা নদরয় জুনলয়া েবাটবস বরল
উিল, ‘স্যাে, আপনি নকন্তু পদরশে নবরুরদ্ধ কথা বলরছি।’
‘িা, পদরশে নবরুরদ্ধ িয়, আনম মানকবি েুিোরেে ফাউন্ াে
ফাদােসরদে স্বাধীিতা ও েিতন্ত্র িীনতে পরক্ষ্ কথা বলনছ।’ বলল . হাইম
হাইরকল।
‘আপনি পতা ধমবপ্রাে ইহুদী, ইসলামরক আসরলই আপনি পকমি মরি
করেি?’ নজজ্ঞাসা জুনলয়া েবাটবরসে।
‘ইসলাম আধুনিক মানুরর্ে জীবি-দশবি।’ জবাব নদরলি . হাইম
হাইরকল।
‘স্যাে আনম জানি, আপনি আপিাে আরেে ইহুদী নবশ্বাস পথরক সরে
এরস এখি এমি একনট ইহুদী নবশ্বাস অনুসেে করেি পেখারি দয়া ও
ভারলাবাসাই মাত্র ধরমবে হানতয়াে, পেখারি েুদ্ধ ও েিপারতে পকাি স্থাি পিই।
নকভারব আপনি তাহরল ইসলামরক আধুনিক মানুরর্ে অনুসেেীয় ধমব বরলরছি
পেখারি প্রনতরোধ-প্রনতনবধারিে জরে েুদ্ধ অপনেহােব?’
সংরে সংরে জুনলয়া েবাটবরসে প্ররশ্নে জবাব নদল িা . হাইম হাইরকল।
পেি দম নিনেল পস। একটু পে বলল, ‘আনম আমাে জীবরিে এক নবরশর্ অবস্থায়
পে নবশ্বাস পবরছ নিরয়নছ, তা আমাে মরিে শানন্তে জরে প্ররয়াজিীয় হরলও পস
নবশ্বাস দুনিয়ায় শানন্ত ও কলযাে প্রনতষ্ঠা কেরত পােরব িা। কােে দুনিয়ায় সবল
ও র্েেন্ত্র পটু অমংেরলে শনি দুববল ও িীনেহ মংেল কামিারক েলা নটরপ মােরছ
ও মােরতই থাকরব। পথহাো দূববল ও নিেীহ মানুরর্ে মুনিে জরে আজ পখাদায়ী
নবধারিে অধীি একমাত্র জীবন্ত ধমব ইসলারমে প্ররয়াজি। ইসলারমে প্রনতরোধ ও
প্রনতকারেে েুদ্ধই পারে মানুরর্ে জরে শানন্ত ও মংেল আিরত।’ থামল . হাইম
হাইরকল।
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. হাইম হাইরকল থামরতই জুনলয়া েবাটবস বরল উিল, ‘স্যাে, আপনি
খুব পবনশ হতাশ। পকি জানতসংরঘে মাধযরম পতা আমো মানুরর্ে জরে এ শানন্ত
ও কলযাে আিরত পানে।’
হাসল . হাইম হাইরকল। বলল, ‘নমস জুনলয়া েবাটবস, দুনিয়ায় সকল
মানুরর্ে জরে পক্ষ্পাতহীি শানন্ত, সুনবোে ও মংেল প্রনতষ্ঠাে জরে প্ররয়াজি
বযনি-নিেরপক্ষ্, পদশ-নিেরপক্ষ্ অিে িীনতরবাধ। এই িীনতরবাধ জানতসংঘ িয়,
একমাত্র স্রষ্টাই নদরত পারেি। কােে স্রষ্টা সব মানুরর্ে এবং মানুর্ও স্রষ্টাে। আে
একটা পমৌনলক কথা হরলা, নেনি িীনত প্রেয়িকােী, নতনিই েনদ আবাে তাে
বাস্তবায়িকােী হি, তাহরল নতনি সময় ও অবস্থাে পনেবতবরি িীনত পাোরত
পারেি। সুতোং মানুর্ নকংবা মানুরর্ে িাো পনেোনলত জানতসংঘ একই সারথ
নবধাি দাতা ও নবধারিে অনুসেেকােী দুই-ই হরত পারে িা। এ জরেই মানুরর্ে
জরে পখাদায়ী নবধাি প্ররয়াজি ো সকরলে উপে সমভারব প্ররোজয এবং এই
নবধািই মানুরর্ে শানন্ত ও কলযারেে পাহাোদাে হরব। আমাে মত নভন্ন
ধমবাবলিীরদে কারছ এটা দুভবােযজিক হরলও স্বীকাে কেরত হরব পে, এই
পখাদায়ী নবধাি আজ শুধু ইসলারমে কারছই আরছ।’
নবনিত, নবব্রত, মুগ্ধ জুনলয়া েবাটবস বলল, ‘পকি, তাহরল স্যাে আপনি
ইসলাম গ্রহে করেিনি, কেরছি িা?’
হাসল . হাইম হাইরকল। বলল, ‘আনম দুনিয়াে মানুরর্ে কথা বলনছ,
নিরজে কথা িয়। বযনিেত প্রসংে থাক।’ থামল . হাইম হাইরকল।
মুগ্ধ দৃনষ্টরত আহমদ মুসা ‘কম্পারেনটভ পফইথ ষ্টান জ’-এে প্রবীে
প্ররফসে . হাইম হাইরকরলে কথা পোগ্রারস নেলনছল। . হাইম হাইরকল
থামরতই পস বরল উিল, ‘ধেবাদ স্যাে। আমাে নবশ্বাসরক আপনি আেও মজবুত
কেরছি পে, ইসলাম একনদি অবেই নবরশ্বে সব মানুরর্ে একমাত্র জীবি-দশবি
হরয় উিরব।’
বরল একটু থামল আহমদ মুসা। তােপে . হাইম হাইরকলরক ‘মাফ
কেরবি স্যাে’ বরল জুনলয়া েবাটবরসে নদরক তানকরয় বলল, ‘নমস জুনলয়া েবাটবস,
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এরদেরক হাসপাতারল নিরত হরব। নকন্তু তাে আরে আপনি এফ.নব.আই.-এে েীফ
জজব আব্রাহাম জিসরিে সারথ একটু কথা বলুি।’
‘সুপ্রীম বস জজব আব্রাহাম জিসরিে সারথ? আনম? পকি?’ দুরোখ ছািাবো করে বলল জুনলয়া েবাটবস।
‘আমাে কথা তারক বলুি। সব বযাপাে তারক জািাি?’ বলল আহমদ
মুসা।
‘উনি পতা সবই জািরত পােরবি। সবই তারক জািারিা হরব
অনফনসয়ানল।’ জুনলয়া েবাটবস বলল।
‘পসটা পতা পরে। আনম এখাি পথরক োওয়াে আরেই তাুঁরক জািারিা
দেকাে। োরত অন্তত আপিাে কারছ পনেষ্কাে হয় পে, সুরোে নিরয় আনম
আইরিে হাত পথরক পালানে িা। এফ.নব.আই. েীফ েখি ইো াকরলই
আমারক পপরত পারেি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘তাহরল আপনি কথা বলুি। আনম সোসনে তাুঁে সারথ কথা বলাে
এনিয়াে োনখ িা।’ জুনলয়া েবাটবস অনুরোরধে সুরে বলল।
‘নিক আরছ, সংরোে লানেরয় নদি, আনম কথা বলব।’ বলল আহমদ
মুসা।
নিক আরছ। আমাে পারসবািাল ও অনফনসয়াল পমাবাইল ছাোও
িািােহীি একটা পমাবাইল আরছ। পসটা নিরয় আনস। আনম োই, আমাে
সহরোনেতাে পকাি পেক ব স্যারেে কারছ িা থাক।’ বরল উরি এক পদৌরে উরি
পেল দুতলায়। এক নমনিরটে মরধযই নফরে এল পস পমাবাইল নিরয়।
আহমদ মুসা এফ.নব.আই.-েীফ জজব আব্রাহাম জিসরিে পারসবািাল
পমাবাইল িািাে জুনলয়া েবাটবসরক বলল।
জুনলয়া েবাটবস িািােগুরলা নটরপ সংরোে নদরয়ই দ্রুত তুরল নদল
আহমদ মুসাে হারত।
পটনলরফাি ধরে ওপারেে কণ্ঠ শুরিই নেিরত পােল। বলল, ‘গু
ইনভনিং। জিাব আনম আহমদ মুসা।’

ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে

51

ওপাে পথরক কণ্ঠ পভরস এল, ‘আসসালামু আলাইকুম। তুনম পতা
প ট্ররয়রট। পকমি আছ? নিশ্চয় পকাি নবরশর্ খবে?’
‘ . হাইম হাইরকলরক ওরদে হাত পথরক মুি করেনছ জিাব।’ আহমদ
মুসা বলল।
পভরস এল ওপাে পথরক কণ্ঠ, ‘থযাংকস ে । অসংখয ধেবাদ পতামারক।
কখি, নকভারব পকারেরক তারক উদ্ধাে কো পেল?’
আহমদ মুসা সংরক্ষ্রপ কানহিীনট বলল। পসই সারথ বলল জুনলয়া েবাটবস
নকভারব তারদেরক নিোপদ স্থারি সরে আসরত সাহােয করেি।
‘থযাংকস ে । েীনতমত নিনলং বযাপাে? তুনম এখি পকাথায়?’ বলল
ওপাে পথরক জজব আব্রাহাম জিসি।
‘এখি নমস জুনলয়াে ড্রইংরুরম। আমাে সামরি প ট্ররয়রটে
এফ.নব.আই.-েীফ পহিেী োেিসহ তাে ৮জি পলাক সংজ্ঞাহীি অবস্থায় পরে
আরছ। আনম আপিারক পটনলরফাি করেনছ একথা জািাবাে জরে পে, আনম ক্টে
হাইম হাইরকলরক আমাে সারথ নিরয় োনে। নতনি এ বানেরত মুহূরতবে জরেও
নিোপদ িি। আপনি তাে নিোপত্তা ও অবস্থারিে জরে বযবস্থা কেরল তারক
আপিারদে কারছ হানজে কেব।’ এক নিিঃশ্বারস কথাগুরলা বলল আহমদ মুসা।
‘থযাংকস। পহিেী োেি নক পতামারদে আক্রমে করেনছল? পতামারক ও
. হাইম হাইরকলরক ধরে নিরয় োবাে পেষ্টা করেনছল?’ ওপাে পথরক বলল জজব
আব্রাহাম জিসি।
আহমদ মুসা জুনলয়া েবাটবরসে োনে করে আসাে সময় পথরক ো ঘরটরছ
তাে সব কথা বলল জজব আব্রাহাম জিসিরক।
‘থযাংকস ে । তুনম নিক নসদ্ধান্ত নিরয়নছরল। পহিেী োেিরদে হারত
পো মারি আজে ওয়াইজমযািরদে হারত পো। এবাে ওরদে হারত পেরল
পতামাে ও . হাইম হাইরকরলে নিহত হওয়াে শতভাে সম্ভাবিা নছল। আে
নিশ্চয় এই কােরেই পহিেী োেি নবর্য়টা আমারদে কাছ পথরক পোপি পেরখরছ।
পস আজ োত পপৌরি ৯টায়, মারি পস পতামাে ওখারি পপৌছাে মাত্র পরিে নমনিট
আরে আমাে অনফরসে সারথ কথা বরলরছ। নকন্তু পস পতামারদে সম্পরকব , তাে
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অনভোি সম্পরকব নকছুই জািায়নি। ভাল হরয়রছ, তুনম ওরদে সংজ্ঞাহীি করে
আত্মেক্ষ্া করেছ, কাউরক হতযা কেরত হয়নি। থযাংকস ে ।’ বলল জজব
আব্রাহাম জিসি।
‘জিাব, আনমও আল্লাহে শুকনেয়া আদায় কেনছ পে, আনম আপিারক ও
জুনলয়া েবাটবসরক নবব্রত অবস্থাে মরধয পফনলনি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নিক, আমারদেরক নবব্রত অবস্থা পথরক বাুঁনেরয়ছ। নমস জুনলয়া েবাটবস
নক পতামাে পারশ আরছ? ওরক পটনলরফািটা দাও।’
‘নদনে স্যাে। এইসারথ আনম আপাতত নবদায় নিনে। আনম নক কেনছ
আপিারক জািাব। থযাংকস। বাই।’
আহমদ মুসা পমাবাইলনট তুরল জুনলয়া েবাটবরসে হারত নিল।
জুনলয়া েবাটবস পমাবাইল হারত নিরয় মুরখে সামরি ধরে ‘গু ইনভনিং
স্যাে’ বলরত বলরত উরি দাুঁোল। কথা বলল তাে েীফ বস জজব আব্রাহাম
জিসরিে সারথ।
কথা পশর্ করে ধপ করে পসাফাে উপে বরস পরে হাুঁফারত হাুঁফারত
বলল, ‘আজ নিতীয়বাে কথা বললাম তাে সারথ। একবাে বরলনছলাম োকুনেরত
পোে পদবাে সময়। আে আজ।’
এই স্বরোরতানিে পে তাকাল পস আহমদ মুসাে নদরক। বলল, ‘স্যাে
বরলরছি, আপিাো আমাে সারথ পবরুরবি। আনম পহিেী োেিরদেরক
হাসপাতারল পেরখ আপিারদে নিরয় োব এয়ােরপারটব। এয়ােরপারটব আপিারদে
জরে নতিটা নটনকট থাকরব নফলার লনফয়াে জরে। আপিারদে নবমারি তুরল
নদরয় তােপে আমাে ছুনট। তরব এখাি পথরক পবরুবাে আরে আপিারদে ছদ্মরবশ
নিরত হরব, স্যাে বরলরছি।’
‘নফলার লনফয়া পকি? আনম পতা তারক বরলনছ, . হাইম হাইরকল তাে
বানেরত একনদরিে জরেও নিোপদ িি।’ বলল আহমদ মুসা।
হাসল জুনলয়া েবাটবস। বলল, ‘আমাে কথা এখিও পশর্ হয়নি।
আপিাো . স্যারেে বানে োরেি িা। আপিাো নফলার লনফয়া এয়ােরপারটব
োওয়াে পে পানকবং িািাে ওয়ারি একটা িীল েংরয়ে োনে পারবি। িািাে ‘FA
ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে

53

1876’ এবং পস োনেে ড্রাইভাে থাকরবি একজি তরুেী। তরুেীনট একনট
নবরশর্ পকার হেব নদরয় আপিারদে স্বােত জািারবি। পস পকা আপনি জারিি।
োনে পেখারি আপিারক নিরয় োরব পসটা হরব, স্যাে বরলরছি, আরমনেকায়
আপিাে জরে সবরেরয় নিোপদ জায়ো। বযস। এবাে েলুি ছদ্মরবশ পিরবি।’
জুনলয়া েবাটবসসহ আহমদ মুসাো নতিজি উপরে উরি পেল। একটু পে
োেজি নিরে পিরম এল। সবাই ধোধনে করে সংজ্ঞাহীি পদহগুরলা বাইরে
মাইরক্রারত নিরয় তুলল। তােপে পবনেরয় এল বানে পথরক।
োনেে কারছ নেরয় জুনলয়া েবাটবস বলল, ‘নম. আহমদ মুসা, আপনি .
স্যাে ও নবল্লাহরক নিরয় আমাে োনেরত উিুি। আে আনম পহিেী োেিরদে
মাইরক্রারত ওুঁরদেরক নিরয় ওটা আনম োনলরয় পিব।’
জুনলয়া েবাটবস নিরজে োনেে োনব আহমদ মুসাে হারত নদরয়
মাইরক্রারত নেরয় উিল।
আহমদ মুসাোও নেরয় জুনলয়া েবাটবরসে কারে উিল।
োনে ষ্টাটব নদরত নদরত জুনলয়া েবাটবস োনেে জািালা নদরয় আহমদ
মুসারক বলল, ‘আপনি আমারক ফরলা কেরবি। হাসপাতাল পথরক পবে িা হওয়া
পেবন্ত পানকবং-এ আমাে জরে অরপক্ষ্া কেরবি। গু লাক। বাই।’
জুনলয়া েবাটবরসে োনে েলরত শুরু কেল। তাে পপছরি আহমদ মুসাে
োনেও।

োনেটা পেমি োনন্ত্রক। ড্রাইভাে তরুেীটাও পতমনি েরন্ত্রে মত। সামরি
তানকরয় নস্থে বরস আরছ ড্রাইনভং নসরট। হাত দুনট তাে ড্রাইনভং হুইরল। হুইলটাে
মারে মারে িো-েো ছাো আে সবনকছুই নস্থে। োনেরত পতালাে সময় োনন্ত্রক
করণ্ঠ স্বােত জািারিা ছাো পমরয়নট আে একটা কথাও বরলনি। আহমদ মুসা
ভাবল, পমরয়নট পবাধ হয় এফ.নব.আই.-এে পকন্দ্রীয় পস্পশাল পফারসবে সদস্য।
বলা হয়, এো বরলও িা, শুরিও িা, শুধুই হুকুম তানমল করে।
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োনেে মযাপ স্ক্রীরি োনেে েলাে পথ সুন্দেভারব ফুরট উিরছ। োনেটা
নফলার লনফয়া ইন্টােোশিাল এয়ােরপাটব পথরক পবনেরয় উত্তে-পূববমুখী পপিেস
এযারভনিওরত প্ররবশ করেনছল। পপিেস এযারভনিউ পথরক প্ররবশ করেরছ নবখযাত
ব্র নেরট। ব্র নেট পথরক োনে এখি ওয়ালমাট নেরট প্ররবশ করে পুব নদরক
এনেরয় েরলরছ।
. হাইম হাইরকল আহমদ মুসাে কারিে কারছ মুখ নিরয় বলল, ‘আমো
পদরলায়াে িদীে নদরক এনেরয় োনে। আমাে মরি হয়, পদরলায়াে িদী ও
নসনটহরলে মােখারিে পুোরিা অনফনসয়াল এলাকাে পকাথাও আমারদে নিরয়
োরে।’
. হাইম হাইরকরলে কথা পশর্ হরতই োনেটা উত্তে নদরক টােব নিরয় র্ষ্ঠ
নেট ধরে এনেরয় েলল। নকন্তু মাত্র ১০০ নমটাে নেরয়ই োনে পুবনদরক বাুঁক নিরয়
নেট পথরক পিরম সামরি এগুরলা। তােপে আেও পিাশ নমটাে নেরয় পাুঁনেল পঘো
একটা বানেে পেরট নেরয় দাুঁোল।
দাুঁনেরয়ই ড্রাইভাে তরুেী আহমদ মুসারদে নদরক তানকরয় ‘এিনকউজ
নম স্যাে’ বরল োনেে দেজা খুরল পবনেরয় পেল।
তরুেী এগুরলা পেরটে নদরক।
পেরটে নসনকউনেনটরক নক পেি পস বলল। সংরে সংরে নসনকউনেনট
পলাকনট পমাবাইল তুরল কথা বলল।
নমনিটখারিরকে মরধযই পভতে পথরক একজি পলাক পবনেরয় এল। পস
নসনকউনেনটে সারথ কথা বরলই ছুরট এল োনেে কারছ। োনেে দেজা খুরল বলল,
‘ওরয়লকাম স্যাে, আসুি।’
পলাকনট েনল্লরশাধব। সুন্দে সাদানসধা পপাশাক। সেল, হানসমাখা মুখ।
োনে পথরক পবরুল প্রথম আহমদ মুসা। তােপে . হাইম হাইরকল এবং
পশরর্ বুরমদীি নবল্লাহ।
পলাকনট সবাে সারথ হ্যান্ রশক করে বলল, ‘আনম পহিনেক হফমযাি।
মযা ারমে কমবোেী। এই বানেে পকয়ােরটকাে। আপিারদে বযাপারে সবনকছু
আমারক বলা হরয়রছ।’
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একটু দম নিরয় . হাইম হাইরকরল নদরক ইংনেত করে বলল, ‘ইনি
নিশ্চয় . মুে হ্যানমেি। মযা ারমে নশক্ষ্ক। অসুস্থ। আে..............।’
তাে মুখ পথরক কথা পকরে নিরয় আহমদ মুসা বলল, ‘আে আনম
পজারসফ জি।’ তােপে বুরমদীি নবল্লাহরক পদনখরয় বলল, ‘ইনি নক্রনশ্চয়াি
কাটবাে।’
‘জানি স্যাে। আসুি। ওরয়লকাম।’ বরল পেরটে নদরক হাুঁটরত শুরু
কেল।
ড্রাইভাে তরুেী এনেরয় এল আহমদ মুসারদে নদরক। স্যালুট নদরয়
বলল, ‘হ্যাভ অযা িাইস টাইম। বাই স্যাে।’
‘থযাংক ইউ মযা াম।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসাো হফমযারিে সারথ পেরটে নদরক হাুঁটরত শুরু কেল।
পেরটে ািপারশ বানেে একটা পিম পলবীট। কারিে ব্রাউি পলবীরটে উপে
সাদা অক্ষ্রে বে করে পলখা ‘পজফােসি হাউজ।’ তাে নিরে ব্রযারকরটে মরধয
পছাট অক্ষ্রে ‘বযনিেত মানলকািা’ শব্দ িয় পলখা।
বানেটাে িাম পরে ভ্রু কুুঁেকারলা আহমদ মুসা। পকাি পজফােসি? টমাস
পজফােসি নিশ্চয়। িা হরল আে পকাি পজফােসরিে িারম এমি হাউজ হরব এবং
এই খারি? ভাবিা বােল আহমদ মুসাে। এটা পজফােসি হাউজ হরল মযা াম
পক? নবোট পনেবাে, অরিক শাখা। মযা াম অরিরকই হরত পারে।
নফলার লনফয়াে ‘পজফােসি হাউজ’-এে কথা আহমদ মুসা সাোহ পজফােসরিে
কারছ পকািনদিই পশারিনি।
আহমদ মুসাো পেট পাে হরয় প্ররবশ কেল পভতরে।
পেট পথরক লাল পাথরেে একটা সুন্দে োস্তা এনেরয় পেরছ বানেে নদরক।
দুধারে ফুরলে বাোি। বাোিটা বানেে োেনদক নঘরেই। োেনদরকে ফুল বাোরিে
মােখারি লাল পাথরেে সুন্দে নতিতলা বানেনট।
লাল পাথরেে োস্তানট বানে পথরক একটু সামরি পবনেরয় আসা
েিুজাকৃনতে ছারদ াকা সুন্দে সাদা পাথরেে েত্বরে নেরয় পশর্ হরয়রছ। এটা
োনে বাোন্দা নহরসরবই বযবহাে হয়। নতিটা ধাপ পপনেরয়ই পস বাোন্দায় উিা
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োয়। পছাট্ট অধব েন্দ্রাকৃনত বাোন্দাে পরেই বানেরত প্ররবরশে নবোট দেজা।
পহিনেক হফমযািরক অনুসেে করে ঐ দেজা পরথ আহমদ মুসা বানেরত প্ররবশ
কেল।
দেজাে পরে পছাট্ট একটা কনের াে পথ। তাে পরেই নবশাল একটা
লাউি। তাুঁো লাউরি পপৌুঁছল।
পহিনেক হফমযাি বলল, ‘স্যাে এটা বানেে পানটব কেবাে। এই নিরেে
তলারতও আরে অনফস রুম নছল, এখি তাে নকছু অংরশ নকরেি ও পষ্টাে কো
হরয়রছ। আমো োো আনছ তারদেও থাকাে বযবস্থা এই পলারে। একতলা ও
দুতলা নেমর নলং হরয় পেরছ। নতিতলাে কাজ বানক। আপিারদে থাকাে জায়ো
দুতলায়। েলুি স্যাে।’
দাুঁনেরয় এক িাোরে কথাগুরলা বরল দুতলায় উিাে নসুঁনেে নদরক আবাে
হাুঁটা শুরু কেল পহিনেক হফমযাি।
আহমদ মুসাো েলল তাে পপছরি পপছরি।
দুতলায় উরি পহিনেক হফমযাি আহমদ মুসারদে প্ররতযকরক তাে ঘরে
নিরয় পেল। সবাইরক বলল, ‘পিশ হরয় দুতলাে লাউরি আসুি স্যাে। ওখারিই
ো-িাস্তা নদরত বরলনছ। িাস্তাে সারথ কথাও বলা োরব। আে কাপে ছাোে দেকাে
হরল আলমানেরতই সব পারবি স্যাে। প্ররয়াজিীয় সব জামাকাপে পসখারি োখা
আরছ। পকাি নকছুে দেকাে হরল বলরবি।’
পহিনেক হফমযাি দুতলাে লাউরি নফরে এল। লাউিটা দুতলাে নসুঁনেে
মুরখই।
নমনিট পরিরোে মরধয আহমদ মুসা, . হাইম হাইরকল ও বুরমদীি
নবল্লাহ লাউরি েরল এল।
েেম িাস্তা ও েেম োরয়ে জরে ধেবাদ নদরয় . হাইম হাইরকল বলল,
‘িাইস পলারকশাি বানেটাে। বানেে পুব পারশ নফরলাসনফকযাল হল, উত্তে পারশ
ইিন রপির ন্স হল এবং তাে পারশই কংরগ্রস হল। বলা োয় নফলার লনফয়াে
প্রােরকন্দ্র এটা।’
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বরল একটু পথরমই . হাইম হাইরকল তাকাল পহিনেক হফমযারিে
নদরক। বলল, ‘নম. হফমযাি, এ বানেটাে িাম ‘নলবানটব হাউজ’ এবং এ বানেটা
‘োশিাল োইল্ড ফাউরন্ শি’এে অনফস নছল। এ পনেবতবিটা নক করে হরলা?’
‘আপনি নিকই বরলরছি স্যাে। দুমাস আরে এই পনেেয়ই নছল। দুমাস
হরলা এই পনেবতবি ঘরটরছ। বানেে মানলকই এ পনেবতবি ঘনটরয়রছি।’ বরল
একটু পথরমই হফমযাি আবাে বলা শুরু কেল, ‘স্যাে, এই বানেটা ততনে করেি
দুবাে নিববানেত সারবক পপ্রনসর ন্ট টমাস পজফােসি। নফলার লনফয়ায়
থাকাকানলি সমরয় এ বানেরত নতনি বাসও করেি। নতনিই বানেনটে িাম পদি
‘নলবানটব হাউজ’। এই বানেরত বরসই নতনি মানকবি সংনবধাি ‘নবল অব
োইটস’এে খসো ততনে করেি। পবাধ হয় এ কােরেই নতনি বানেটাে িাম
‘নলবানটব হাউজ’ োরখি। নতনি ওয়ানশংটরি েরল পেরল বানেটা ভাোয় েরল োয়।
সববরশর্ ভাোয় নছরলি োশিাল োইল্ড ফাউরন্ শি। দুমাস আরে তাো েরল
োি। তাো েরল োওয়াে পে বতবমাি মানলক মযা াম মারি টমাস পজফােসরিে
গ্রান্ গ্রান্
টাে নমস সাো পজফােসি নসদ্ধান্ত পিি বানেটা আে ভাো পদরবি
িা। বানেটারক নতনি তাে গ্রান্ গ্রান্ ফাদাে টমাস পজফােসরিে ‘ফযানমনল
পমরমানেয়াল’ বািারবি। ভানজবনিয়ায় টমাস পজফােসরিে বানে এখি প্রকৃত অরথব
পাবনলক পলবীরস পনেেত হরয়রছ। ওখারি পকাি ফযানমনল প্রাইভযানস আে সম্ভব
িয়। এ কােরেই নতনি পজফােসরিে ‘ফযানমনল পমরমানেয়াল, নহরসরব এই বানে
পবরছ নিরয়রছি। িামও পনেবতবি করেরছি উরদ্দরেে সারথ সংেনত পেরখ।’
সবাই েখি হফমযারিে কথা পশািায় বুুঁদ হরয় নেরয়নছল, তখি আহমদ
মুসাে একটা নভন্ন অস্বনস্ত। মরিে একটা নেন্তা পথরকই এই অস্বনস্ত। সাোহ
পজফােসরিে মারয়ে মন্তবয তাে মরি আরছ। অতীরতে সব নকছু মুরছ পফলাে
জরে সাো পজফােসরিে সময় ও সুরোে প্ররয়াজি। আহমদ মুসা পকািভারবই
আে তাে নবব্রত হওয়াে কােে হরত োয় িা। পে কােরে আহমদ মুসা এবাে
মানকবি েুিোরে এরস সাোে সারথ পকাি পোোরোে করেনি। সাো পজফােসি
তাে খবে োখরছ জািরত পপরেও তাে সারথ পসৌজেমূলক কথা বলা পথরকও
আহমদ মুসা নবেত পথরকরছ। নকন্তু এত নকছুে পরেও পস আজ সাো পজফােসরিে
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বানেরত এরস উরিরছ। এফ.নব.আই. েীফ জজব আব্রাহাম জিসি নবর্য়টা পজরিও
পকি এটা কেরলি? এটা নতনি নিক করেিনি। মরি নকছু পক্ষ্ারভেই সৃনষ্ট হরলা
তাে।
ওনদরক েল্প েলনছল। নকন্তু আহমদ মুসাে কারি ওরদে েল্প ুকরছ িা।
অস্বনস্তকে নবর্য় তাে মিরক অসুস্থ করে তুরলরছ।
ওরদে কথা বলাে মােখারিই আহমদ মুসা অরিকটা পবসুরোভারব বরল
উিল, ‘সকরল মাফ কেরবি, আনম একটু পেরষ্ট পেরত োই।’
‘অবেই, অবেই। আপিাো লান্ত। আনম উনি। আনম নিরে আনছ।
াকরলই পারবি।’ বরল তাোতানে উরি দাুঁোল পহিনেক হফমযাি।
সবাই উরি দাুঁোল।
. হাইম হাইরকরলে রুমটা আহমদ মুসাে রুরমে সামরিই। আে
বুরমদীি নবল্লাহে রুম . হাইম হাইরকরলে রুরমে পারশ।
আহমদ মুসা . হাইম হাইরকলরক তাে করক্ষ্ পপৌরছ নদরয় বলল, ‘স্যাে,
ঘেটা সব সময় লক করে োখরবি। আপনি একা দয়া করে পবরুরবি িা। রুম
পটনলরফারি আমারক াকরবি।’
‘ধেবাদ আহমদ মুসা। আমারদে অবস্থা আনম বুেরত পােনছ।’ বরল
একটু থামল . হাইম হাইরকল। তােপে বলল, ‘আপিাে কারছ আমাে অরিক
নজজ্ঞাসা আরছ। আপনি পতা আমাে বানেরত পেরছি।’
‘স্যাে, আনম আপিাে পছরলে মত। আমারক পসইভারব কথা বলরল
বানধত হরবা।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ। নকন্তু তুনম পতা মাথায় থাকাে মত।’ . হাইম হাইরকল বলল।
‘িা স্যাে, মাথা পথরক বুকটা মরি হয় আেও কারছ।’ বরল আহমদ মুসা
একটা দম নিরয়ই . হাইম হাইরকলরক তাে বানেে নকছু খবে নদরয় বলল, ‘ো
ঘরটরছ তা নবস্তানেত বলাে জরে আজই সুরোে পিব।’
আহমদ মুসা থামরতই . হাইম হাইরকল বলল, ‘তুনম বরলনছরল, আমাে
কারছ পতামাে নকছু কাজ আরছ, পসটা নক?’
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‘খুবই গুরুত্বপূেব কাজ স্যাে। আপিাে সাহােয আনম োই। সব বলব
আপিারক। এখি োই স্যাে। আপনি পেষ্ট নিি।’
আহমদ মুসা পবরুবাে জরে পা বাোল।
‘আহমদ মুসা, পতামারক সাহােয কেরত পাো আমাে জরে পেৌেরবে
বযাপাে হরব।’ বলল . হাইম হাইরকল।
‘অরিক ধেবাদ স্যাে।’ বরল আহমদ মুসা ঘে পথরক পবনেরয় এল।
আহমদ মুসা রুম পথরক পবরুরতই তাে নদরক ছুরট আসরত পদখল
পহিনেক হফমযািরক। তাে হারত একটা পমাবাইল। তাে কারছ পকাি পটনলরফাি
এরসরছ নক, ভাবল আহমদ মুসা।
পহিনেক হফমযাি তাে কারছ এরস হাুঁফারত হাুঁফারত বলল, ‘স্যাে,
আপনি আপিাে পমাবাইল পফরল এরসনছরলি। ড্রাইভাে পমরয়টা নদরয় পেল।’
বরল পস তাে হারতে পমাবাইল আহমদ মুসাে হারত তুরল নদল।
আহমদ মুসা পমাবাইলনট হারত নিরয় বলল, ‘পকাি ড্রাইভাে?’
‘স্যাে, আপিারদে ড্রাইভাে। আপনি পে োনেরত আসরলি পসই োনেে
ড্রাইভাে। ’ বলল পহিনেক হফমযাি।
ভ্রুকুনিত হল আহমদ মুসাে। মুরখ বলল, ‘নিক আরছ, ধেবাদ নম.
হফমযাি।’
পহিনেক হফমযাি েরল পেল।
আহমদ মুসা তাকাল পমাবাইলটাে নদরক। পদখল, পমাবাইরলে স্ক্রীরি
জলজল কেরছ তাে িতুি িাম ‘পজারসফ জি’। ভাবল পস, এটাও এফ.নব.আই.
েীফ জজব আব্রাহারমেই কীনতব। নতনি নিশ্চয় োি িা আনম সাধােে পটনলরফারি
তাে সারথ বা কারো সারথ কথা বনল। তবু একবাে পটনলরফাি করে নবর্য়টা
সম্পরকব নিনশ্চত হরত হরব।
খুনশ হরলা আহমদ মুসা। ঘরে প্ররবশ কেল।
আহমদ মুসা হ্যাংোরে পকাটনট খুরল পেরখ প্রথরমই দুোকাত িামাজ
পেল। পশাকোিাে িামাজ। আল্লাহ কনিি কাজরক অরিক সহজ করে নদরয়রছি।
. হাইম হাইরকলরকও নদরয়রছি সহরোনেতাকােী নহসারব। ধ্বংস টাওয়ারেে
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তলায় লুকারিা র্েেরন্ত্রে রূপ পকমি, তাে উদ্ধােরকও আল্লাহ সহজ করে নদি।
এই প্রাথবিা আহমদ মুসা জািাল আল্লাহে কারছ।
আহমদ মুসা নবছািায় ো এনলরয় নদল। নবোট ধকল পেরছ শেীরেে উপে
নদরয় েত দুনদরি। শেযারক মরি হরে ভীর্ে মধুে। মিটারক বাইরেে জেত পথরক
নফনেরয় এরি আত্মস্থ হরত পেষ্টা কেল নিনশ্চন্ত পেরষ্টে জরে। নকন্তু আত্মস্থ হরতই
মি োেপারশে জেত পথরক অে এক জেরত েরল পেল। মরিে আকাশ জুরে
পভরস উিল প ািা পজারসফাইরিে মুখ, হানস মাখা প্রােবন্ত একনট মুখ। মুরখ এক
নেে বসরন্তে রূপ। ওরত শীরতে নবশীেবতা নকংবা বর্বাে কারলা পমরঘে ঘিঘটা
পকািনদি পস পদনখনি। শত পবদিারতও পকাি অনুরোে, অনভরোে তাে পিই।
হিাৎ বাুঁধ ভাঙা এক আরবে এরস আছরে পেল তাে হৃদরয়। আরবেটা অশ্রু হরয়
পবনেরয় এল তাে দুরোখ নদরয়।
পোখ মুছল িা আহমদ মুসা। েোরত লােল অশ্রু তাে দুেন্ পবরয়। এ
অশ্রু তারক েন্ত্রো িয়, নদল প্রশানন্ত।
আহমদ মুসা নহরসব করে পদখল নিউইয়কব পথরক প ািা পজারসফাইরিে
সারথ কথা বলাে পে আজ ৯ম নদি পাে হরয় োরে। তাে সারথ ওয়াদা আরছ
পটনলরফাি কোে পক্ষ্রত্র পকািক্ররমই সাতনদি অনতক্রম কেরব িা। েত
নকছুনদরিে মরধয প্রথম বযনতক্রম এবাে ঘটল। সাতনদরিে পে আেও দুনদি েরল
পেরছ। নিশ্চয় পস অনস্থে হরয় উরিরছ। তারক পতা এখি এমি অনস্থে হওয়া েলরব
িা। বাচ্চা হওয়াে সময়টা ঘনিরয় আসরছ। ঘনেে নদরক তাকাল আহমদ মুসা।
এখি হয় পতা পস ঘুনমরয় পরেরছ। থাক। সন্ধযাে নদরক মারি সউনদ আেরবে
সকাল পবলায় ভাল হরব পটনলরফাি কো।
পাশ নফেল আহমদ মুসা। নকন্তু ঘুমারিাে পেষ্টা সফল হরলা িা। পমাবাইল
পবরজ উিল।
উরি বরস পটরি নিল পমাবাইল পটনবল পথরক। পমাবাইরলে স্ক্রীরিে উপে
পোখ োখরতই পদল িািােনট এফ.নব.আই. েীফ জজব আব্রাহাম জিসরিে।
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পমাবাইলনট কারিে কারছ তুরল ধেরতই ওপাে পথরক জজব আব্রাহাম
জিসি বরল উফল, ‘আসসালাম পজারসফ জি, সব নিকিাক? পকাি অসুনবধা
হয়নি পতা?’
‘নজ জিাব, সব নিক-িাক। আপিারক অসংখয ধেবাদ। নকন্তু............।’
কথা পশর্ িা করেই আহমদ মুসা পথরম পেল নকভারব বলরব পসটা পভরব পিবাে
জরে।
‘নকন্তু নক, পজারসফ জি?’
‘আপনি পে স্থািরক আমারদে জরে আরমনেকাে মরধয সবরেরয় নিোপদ
স্থাি বরল আমারদে এখারি এরিরছি। নকন্তু পস স্থারিে মানলক এ নবর্য়টা জারিি
বরল আমাে মরি হরে িা।’
পহা পহা করে পহরস উিল জজব আব্রাহাম জিসি। বলল, ‘নিকই বরলছ
পজারসফ জি। তাে অনুমনত ছাোই আনম এ নসদ্ধান্ত নিরয়নছ। তরব নিক অনুমনত
ছাোও িয়। ক’নদি আরে আমারক সাোহ পজফােসি বরলনছল পে, পতামাে
নমশরিে জরে পতামারক অরিক দূে পেরত হরত পারে। তাে জরে পতামারক লিা
একটা সময় আরমনেকায় থাকরত হরব। পতামাে জরে নিোপদ একটা নিকািা
দেকাে। এই কথা বলাে সারথ সারথ পস বরলনছল তাে ঐ নফলার লনফয়াে বানেে
কথা। ‘ফযানমনল পমরমানেয়াল’ েরে পতালাে কাজ শুরু কেরত পবশ সময় লােরব।
তাে আরে বানেটা খানলই পরে থাকরব। েতকাল পতামাে সারথ আরলােিা কোে
পে আনম নেন্তা কেলাম . মুে হ্যানমেিরক নিরয় তুনম পকাথায় পেরত পাে! পকাি
জায়োটা পতামারদে জরে নিোপদ হরত পারে! এটা নেন্তা কেরত নেরয়ই সাো
পজফােসরিে পসনদরিে কথা মরি পরেনছল। সংরে সংরেই আনম নসদ্ধান্ত নিরয়
জুনলয়া েবাটবসরক এ বযবস্থাে কেথা জানিরয় নদরয়নছলাম। পরে আনম সাো
পজফােসিরক আমাে েৃনহত বযবস্থাে কথা বনল। পস খুনশ হরয় বরল, আংরকল,
আনম ো কেতাম, আপনি তাই করেরছি।’ সুতোং পজারসফ জি, মানলরকে
অনুমনত পিই তা বলরত পাে িা।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমন্ত্রে আে বাধয হরয় আনতথয দাি পবাধ
হয় এক নজনিস িয় জিাব।’
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‘পজারসফ জি, তুনম জাি তুনম নিক বলছ িা।’ বরল একটু পথরমই পস
আবাে বরল উিল, ‘আনম বুেরত পােনছ িা পতামারদেরক। তুনম পেমি সতযরক
পাশ কাটারত োে, হানসে ছরল হরলও, পতমনি তাে বযাপােটাও আমারক নবনিত
করেরছ। আজ সাত সকারল সাো আমারক পটনলরফাি করে বলল, ‘পস ইউরোপ
েরল োরে নতি মারসে সফরে। তুেরষ্কে বসফোস, মমবো ও কৃষ্ণ সােে আে
ইস্তািুরলে অনলরত-েনলরত প্রাে খুরল ঘুরে পবোরব নতি মাস ধরে। তাে একটা
স্বপ্ন এটা। অথে েত োরত ১৫ নমনিট ধরে কথা হরলা তাে সারথ, নকছুই পস
বরলনি। এত বে একটা স্বপ্ন বাস্তবায়রিে পপ্রাগ্রাম োরতে অবনশষ্ট করয়ক ঘণ্টায়
পকি, নকভারব সম্ভব হরলা! োক, এসব কথা পজারসফ জি। কারজে কথায় আনস।
পতামারক অবনশষ্ট কারজে বযাপারে দ্রুত হরত হরব। . মুে হ্যানমেিরক এভারব
পবনশ নদি োখা োরব িা। আে ওখারি পতামারদে পকাি অসুনবধা হরব িা।
পহিনেক হফমযাি পলাকটা সবনদক নদরয়ই ভাল এবং পোেয। মরি কে বানেটাে
এখি আনমই মানলক। আইনিসহ এে সবেকম তত্বাবধারিে দানয়ত্ব নতি মারসে
জরে সাো আমারকই নদরয় পেরছ।’ থামল জজব আব্রাহাম জিসি।
আহমদ মুসা একটু আিমিা হরয় পরেনছল। জজব আব্রাহারমে পশর্
কথায় পস সনিত নফরে পপল। তাোতানে কথা গুনছরয় হাসাে পেষ্টা করে বলল,
‘সুখবে জিাব, এখি ভাো দাবী িা কেরলই আমো বাুঁনে।’
‘পজারসফ জি, পতামো আরমনেকাে বাইরেটাই পদখ, অন্তে পদখ িা।’
বলল আব্রাহাম জিসি।
‘অরস্ত্রে পকাি অন্তে থারক িা। আে ‘আরমনেকা’ আজ হৃদয়হীি পস অস্ত্রই
হরয় দাুঁনেরয়রছ জিাব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নিক বলরল িা পজারসফ জি। আরমনেকাে নশক্ষ্া-সংেৃনত ও সাহােযসহরোনেতাে নবশ্ববযাপী ভূনমকা তুনম অস্বীকাে কেরত পারো িা।’
‘নিক জিাব। তরব পদখা োরে, আরমনেকাে নশক্ষ্া-সংেৃনত ও সাহােযসহরোনেতা আরমনেকাে শনিে কাুঁরধ পসায়াে, অথবা আরমনেকাে শনি তাে
নশক্ষ্া-সংেৃনত ও সাহােয-সহরোনেতাে কাুঁরধ সওয়াে। সুতোং শনি মারি অস্ত্রই
আজ সবনদক পথরক আরমনেকাে ইরমজ, অবয়ব হরয় দাুঁনেরয়রছ।’
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‘নকন্তু পজারসফ, আরমনেকা এটা িয়। এই অবয়ব আরমনেকাে পিই। এক
োহুে গ্রাস পথরক পবনেরয় আসরছ জজব ওয়ানশংটি, পজফােসি ও আব্রাহাম
নলংকরিে আরমনেকা। পতামাে সাহােয িতুি সূরেবে উদয় ঘনটরয়রছ আরমনেকায়।
পতামাে বতবমাি অনুসন্ধাি েনদ সফল হয়, তাহরল আরলাে পরথ আরমনেকাে
আরেকটা উল্লফি ঘটরব।’ জজব আব্রাহাম জিসি বলল।
‘আনমি।’ আহমদ মুসা উচ্চােে কেল। তােপে বলল, ‘আনম কৃতজ্ঞ
আপিাে অমূলয সহরোনেতাে জরে।’
‘িা পজারসফ জি। আনম পতামারক সাহােয কেনছ িা, সাহােয কেনছ
আমারক, আমাে নপ্রয় আরমনেকারক।’
‘নিক বরলরছি জিাব। নকন্তু আনম কাজ কেনছ সরতযে জরে, আমাে
জানতে জরে। ধ্বংস টাওয়ারেে তলরদরশ পে সতয লুক্কানয়ত আরছ তা েনদ উদ্ধাে
হয়, তাহরল নবজয় হরব সরতযে। নকন্তু তাে পেরয় বে নবর্য় হরলা বাুঁেরবা আমো
সন্ত্রাসী হওয়াে দায় পথরক। এ দায়-মুনিই আমাে কারছ আজ সবরেরয় বে। এই
বে কারজ আপিাে সাহােয োওয়াে পেরয়ও অরিক পবনশ। ধেবাদ আপিারক।’
বলল আহমদ মুসা।
‘ওরয়লকাম, পজারসফ জি। এখি নবদায় পিই পজারসফ।’ জজব আব্রাহাম
বলল।
‘অরশর্ ধেবাদ জিাব। বাই।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আসসালাম। গু বাই।’ বরল ওপাে পথরক লাইিটা কাট কেল জজব
আব্রাহাম।
আহমদ মুসা পমাবাইলনট পেরখ নদরয় আবাে নবছািায় ো এনলরয় নদল।
সব নেন্তা মাথা পথরক পেরে পফরল নদরয় পোখ বন্ধ কেরত পেষ্টা কেল।
আবাে রুম পটনলরফাি পবরজ উিল।
তুলল পটনলরফাি আহমদ মুসা।
‘স্যনে পজারসফ, একটা জেনে কথা নজরজ্ঞস কেরত োই। এখাি পথরক
আমাে বানে পতা খুব কারছ। আনম মুে হ্যানমেি িাম নিরয় অপনেনেরতে মতই
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কথা বলরত োই। আমাে বানেে সারথ কথা বলরত পানে?’ বলল ওপ্রান্ত পথরক .
হাইম হাইরকল।
‘আনম বুেরত পােনছ আপিাে মরিে অবস্থা। নকন্তু িা পারেি আপনি নিজ
িাম নিরয় পটনলরফাি কেরত, িা পারেি মুে হ্যানমেি িাম নিরয়, কােে আপিাে
বাসাে পটনলরফাি মনিটে কো হয়। এখি আেও পবনশ হরে। তাো ধরে
পফলরব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নকন্তু আনম মুে হ্যানমেি িাম নিরয় কেরল তাো নেিরব নক করে?’ বলল
. হাইম হাইরকল।
‘জিাব, েত োরত আপনি প রট্রারয়ট পথরক উধাও হওয়াে পে একজি
. মুে হ্যানমেি নবমারি নফলার লনফয়া এরসরছি। পসই . মুে হ্যানমেি .
হাইম হাইরকরলে বাসায় পটনলরফাি করেরছি, এে অথব ওরদে কারছ নক দাুঁোরব?
তাো নিনশ্চত ধরে নিরত পারে প রট্রারয়ট পথরক আসা মুে হ্যানমেিই আসরল .
হাইম হাইরকল।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ, তুনম নিক বরলছ। এনদকটা আমাে মাথায় আরসনি। সনতযই
তুনম অসাধােে। ে পেস ইউ।’ বলল . হাইম হাইরকল।
‘ধেবাদ। নেন্তা কেরবি িা। আনমই ওরদে সারথ পোোরোরেে বযবস্থা
করে পদব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ঈশ্বে পতামাে মেল করুি। োখনছ পটনলরফাি। ন ষ্টাবব কোে জরে
দুিঃনখত। বাই।’
বরল ওপাে পথরক পটনলরফাি পেরখ নদল . হাইম হাইরকল।
আহমদ মুসা পটনলরফাি পেরখ আবাে শুরয় পেল।
শেীেটারক নিিঃরশরর্ পছরে নদল নবছািাে উপে নিেংকুশ এক নবশ্রারমে
সন্ধারি।
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৩
. হাইম হাইরকরলে পব রুম।
আহমদ মুসা একটা পসাফায় বরস। তাে মুরখামুনখ পসাফায় বরস . হাইম
হাইরকল। আহমদ মুসা কথা বলনছল।
বলনছল পপছরিে নবশাল কানহিীটা। বলনছল ইউরোরপে পোরয়ন্দা সংস্থা
‘স্পুটনিক’-এে ধ্বংস পথরক শুরু করে আরজােস িীরপে কথা, আজে
ওয়াইজমযারিে সারথ সংঘাত সংঘরর্বে কথা, স্পুটনিরকে পোরয়ন্দারদে উদ্ধারেে
কথা এবং আজে ওয়াইজমযাি . হাইম হাইরকরলে কিরফশি পটপ নিরয় আসাে
কথা। বলনছল . হাইম হাইরকরলে সন্ধারি আহমদ মুসাে নিউইয়রকব আসাে
কথা এবং তারক সন্ধাি কেরত নেরয় নবপদ ও র্েেরন্ত্রে েক্রজারল জনেরয় পোে
কথা। বলনছল তাে নফলার লনফয়া োওয়া এবং পসখািকাে ঘটিা-দূঘবটিাে
কথা। সবরশরর্ বরলনছল তাে প রট্রারয়রট আসা, নবপরদ পো ও . হাইম
হাইরকলরক উদ্ধারেে কথা। সুদীঘব কানহিী সংরক্ষ্রপ বলাে পে ইনত টািরত নেরয়
বলল, ‘স্যাে, কানহিীে এসব ভূনমকা, আসল কানহিী শুরুই হয়নি।’
আহমদ মুসাে কানহিীে মরধয ুরব নেরয়নছল ক্টে হাইম হাইরকল। তাে
পোরখ-মুরখ আিন্দ, পবদিা ও নবিয় পেি একসারথ এরস আছরে পরেরছ।
আহমদ মুসা থামরলও . হাইম হাইরকল পকাি কথা বলল িা। তাে
পোখ দুরটা পেি আিাে মত পলরে আরছ আহমদ মুসাে উপে। তাে পবাবা দৃনষ্টরত
নবিয়-নবমুগ্ধতা।
এক সময় মুখটা িত হরয় পেল . হাইম হাইরকরলে। মুহূতব কয় পরে
মুখ তুরল বলল, ‘তুনম আরেক আেবয েজিী পশািারল আহমদ মুসা! আিরন্দে
নবর্য় হরলা, এ আেবয েজিী কল্পিাে িয়।’
বরল থামল . হাইম হাইরকল। মুখনট আবাে নিেু হরলা তাে। একটু
পরেই মুখ তুলল। পোখ দু্ু্ুনট তাে ছলছল কেরছ। বলল, ‘বাস্তব এই আেবয
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েজিীে তুনম নসন্দাবাদ। আমাে জরে, আমাে পনেবারেে জরে ো করেছ তাে
জরে পতামারক ধেবাদ পদব িা। শুধু প্রাথবিা কেব, নসন্দাবারদে নকনস্ত পেি কূরল
নভরে।’
একটু থামল আবাে . হাইম হাইরকল। রুমাল নদরয় পোখ দুনট মুরছ
বলল, ‘আনম বুেরত পােনছ আহমদ মুসা পতামাে নমশি নক। নকন্তু আনম বুেরত
পােনছ িা, আমাে কিরফশি পটপ স্পুটনিরকে পোরয়ন্দারদে হারত পেল নক
করে?’
আহমদ মুসা বলল, ‘ঐ মহরলে সাধােে একটা ধােো পসটা স্পুটনিক
আপিাে কাছ পথরক পপরয়রছ। প্রথরম আনমও এটাই মরি কেতাম। পরে আনম
কামাল সুলাইমারিে কারছ ঘটিা শুরিনছ। কামাল..........।’
. হাইম হাইরকল কথা বরল ওিায় আহমদ মুসা পথরম পেল। . হাইম
হাইরকল বলনছল, ‘মাফ কেরবি, পক এই কামাল সুলাইমাি?’
‘নতনি স্পুটনিরকে প্রধাি পোরয়ন্দা। আজে ওয়াইজমযারিে হারত বন্দী
সাত পোরয়ন্দাে নতনিও একজি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘স্যনে, বলুি।’ বলল . হাইম হাইরকল।
আহমদ মুসা শুরু কেল, ‘কামাল সুলাইমাি নবশ বছে আরেে
টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে পসই কাশুনন্দ পঘুঁরট সতযটা পবে কোে জরে ওয়ানশংটি
এরসনছরলি। এখারিই নতনি পদখা পপরয়নছরলি বৃদ্ধ এক ইহুদী পনেবারেে। আে
পসই ইহুদী পনেবারেে এক বৃরদ্ধে কাছ পথরকই নতনি পপরয়নছরলি কিরফশি
পটপ।’
‘তাে িাম নক? োব্বী উইনলয়াম পকালমযাি পকারহি?’ নজজ্ঞাসা . হাইম
হাইরকরলে।
‘নজ।’ বলল আহমদ মুসা।
নকছুটা নবিয় ফুরট উিল . হাইম হাইরকরলে পোরখ-মুরখ। বলল,
‘অনবশ্বাস্য ঘটিা! এ ধেরিে কিরফশি নসিােরেে বাইরে োওয়াে নবধাি পিই।
তাে উপে োব্বী উইনলয়াম পকারহরিে মত পলাক এমি নকছু কেরত পারেি িা।
নতনি পকাি িীনত-নবরুদ্ধ কাজ কেরবি বরল তা নবশ্বাস কো মুনষ্কল।’
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‘নবশ্বাস কো মুনষ্কল হরলও এটাই ঘরটরছ এবং ঘটাটাই নছল স্বাভানবক।’
আহমদ মুসা বলল।
‘নক েকম?’ বলল . হাইম হাইরকল।
‘পস নছল এক মজাে ঘটিা। কামাল সুলাইমাি একটু অসুস্থতা নিরয়
ওয়ানশংটরিে একটা নলনিরক ভনতব হরয়নছরলি। তাে করক্ষ্ে মুরখামুনখ কক্ষ্নটরত
ভনতব হরলি একজি বৃদ্ধ োনব্ব। বয়রসে ভারে অতযন্ত দূববল , তাে উপে অসুস্থ।
একা হাুঁটা তাে জরে কষ্টকে নছল। তাে পকাি এযারটির ন্ট নছল িা। নলনিরকে
িাসব তারক পদখাশুিা কেরতা, নকন্তু সবসমরয়ে জে তা েরথষ্ট নছল িা। মুরখামুনখ
দুঘরেে দেজা ও জািালা একটু পখালা োখরল দুঘে প্রায় এক হরয় পেত। বৃদ্ধ
োনব্ব ভনতব হওয়াে প্রথম নদরিই েখি িাসব তারক হুইল পেয়াে পথরক তুরল শুইরয়
নদরত নহমনশম খানেল, তখি কামাল সুলাইমাি তারক সাহােয করে। তােপে
পথরক কামাল সুলাইমাি বৃরদ্ধে পখাুঁজ খবে োখত এবং প্ররয়াজরি তারক সাহােয
সহরোনেতা কেরতা। বযাপােটা অবরশরর্ তাে রুনটি কারজ পনেেত হরয় োয়।
প্রথম নদরক এভারব সহরোনেতা নিরত বৃদ্ধ সংরকাে পবাধ কেত, নকন্তু পরে কামাল
সুলাইমারিে আন্তনেকতায় তা দূে হরয় োয়। বৃদ্ধ তারক একনদি নজরজ্ঞস করে,
পতামারদে সমারজ, পদরশ পছরল-সন্তাি ও আত্মীয়-স্বজিো নক এভারবই নপতামাতাে পসবা করে? কামাল সুলাইমাি বরলনছল, নজ্ব হ্যাুঁ। আে এটা পছরলসন্তািরদে শুধু দানয়ত্ব নহরসরব কো হয় িা, এটা নপতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজরিে
প্রনত তারদে ভারলাবাসাে অংশ। এইভারব দুজরিে মরধয নপতা-পুরত্রে মত একটা
হৃদযতা সৃনষ্ট হয়। এেই মরধয বৃদ্ধ োব্বীে পোরেে অবস্থা খাোরপে নদরক োয়।
তাে সারথ দুজরিে সম্পকবও আেও েভীে হয়। বৃদ্ধ োব্বীে আত্মীয় বলরত পতমি
পকউ নছল িা। রুনটি খবোখবে নসিােরেে পলাকোই নিত। স্বজি িা থাকায়
নবোট শূেতাে নকছুটা পেি বৃরদ্ধে পূেে হয় কামাল সুলাইমািরক নদরয়। কামাল
সুলাইমাি মুসলমাি এ কথা বৃদ্ধ শুরুরতই পজরি পফরল। পরে বৃরদ্ধে করক্ষ্ও
কামাল সুলাইমাি মারে মারে িামাজ পেত। কামাল সুলাইমাি ধানমবক বরল তাে
প্রনত বৃরদ্ধে ভারলাবাসা পেি আেও পবরে োয়। ধমব নিরয়ও তারদে মরধয অরিক
আরলােিা হয়। একনদি বৃদ্ধ তারক বরল, ‘এখিকাে অবস্থা োই পহাক, ইহুদী ধমব
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বা জুদাইজরমে সবরেরয় কারছে ধমব ইসলাম। ধমব অনুশীলরিে নদক নদরয়ও
ইহুদী ও মুসলমািো পেষ্পরেে খুব কাছাকানছ। নবশ্বাস কে, আনম ইহুদী িা হরল
মুসলমাি হতাম।’ এধেরিে কথায় কথায় একনদি বৃদ্ধ োব্বী উইনলয়াম পকারহি
কামাল সুলাইমািরক নজজ্ঞাসা কেল, ‘োকুনে, বযবসা পকাি উরদ্দেই পতামাে
পিই, তাহরল পকি তুনম আরমনেকা এরসছ? পতামাে মত কারজে পছরল শুধু ঘুরে
পবনেরয় নদরিে পে নদি সময় িষ্ট কেরব, এটা স্বাভানবক িয়।‘ এইভারব কথাে
পযাুঁরে পরে কামাল সুলাইমাি তাে উরদ্দরেে কথা বৃদ্ধরক বরল পফরল এবং
জািায় পে, পস নিনশ্চত নিউইয়রকবে টুইিটাওয়াে মুসলমািো ধ্বংস করেনি। পক
করেরছ, পসটা উদ্ধাে কেরত তাে সাো জীবিও েনদ বযয় কেরত হয় তবু পস
কেরব।’ কামাল সুলাইমারিে কথা বৃদ্ধ শুধু পশারি, নকছুই বরল িা। ধীরে ধীরে
প্রসংেনট পস এনেরয় োয় অে কথাে ছরল। বৃরদ্ধে অবস্থা আেও খাোরপে নদরক
োয়। মুমূর্ুব অবস্থায় পপৌরছ োয় বৃদ্ধ োব্বী উইনলয়াম পকারহি। মারে মারেই পস
সংজ্ঞা হানেরয় পফলরত শুরু করে। জ্ঞাি নফরে পপরলই পস পদখত কামাল
সুলাইমাি নশয়রেে কারছ বরস। এমনি একটা মুহূরতব একনদি বৃদ্ধ কামাল
সুলাইমারিে একটা হাত তুরল নিল হারত। বৃরদ্ধে পোখ দুনট অশ্রু সজল হরয়
উরিরছ। বৃদ্ধ বরল, ‘প্রভুে কারছ োওয়াে সময় আসন্ন। জানি িা, প্রভুে সন্তুনষ্ট আনম
পাব নকিা। তাুঁে জরেই আনম পশর্ একনট কাজ করে পেরত োই।’ থারম বৃদ্ধ।
কামাল সুলাইমাি বরল, ‘নক কাজ?’ বৃদ্ধ বরল, ‘পতামারক সাহােয কেরত োই।’
‘নক সাহােয?’ নবনিত করণ্ঠ বরল কামাল সুলাইমাি। বৃদ্ধ পকাি উত্তে িা নদরয়
বরল, ‘ঐ আলমানেরত েতকাল নসিােে পথরক আিা পে পছাট্ট বািনট আরছ, পসটা
আমাে কারছ নিরয় এস।’ বািনট কামাল সুলাইমাি নিরয় এরল বৃদ্ধ বাি পথরক
পভলরভরটে একটা পছাট্ট থরল পবে করে কামাল সুলাইমারিে হারত তুরল পদয়।
লান্ত করণ্ঠ ধুুঁকরত ধুুঁকরত বরল বৃদ্ধ, ‘পবটা, পতামাে জীবি পতামাে কারছ েতটা
গুরুত্বপূেব, এই থরলটাও পতামাে কারছ ততটাই গুরুত্বপূেব।’ বৃদ্ধ দম পিবাে জরে
পথরম োয়। কামাল সুলাইমাি নবনিত করণ্ঠ বরল, ‘জিাব এরত নক আরছ?’ বৃদ্ধ
কষ্ট করে পটরি পটরি বরল, ‘পতামো ো খুুঁজছ পবটা......।’ কথাগুরলা উচ্চােে
করেই বৃরদ্ধে লান্ত কণ্ঠ পথরম োয়, বুরজ োয় পোখ দুনট। করয়ক মুহূতব পরে বৃদ্ধ
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আবাে পোখ খুরল বরল ক্ষ্ীে করণ্ঠ, ‘পবটা, পকােআরিে সুো ইয়ানসি নক পতামাে
মুখস্থ আরছ?’ ‘আরছ।’ বরল কামাল সুলাইমাি। বৃদ্ধ উজ্জ্বল পোরখ অফুট করণ্ঠ
বরল, ‘তুনম ওটা পেরত থাক, আে সাক্ষ্ী থাক.....। আনম ঘুমাব।’ বরল বৃদ্ধ পোখ
বুরজ। কামাল সুলাইমাি তাোতানে উরি ািাে, িাসবরদে ারক। তাো ছুরট
আরস। েখি ািাে, িাসবো বৃদ্ধরক নিরয় বযস্ত, তখি কামাল সুলাইমাি বৃরদ্ধে
নশয়রে দাুঁনেরয় মরি মরি সুো ইয়ানসি পাি কেনছল। বৃদ্ধ আে পোখ পখারলনি।
কামাল সুলাইমাি পভলরভরটে পসই থরলরত পপরয়নছল আপিাে কিরফশি পটপ।’
থামল আহমদ মুসা।
নিেব েইল . হাইম হাইরকল। তাে সমগ্র পেহাো পবদিায় পাংশু। আে
অশ্রুে প্রস্রবে বইরছ তাে পোখ পথরক। িত মুরখ অরিকক্ষ্ে অশ্রু পমােরিে পে
মুখ তুলল। বলল, ‘এখি আে আমাে পকাি নবিয় পিই আহমদ মুসা। মহাি োব্বী
নিকই করেরছি। আে ইসলাম গ্রহে করে নতনি তাে নবজ্ঞতােই প্রমাে পেরখ
পেরছি।’
‘স্যাে, সুো ইয়ানসি পাি কেরত বলা এবং সাক্ষ্ী থাকরত বলাে অথব
আপনিও এটাই করেি?’ বলল উৎসানহত করণ্ঠ আহমদ মুসা।
‘এে আে পকাি অথব পিই বৎস।’ বলল . হাইম হাইরকল।
‘আল হামদুনলল্লাহ।’ আহমদ মুসা বলল।
. হাইম হাইরকল মুখ তুলল। তাকাল আহমদ মুসাে আিনন্দত মুরখে
নদরক। তােও মুরখ একটু স্বনস্তে হানস ফুরট উিল। পসাফায় পহলাি নদরয় বসল পস।
বলল, ‘এবাে আহমদ মুসা, পতামাে কথা বল।’
আহমদ মুসা একটু ভাবল। তােপে বলল, ‘স্যাে, োব্বী উইনলয়াম
পকারহি পে অমূলয সাহােয করেরছি, তাে পরেে সাহােয আপিাে কাছ পথরক
োই।’
‘তাে মারি আমাে কিরফশরি প্ররয়াজিীয় পে কথা পিই, তা জািরত
োও, তারত পে ফাুঁকগুরলা আরছ তা পূেে কেরত োও। এক কথায় কিরফশরি ো
বলা হরয়রছ তারক প্রমাে কোে উপকেে োও। এই পতা?’ বলল . হাইম
হাইরকল।
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আহমদ মুসাে মুরখ হানস ফুরট উিল। বলল, ‘নিক স্যাে।’
‘পকি োও? প্রনতরশাধ পিবাে জরে?’ নজজ্ঞাসা . হাইম হাইরকরলে।
‘প্রনতরশাধ িয় স্যাে। সতয উদ্ধাে কেরত োই। নবশ্ববাসীরক সতযটা
জািারত োই। জানতে কপাল পথরক সন্ত্রাসী হওয়াে কলংক মুরছ পফলরত োই।’
আহমদ মুসা বলল।
‘পতামাে োওয়া েুনিসংেত। আমাে পাপ সাংঘানতক পকউ জানুক।
সতযটা বাইরে োক, এটাও আমাে মরিে একটা োওয়া নছল, েনদও মূলত আমাে
মািনসক শানন্তে জরেই আনম কিরফশি করেনছলাম। আনম আিনন্দত পে, আমাে
পারপে প্রায়নশ্চত্ত আনম কেনছ, অেনদরক সতযটা প্রকারশেও একটা পথ হরয়রছ।
আনম অবেই পতামারক সাহােয কেব।’
বরল একটু পথরমই . হাইম হাইরকল আবাে বরল উিল, ‘তরব আনম
বলাে আরে পতামাে কারছ নকছু শুিরত োই। নবশ বছে আরেে ঘটিা পতা! পতামো
কতটুকু জাি, জািাে পক্ষ্রত্র কতটা এনেরয়ছ, ঘটিা সম্পরকব নক ধেরিে নসদ্ধারন্ত
পপৌছাে পরে পতামো সতয-সন্ধারিে ফাইিাল পষ্টরজ পিরমছ, তা আনম জািরত
োই। প্রথরম বল, ঘটিাে পপছরি কাো আরছ বরল পতামো মরি কে?’
‘এ বযাপারে েত নবশ বছরে অরিরক অরিক কথা বরলরছি। তাে মরধয
আমাে মরত সরতযে সবরেরয় কাছাকানছ হরলা রুশ েরবর্ক . তানতয়া
পকাোনজিাে কথা। নতনি এক সাক্ষ্াতকারে বরলরছি, ‘ঘটিা ঘটাবাে জরে পে
১৪ জিরক দায়ী কো হরয়নছল, তাো এ ঘটিা ঘটায়নি। বেং ঘটিাে সারথ জনেত
আরছ বে একটা গ্রুপ োো পৃনথবীে রূপ পারে নদরত োয়। এো সাংঘানতক
শনিশালী। এরদে আয়রত্ব আরছ ৩০০ নট্রনলয়ি লারেে সম্পদ। পলাবাল
েভিবরমরন্টে মাধযরম এো এরদে ক্ষ্মতারক তবধতা নদরত োয়।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘নতনি পতা পসই ক্ষ্মতাধরেে িাম করেিনি। পক পসই ক্ষ্মতাধে?’ বলল
. হাইম হাইরকল।
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‘পসই শনিরক নেনহ্নত কোে জরে দুনট নবর্রয়ে আরলােিা দেকাে।
এক. এই ঘটিাে িাো পক বা কাো লাভবাি হরয়রছ? দুই. ঘটিা সম্পরকব কাো
আোম জািত?’
‘লাভবাি হওয়াে নবর্রয় বলা োয়, এই ঘটিাে িাো দুনিয়াে পদশগুরলাে
মরধয সবরেরয় লাভবাি হরয়রছ ইসোইল। টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে আরে পনশ্চমী
জিমরতে মরধয ইসোইরলে প্রনত নবেনি এবং নফনলনস্তনিরদে প্রনত সহানুভুনত
বােনছল। িাইি-ইরলরভরিে দায় মুসলমািরদে নবরশর্ করে আেবরদে ঘারে
োপারিারত োতাোনত অবস্থাে পনেবতবি ঘরটরছ। আেবরদে প্রনত সরন্দহ-সংশয়
েতটা পবরেরছ, ততটাই সহানুভুনত পবরেরছ ইসোইরলে জরে। অেনদরক
সন্ত্রারসে নবরুরদ্ধ েুরদ্ধে আোরল ইসোইল নফনলনস্তনিরদে স্বাধীিতা সংগ্রারমে
কণ্ঠরোধ কোে সুরোে পপরয়রছ। সবরেরয় বে কথা হরলা সন্ত্রারসে নবরুরদ্ধ েুরদ্ধে
ফরল আফোনিস্তাি ও ইোক ধ্বংস হওয়া, নসনেয়া, পলবািি, নমসে, সউনদ
আেরবে মত পদরশে স্বাধীি েনত শৃঙ্খনলত হওয়া এবং মধযপ্রারেয নবপুল পনেমাে
মানকবি তসে অনিনদবষ্টকারলে জরে আসি পেরে বসায় ইসোইরলে নিোপত্তা
নিনশ্চত হরয়রছ এবং মানকবিীরদে কারছ ইসোইরলে মূলয আেও পবরেরছ।
অনুরূপভারব টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে ফরল সীমাহীিভারব লাভবাি হরয়রছ মানকবি
েুিোরেে একটা েুদ্ধবাদী পোষ্ঠীে োজিীনত। সবাই বরলরছ টাওয়াে ধ্বংরসে
আরেে পৃনথবী এবং পরেে পৃনথবী এক পৃনথবী িয়। পৃনথবীে এই পনেবতবি
আরমনেকাে ঐ েুদ্ধবাদী গ্রুরপে পরক্ষ্ পেরছ। টাওয়াে ধ্বংরসে জরে এমি এক
শনিরক আরমনেকাে তদানিন্তি সেকাে দায়ী করে, োো নিনদবষ্ট নকছু মানুর্ নকংবা
নিনদবষ্ট পকাি পদরশে মরধয সীমাবদ্ধ িয়। মানকবিীো েখি পেখারি োইরব, তারদে
হানজে কেরব এবং পসখারি হামলা তারদে জরে তবধ হরয় োরব। আরমনেকা
আফোনিস্তাি ধ্বংস করেরছ, নকন্তু অদৃে শত্রু অদৃেই েরয় পেরছ। োরদেরক
সরন্দহাতীতভারব পদার্ী সাবযস্ত করে সকল আইরিে িাোরলে বাইরে এক িীরপ
বন্দী করে নিেবাতি োনলরয় পেরছ, তারদে টাওয়াে ধ্বংরসে বযাপারে পকাি পদার্
পাওয়া োয়নি। পসই শনিরক অে এক রূরপ ইোরক আিা হরয়রছ। তােপে
ইোক ধ্বংস হরয়রছ, নকন্তু পসই শনিরক পাওয়া পেল িা ইোরক, অদৃে হরয়
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পেল। এইভারব অদৃে শত্রুরক আরমনেকাে ক্ষ্মতাসীিো পেখারি ইো
আনবষ্কাে করেি এবং পসখারি আোম আক্রমে কো তাে জরে তবধ হরয় োয়।
এই সবববযাপী শত্রুে ভয় আরমনেকাি জিেরেে মরধয এমিভারব সৃনষ্ট কো
হরয়নছল পে, আরমনেকাি জিেরেেও পমৌনলক অনধকাে খবব কো হয় আভযন্তেীি
নিোপত্তাে িারম। একনট একক পলাবাল পাওয়াে লারভল জরে পে সুরোে তাে
প্ররয়াজি নছল, পসই সুরোে নিউইয়রকবে নলবানটব ও প রমাক্রানস টাওয়াে ধ্বংরসে
পে আরমনেকাে েুদ্ধবাদী পোষ্ঠীে হারত এরস োয়। সুতোং টাওয়াে ধ্বংরসে
ঘটিায় প্রতযক্ষ্ভারব ইসোইল এবং আরমনেকাে একনট পোষ্ঠী লাভবাি হয়। নিক
এই ভারবই ঘটিা পথরক লাভবাি হওয়া এই দুপরক্ষ্েই জািা নছল ঘটিা সম্পরকব
আোম খবে। টাওয়াে ধ্বংরসে ঘটিাে আরেে দুএকনদি পশয়াে মারকবরট
অস্বাভানবক পলি-রদি হয়। পে ক্ষ্মতাধেো এে মাধযরম নমনলয়ি নমনলয়ি লাে
কামাই করে, তাো টাওয়াে ধ্বংস সম্পরকব জািত। আরমনেকাে নস.আই.এ,
এফ.নব.আই-এে কারছ টাওয়াে ধ্বংস সম্পরকব ইনতবােক তথয নছল, নকন্তু তাো
প্রনতকারেে পদরক্ষ্প বা প্রনতরোরধে বযবস্থা নিরত সাহস করেনি। এ নিরয় পরে
পলাক পদখারিা তদন্ত কনমনটও েনিত হয়। তদন্ত কনমনটও ফলপ্রসূ নকছু করেনি।
সম্ভবত পে সাহস নস.আই.এ, এফ.নব.আই-এে নছল িা, পস সাহস তদন্ত
কনমনটেও থাকাে কথা িয়। অেনদরক টাওয়াে ধ্বংরসে বযাপারে ইসোইরলে
পুরোপুনে জািা নছল। টুইিটাওয়ারে োে হাজাে ইসোইলী কাজ কেত, নকন্তু পকউ
ঘটিাে নদি কারজ োয়নি। পকাি পদরশে কত পলাক মাো পেরছ তাে একটা
তানলকা প্রকাশ পায় ঘটিাে পেপেই, তারত পকাি ইসোইলীে িাম নছল িা। পরে
অবে এ তথয পোপি কোে পেষ্টা কো হয়। ঘটিাে একনদি পে পজরুসারলম
পপাষ্ট নলরখ, োে হাজাে ইসোইলী নিরখাুঁজ। অেনদরক ঘটিাে ৮ নদি পে
ওয়ানশংটি পপাষ্ট নলরখ ১১৩ জি ইসোইলী মাো পেরছ। ওয়ানশংটি পপাষ্ট এই
কথা বলাে একনদি পে পস সমরয়ে মানকবি পপ্রনসর ন্ট তাে বিরবয বরলি ১৩০
জি ইসোইলী নিহত হরয়রছ। নকন্তু সবরশরর্ টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে ১১ নদি পে
নিউইয়কব টাইমস মাত্র নতিজি ইসোইলী নিহত হবাে খবে নলরখ। তাোও আবাে
নছল ভ্রমেকােী, টুইিটাওয়ারেে োকুরে িয়। নিতীয়ত ্িঃ টুইি টাওয়াে এলাকায়
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ঐ নদি ইসোইলী প্রধািমন্ত্রীে একটা পপ্রাগ্রাম নছল। সব নিকিাক নছল, পশর্ মুহূরতব
ইসোইলী পোরয়ন্দা সংস্থাে নিরর্রধে কােরে প্রধািমন্ত্রী পসই পপ্রাগ্রাম বানতল
করেি। এফ.নব.আই. নিোপত্তাে নিশ্চয়তা পদয়া সরেও নতনি োিনি। সুতোং
পদখা োরে ইহুদীো, ইসোইলী পোরয়ন্দা নবভাে পুরোপুনে এবং আরমনেকাে
নস.আই.এ ও এফ.নব.আই-এে একটা অংশ টাওয়াে ধ্বংস সম্পরকব জািত।
এফ.নব.আই, নস.আই.এ শুধু জািত িয়, তাো ঘটিা ঘটাে সময় প্রনতরোধ
প্রনতকারেে পকাি বযবস্থাই করেনি। মাি পেবারয়ে এফ.নব.আই কমবীো পে তথয
উপরে পানিরয়নছল, তা োপা পদয়া হয়। শুধু তাই িয়, দুনিয়াে সবাই জারি
টাওয়াে ধ্বংরসে আক্রমেরকও প্রনতরোধ কো হয়নি। প্রথম টাওয়ারে আক্রমরেে
পে নিতীয় টাওয়ারে আক্রমে কোে মারে সমরয়ে পে বযবধাি নছল তারত
আরমনেকাে সব জংনে নবমাি, সব পক্ষ্পোস্ত্র পসখারি হানজে হরত পােরতা। নকন্তু
একনটও আরসনি। অথে পখাদ মানকবি পপ্রনসর ন্ট প্রথম টাওয়ারে আক্রমরেে সরে
সরে নটনভরত তাে ছনব পদরখি, নকন্তু নিনস্ক্রয় থারকি। আক্রমে পেি হরত পদয়া
হরয়রছ। পকি তা কো হরয়রছ? উত্তে একই েকম। পকাি শনিমারিে প্রনত ভয়ই
সম্ভবত এই নিনস্ক্রয়তাে কােে।’ থামল আহমদ মুসা।
থামরতই . হাইম হাইরকল বরল উিল, ‘নকন্তু বল, পসই শনিমাি পক্ষ্
পক বরল পতামো মরি কে?’
‘পকাি বযনি িয়, পকাি বে গ্রুরপে কাজ এটা। এ গ্রুরপে পকাি নবরশর্
িাম আরছ নকিা, জানি িা। এ গ্রুরপে পনেেয়মূলক আেও নকছু তথয সামরি
আিরল তারদে নেনহ্নত কো সহজ হরত পারে।’ বরল একটু থামল আহমদ মুসা।
পসাজা হরয় বরস আবাে বলা শুরু কেল, ‘বলা হয় এই েুদ্ধবাজ গ্রুরপে নবরদশ
িীনত Neo-colonialism এে সমাথবক। এো আরমনেকাে সামনেক শনি বা
পোরয়ন্দা শনি বযাবহাে করে ন রক্টটে শাসক, ধিী োজনিনতক পনেবাে, দুিবীনত
সৃষ্ট েেতানন্ত্রক দলরক কারজ লানেরয় বা তারদে ক্ষ্মতায় বনসরয় পৃনথবীে
জানতসমূহরক দমি ও নিয়ন্ত্রে কেরত োয়। পপছরি তানকরয় আরমনেকাে আগ্রাসি
ও হস্তরক্ষ্পমূলক পেকর বে ও তৎপেতাে নদরক িজে নদরল এে জি জি
প্রমাে পাওয়া োরব, িাম উরল্লখ করে সময় িষ্ট কোে প্ররয়াজি পিই স্যাে। নকন্তু
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এে পেরয়ও এই গ্রুরপে ভয়ংকে কাজটা হরলা অন্তঘবাত। এই গ্রুরপে একটা
পনলনস হরলা, ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী ঘটিা নিরজো ঘনটরয় তাে দায় অরেে ঘারে
োনপরয় নদরয়তাে নবরুরদ্ধ সামনেক বযবস্থা গ্রহরেে তবধতা দাুঁে কোরিা। নিক
নহটলারেে জামবািীে পালবারমন্ট পপাোরিাে ঘটিাে মত। নহটলাে তাে পালবারমরন্ট
আগুি পদয়াে জরে কমুযনিষ্টরদে পদার্ারোপ করেনছল। কমুযনিষ্ট কা বধােী
একজিরক পগ্রপ্তােও কো হরয়নছল। পস পলাক আগুি পদয়াে অপোধ স্বীকােও
করেনছল। নকন্তু পরে দুনিয়া পজরিরছ এই পালবারমন্ট পপাোরিাে কাজ পখাদ
নহটলাে কনেরয়নছল। প্রমাে হরয়নছল নহটলারেে সবরেরয় ঘনিষ্ঠ সহরোেী হােমাি
পোরয়নেং-এে অনফস পথরক পালবারমন্ট ভবি পেবন্ত একটা সুেে সৃনষ্ট কো
হরয়নছল। এই সুেে পরথ নেরয় নহটলারেে পলাকোই পালবারমরন্ট আগুি
নদরয়নছল। মরি কো হরে নহটলারেে এই পকৌশলটারকই আরমনেকাে একনট গ্রুপ
এবং ইসোইল তাে োেীয় পনলনস নহসারব গ্রহে করেরছ। আরমনেকাে এই
েুদ্ধবাজ গ্রুপনটে ‘নিরজে িাক পকরট অরেে োত্রাভে’ কোে মত এক জঘে
র্েেন্ত্র পপ্রনসর ন্ট পকরিন বযথব করে নদরয়নছরলি। সম্প্রনত এই পোপি
কমবকারন্ ে নববেে তুরল ধরেরছ আরমনেকাে ‘োশিাল নসনকউনেনট এরজনন্স’ে
উপে পলখা পজমস বামরফা ব-এে বই ‘Body of secrets : Anatomy of
the Ultra-Secret National Security Agency’-এে পলখক মানকবি
েুিোরেে নবনভন্ন পোপি দনলরলে নভনত্তরত নলরখি পে, পৃনথবী কাুঁপারিা ‘ইধু েভ
েেমং’ ঘটিাে পে মানকবি েুিোরেে একটা শনিমাি গ্রুপ নকউবাে নবরুরদ্ধ
মানকবি জিমতরক পখপারিা এবং নকউবাে নবরুরদ্ধ েুরদ্ধ মানকবি জিেরেে সমথবি
আদারয়ে জরে মানকবি েুিোরেে অভযন্তরে ধ্বংসাত্মক নকছু সন্ত্রাসী ঘটিা
ঘটারিা ও তাে দায় নকউবাে উপে োপারিাে একটা পনেকল্পিা ততনে করে। এই
পনেকনল্পত সন্ত্রাসী ঘটিাে মরধয নছল আকনিক এক দাো ও োয়ট সৃনষ্টে মাধযরম
নকউবা সনন্ননহত মানকবি ঘাুঁনট গুয়ািতািারমাে জংনে নবমাি, েুদ্ধ জাহাজ ও অস্ত্রগুদাম উনেরয় পদয়া, পলানে াে নময়ামী এনেয়া, এমি নক পখাদ ওয়ানশংটি
এলাকায় কমুযনিষ্ট নকউবাে িাম জনেত করে সন্ত্রাসী অনভোি, পলানে া উপকূরল
নকউবাি নেফুজী ভনতব একটা পবাট ুনবরয় পদয়া, মানকবি েুিোরেে বাছাইকৃত
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নকছু এলাকায় পবামাে নবরফােে ঘটারিা এবং এে সারথ নকউবাে সম্পকব থাকাে
দনলল ততনে করে জিসমরক্ষ্ প্রকাশ কো, ‘পমনক োনশয়াি নবমাি’ িাো মানকবি
পবসামনেক নবমািরক পহিস্থা কো, মানকবি পবসামনেক নবমাি ও জলজাহাজ
হাইজযাক, এমি নক পবসামনেক নবমাি গুলী করে ভূপানতত কো। এই সন্ত্রাসপনেকল্পিা পপ্রনসর ন্ট পকরিন ে কারছ পপশ কো হরল তা এক কথায় নতনি
বানতল করে পদি। পকরিন নিহত হবাে পে ‘Assassination Record
Review Board’ এই দনলল আনবষ্কাে করে এবং ‘োশিাল আেকাইভস’ এই
দনলল প্রকাশ করেরছ।’
এ পেবন্ত বরল আহমদ মুসা একটু থামল।
েম্ভীে . হাইম হাইরকল আহমদ মুসাে নদরক পানিে একটা লাস পিরল
নদরয় বলল, ‘েলা একটু নভনজরয় িাও।’
‘ধেবাদ’ বরল আহমদ মুসা একটু পানি পখরয় আবাে বলা শুরু কেল,
‘পপ্রনসর ন্ট পকরিন ে আমরল শনিমাি এই গ্রুপ েতটা শনিশালী নছল, মরি হয়
তাো পরে অরিক পবনশ শনিশালী হয়। টাওয়াে ধ্বংরসে ঘটিাে জলজযান্ত
অরিক তথযরক তাো পবমালুম হজম করে পফরলরছ এবং ছয়রক িয়, আে িয়রক
ছয় কেরত সমথব হরয়রছ। দুটাওয়ারেে সারথ তৃতীয় একটা টাওয়াে সমূরল ধ্বংস
হয়, অথে নবমাি তারক আঘাত করেনি। এই টাওয়াে নিরয় তহ তে উরিনি, পকাি
গ্রহেরোেয বযাখযাও পদয়া হয়নি এবং তদন্তও কো হয়নি। পকাি নসনভনলয়াি
এয়াে লাইিারেে পরক্ষ্ অত নিেুরত অমি েনতরত এনেরয় নেরয় ঐ েকম
নিখুুঁতভারব আঘাত কো সম্ভব িয়। মানকবি সামনেক বানহিীে ‘পলাবাল হক’ (ো
পদখরত পবানয়ং ৭৩৭-এে মত) হাই আলনটেু নবমাি তাে ভয়ািক শনিশালী
‘দূে নিয়ন্ত্রে বযবস্থা’ে মাধযরমই মাত্র নসনভল এয়ােলাইিাে নদরয় এ ধেরিে ঘটিা
ঘটারত পারে। এই প্রবল সরন্দহ সম্পরকবও তারদে পকাি বিবয পিই। তাছাো
টাওয়াে বানল নদরয় ততনে ঘরেে মত মানটে সারথ নমরশ োয় পলবীরিে আঘারত িয়,
বেং পোোয় সংঘনটত নবরশর্ ধেরিে নবরফােরেে মাধযরম। মানকবি েুিোরেে
নবনল্ডং এিপাটবো এই ধেরিে বিবয নদরয়রছ। নকন্তু অে সব গুরুত্বপূেব তরথযে
মত এ তথযও মানুরর্ে কারছ পপৌছরত পারেনি। অনুরূপভারব সংনিষ্ট
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এয়ােলাইিগুরলা প্রথরম পে োত্রী-তানলকা প্রোে করে, তাে মরধয পকাি মুসনলম
িাম নছল িা। পরে ১৪নট মুসনলম িাম তানলকায় আরস। পকি আরস, নকভারব
আরস, তাে পকাি গ্রহেরোেয বযাখযা আজও পাওয়া োয়নি। এমনি হাজারো
তথযরক ঐ শনিমাি গ্রুপনট নদরিে আরলাে মুখ পদখরত পদয়নি। এই গ্রুপনট
এতই শনিশালী পে, নিতীয় নবশ্ব েুরদ্ধে পে পথরক, নিউইয়কব টাইমস-এে ভার্ায়,
আরমনেকাি পনলনস কােবত এরদেই হারত েরয়রছ।’ থামল আবাে আহমদ মুসা।
পসাফায় পহলাি নদরয় বসা . হাইম হাইরকল পসাজা হরয় বসল। বলল,
‘শনিমাি পক্ষ্নটে কাজ বলরল, পনেেয় নকন্তু নেনহ্নত হরলা িা।’
ম্লাি হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘নক িারম তারদে আনম াকব।
পরোরলাকেত মানকবি পলনখকা পগ্রস হােরসরলে কথা মরি পেরছ। নতনি নছরলি
একজি োজনিনতক নবরির্ক ও গ্রন্থকাে। নতনি ইসোইল সফে করেি। তাে
নভনত্তরত একটা বই পলরখি। বইরয়ে িাম হরলা, ‘পজরুসারলম সফে’। নতনি এ
বইরত ইসোইলী একজি সাংবানদরকে একনট েনববত উনি উদ্ধৃত করেি এবং পস
উনি হরলা, ‘আমো নিনশ্চতভারব নবশ্বাস কনে পে, বতবমারি পহায়াইট হাউজ
আমারদে হারত, নসরিট আমারদে হারত, নিউইয়কব টাইমস আমারদে হারত,
এমতাবস্থায় আমারদে প্রারেে সারথ আে কােও প্রারেে তুলিা হয় িা।’ পলনখকা
পগ্রস হােরসল তাে উি বই সম্পরকব একটা অনভজ্ঞতাে কথা নলরখরছি তাে অে
একনট নলখায়। বরলরছি, ‘আমাে এ বই অরিক বাধা-নবপনত্ত, েক্রারন্তে পবোজাল
পপনেরয় পশর্ পেবন্ত প্রকানশত হরলা ১৯৮০ সারল। এেপে পবশ করয়কনট েীজবায়
বিৃতা পদয়াে আমন্ত্রে পপলাম। সাধােে খৃষ্টািো নবশ্বাস কেরত োইল িা আমাে
পনেরবনশত তথযসমূহ। কােে, তৎকারল নফনলনস্তিীরদে উপে ইসোইরলে নবনভন্ন
অতযাোে, ভূনম দখল, বানেঘে নবধ্বস্ত কো, েখি-তখি পগ্রফতাে ও অোে
নিেবাতি সম্পরকব আরমনেকাি প্রোে মাধযরম পকাি খবেই থাকত িা। নবনভন্ন
েীজবায় বিৃতাকারল আনম েখি পশ্রাতারদে আমাে নিরজে পদখা ঘটিাবলীে বেবিা
নদতাম, আমারক প্রশ্ন কো হত ‘আমো পতা সংবাদপরত্র এসব খবে পাই িা?’
অথে ইসোইরলে মত পছাট পদরশ েত আরমনেকাি সাংবানদক কাজ করে, অরিক
গুরুত্বপূেব পদরশও এই পনেমাে আরমনেকাি সাংবানদক পিই। এসব নবর্য়
ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে
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আমারক মরি কনেরয় নদল, নিউইয়কব টাইমস, নদ ওয়াল নেট জািবাল, নদ
ওয়ানশংটি পপাষ্ট, আে আমারদে পদরশে অোে প্রায় সব সংবাদপত্র হয় ইহুদী
মানলকািাধীি অথবা ইহুদী নিয়নন্ত্রত। আে এসব সংবাদপত্র ইসোইরলে সমথবক।
এতসব সাংবানদক ইসোইরল কাজ করে শুধু ইসোইলীরদে দৃনষ্টরকাি পথরক
সংবাদ প্রোরেে জে।’ পলনখকা পগ্রস হােরসরলে এই মন্তবয তাে What
Christians dorit know about Israil শীর্বক প্রবরন্ধ ছাপা হয়। পগ্রস
হােরসরলে এই বিরবয মানকবি েুিোরেে ‘পফাথব পষ্টট’ অথবাৎ নমন য়া জেতরক
পে অরক্টাপারশে হারত বন্দী পদখা পেরছ, পসই অরক্টাপাশই পসনদি পহায়াইট হাউজ
ও পালবারমন্টরক পুতুরল পনেেত করেনছল। এই অরক্টাপাশ ইহুদী লবী এবং
সেকাে, নসরিট ও প্রশাসরি কমবেত তারদে অনুেতো এবং িবযঔপনিরবনশক
েুদ্ধবাজ এক গ্রুপ নিরয় েনিত নছল বরল আনম মরি কনে। এই অরক্টাপাশই পসনদি
টুইিটাওয়াে ধ্বংস করে তাে দায় মুসনলম পমৌলবাদী পনেেরয়ে অদৃে এক
গ্রুরপে ঘারে োনপরয় পৃনথবীে সম্পদ, শনিরকন্দ্র দখল কোে জরে পেখারি ইো
পসখারি োুঁনপরয় পোে অবানেত সুরোে করে নিরয়নছল। আমাে কথা এ পেবন্তই।
এই কাজ পসনদি তাো নকভারব করেনছল, পসটা আপনি বলরবি।’ থামল আহমদ
মুসা।
. হাইম হাইরকল পোখ বুরজ পসাফায় পহলাি নদরয় বরসনছল। পসাজা
হরয় বরস বলল, ‘ধেবাদ পতামারক। পদখনছ, পকাি নদক নদরয়ই তুনম কােও
পপছরি িও। সব নদরকই পতামাে পোখ আরছ। জনটল একটা নবর্য়রক সেল
অবয়রব সুন্দেভারব তুরল ধরেছ। এখি তুনম একটা মর ল দাুঁে কোও পে ধেরিে
ছনব তুনম আুঁকরল, তাো নকভারব ঘটিা ঘনটরয় থাকরত পারে।’
‘এ বযাপারে িতুি কথা পিই। পে সম্ভাবিা নিরয় আরলােিা হরয়রছ, তাই
আনম বলরত পানে।’
বরল একটু থামল। তােপে আবাে বলা শুরু কেল, ‘আমাে নবশ্বাস
নসনভল এয়াে লাইিাে নবমাি টুইি টাওয়ারে আঘাত করেনি, আঘাত কোরিা
হরয়রছ। হয় মানকবিী নবমাি পলাব হক’-এে নবমাি হাইজযাক-এে অপ্রনতরোধয
পটকিলনজ নকংবা টুইিটাওয়ারে নেরমাটব কিরট্রাল বযবস্থা নসনভল এয়াে লাইরিে
ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে
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নবমািরক টুইিটাওয়ারে পটরি নিরয় পেরছ। নিতীয়ত ্িঃ নবমাি হামলায়
টুইিটাওয়াে ধ্বংস হয়নি। নবনল্ডং এিপাটবরদে পেমি, পতমনি আমােও নবশ্বাস,
টুইিটাওয়ারেে বটরম নবরশর্ নবরফােক পাতা হরয়নছল। তৃতীয়ত ্িঃ
টুইিটাওয়াে আক্রমেকােী পকাি নবমািই হাইজযাক হয়নি। নবমারিে োত্রী ও
লুো বুেরতই পারেনি নবমারিে নক হরয়রছ, পকাথায় োরে। নবমারিে
কমুযনিরকশি পিটওয়াকব িষ্ট কোে কােরে নবমাি বন্দরেে সারথ পকাি পোোরোে
কেরত পারেনি। নবমারিে েযাকবি পথরক এে সাক্ষ্ী পাওয়া োরব বরল েযাক বি
োরয়ব কো হয়। েতুথবত ্িঃ নবমাি হাইজযাক ও টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে জরে পে
১৫ জি মুসলমািরক দায়ী কো হরয়রছ, তাো নবমারি থাকরলও তাো নিরদবার্
োত্রী নছল মাত্র। এো নছল এফ.নব.আই অথবা র্েেন্ত্রকােী গ্রুরপে নেক্রুট।
নমন লইষ্ট, আফোনিস্তািসহ মুসনলম নবশ্বরক প্রাথনমকভারব ঘটিাে সারথ
জোবাে জরে এরদেরক বযবহাে কো হরয়রছ। মুসনলম িারমে অরিক মানুর্রক
তাো এ ধেরিে কারজে জরে ততনে কো পেরখরছ।’ থামল আহমদ মুসা।
লাস পথরক একটু পানি পখল . হাইম হাইরকল। বলল, ‘ধেবাদ
আহমদ মুসা। তুনম অরিক বযাপারে অরিক কথা বরলরছা। নকন্তু সব বযাপারে আনম
বলরত পােরবা িা। কােে র্েেন্ত্রটা নছল পবশ করয়কভারে নবভি। একটাে সারথ
আরেকটাে পকাি প্রকাে সম্পকব নছল িা। োো নবমারিে দানয়রত্ব নছল, তারদে
কাজ নছল টাওয়াে আঘাতকােী নবমাি এবং এই নবমািরক টাওয়ারেে নিনদবষ্ট
লরক্ষ্য পটরি পিবাে জরে ‘পলাব হক’ নবমারিে বযবস্থা কো। অেনদরক
টুইিটাওয়ারেে দানয়ত্ব োরদে নছল, তারদে কাজ নছল নতিনট। এক.
টুইিটাওয়ারেে আন্ াে গ্রাউন্ পলারে নিক সমরয় ‘পসফ প রমানলশি প ভাইস’
(SDD)-এে নবরফােে ঘটারিা, দুই. টাওয়ারে আঘাতকােী নবমাি েখি এক
মাইরলে মরধয আসরব তখি টুইিটাওয়ারে বসারিা বােনত েুিকীয় নেরমাট
কিরট্রাল বযবস্থারক সনক্রয় কো োরত টুইিটাওয়ারে আঘাত নিনশ্চত হয় এবং
নতি. টুইিটাওয়ারে আঘাত-পেবতবী সমরয় নবমারিে েযাকবিসহ পিরেনটভ
কুরমন্ট োরয়ব কো, জাল কুরমন্ট ছনেরয় োখা। আে োো ‘নেনিনপে’ -এে
বযবস্থাপিাে দানয়রত্ব নছল, তারদে কাজ নছল ‘নেনিনপে’পদে িাম নিনদবষ্ট নদরি
ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে
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নিনদবষ্ট সমরয়ে নিনদবষ্ট এয়াে লাইিরসে োত্রী তানলকায় সনন্নরবনশত কো এবং
টুইিটাওয়ারেে ঘটিায় তারদে মৃতুযে বযাপােটা প্রকাশ পাবাে পে এরদে হতযা
কো ও োরয়ব করে পফলা। এই নতিনট নবভাে ছাোও...............।’
আহমদ মুসা . হাইম হাইরকরলে কথাে মােখারি বরল উিল,
‘নেনিনপে’ বলরত কারদে বুনেরয়রছি? কনথত নবমাি হাইজযাককােী
মুসলমািরদে?’
‘হ্যাুঁ, আহমদ মুসা।’ বলল . হাইম হাইরকল।
‘ধেবাদ স্যাে। েত ২০ বছরে তারদে পক্ষ্রত্র পকউ এই ‘নেনিনপে’ শব্দ
বযবহাে করেনি। আপনিই মাত্র হতভােযরদে সনিক অবস্থা তুরল ধরেরছি এই
‘নেনিনপে’ শব্দ িাো। অরিক ধেবাদ আপিারক। স্যনে, কথাে মােখারি কথা
বলাে জরে। বলুি স্যাে।’
‘হ্যাুঁ, ো বলনছলাম। র্েেরন্ত্রে পে নতিনট গ্রুরপে কথা বরলনছ, তা ছাোও
নছল আরেকটা গ্রুপ। এে িাম ‘নমন য়া গ্রুপ’। োে কাজ নছল আরমনেকাি এবং
আরমনেকায় কােবেত নবরদশী, নবরশর্ করে ইউরোপীয় ও অরেনলয়াি
নমন য়ামযািরদে সারথ ঘনিষ্ঠ পোোরোে েক্ষ্া কো এবং টাওয়াে ধ্বংরসে
পেপেই তারদে মাধযরম পনেকনল্পত নিউজ প্রোরেে বযবস্থা কো। এই গ্রুরপেই
আরেকটা বে কাজ নছল প্রশাসি, সেকাে ও পালবারমরন্টে পে সব দানয়ত্বশীল
পলাক অবানিত, পবফাুঁস বা তবনে কথা বলরত পারে তারদে কারছ ভুয়া তথয
সেবোহসহ সবেকম পন্থা প্ররয়াে করে তারদে মুখ বন্ধ োখা বা বানিত কথা
আদায় কো।’ থামল . হাইম হাইরকল।
‘নকন্তু স্যাে, এই সব ভাে বা গ্রুপ নমরল পে দল তাে িাম পতা বরলিনি।’
আহমদ মুসা বলল।
‘দরলে পকাি িাম নছল িা। ইসোইল সেকারেে পোরয়ন্দা নবভাে,
আরমনেকাে ইহুদীবাদী লবীে পকন্দ্রীয় একটা গ্রুপ এবং আরমনেকাে সেকাে,
পসিাবানহিী, প্রশাসি ও পালবারমরন্ট তারদে অনুেতরদে সমন্বরয় েো নছল এই
দল। তরব তারদে র্েেন্ত্র-কমবসূেীে একটা িাম নছল। িামটা হরলা, ‘অপারেশি
পমো ফেেুি’ সংরক্ষ্রপ OMF । তারদে অপারেশি সংক্রান্ত সব দনলরল সংনক্ষ্প্ত
ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে
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‘OMF’ িাম বযবহাে কো হরয়রছ। তারদে এই অপারেশরিে িাম অনুসারে
তারদে আমো ‘অপারেশি পমো ফেেুি গ্রুপ’ ‘OMF Group’ িামকেে কেরত
পানে।’ থামল . হাইম হাইরকল।
‘তােপে স্যাে।’ তানকদ আহমদ মুসাে।
‘তােপে পতামাে জািাে নবর্য়টা নক?’ . হাইম হাইরকরলে নজজ্ঞাসা।
‘অপারেশরিে নববেে এবং তারদে অপোধ প্রমাে কোে উপায়।’
আহমদ মুসা বলল।
‘বরলনছ আহমদ মুসা, অপারেশি করয়ক ভারে নবভি নছল। আমাে
ভারেে নববেেই আমাে জািা।’ বরল একটু থামল . হাইম হাইরকল। মাথা নিেু
করে একটু ভাবল পবাধ হয়। তােপে মুখ তুরল কথা শুরু কেল, ‘আনম োরদে
‘নেনিনপে’ বরলনছ, তারদে দানয়রত্ব আনম নছলাম। তুনম নিকই বরলছ, শতশত
মুসনলম িারমে মানুর্ ওরদে হারত েরয়রছ, তারদেরক সুনবধামত বযবহাে করে
ওো মুসলমািরদে ফাুঁসাবাে জরে। তুনম পেটা জাি িা পসটা হরলা, নবরশর্ করে
আেব নবশ্ব ও আনিকা পথরক সংেৃহীত হতাশ ও পভাে-পােল মুসনলম েুবকরদে
নেক্রুট করে এরদে পব্রিওয়াশ কো হরয়রছ। এরদেরক পুতুরলে মত কারজ
লাোরিা হরয়রছ। সন্ত্রারসে নবরুরদ্ধ েুরদ্ধে এো উপকেে হরয়রছ। সন্ত্রারসে নবেরদ্ধ
েুদ্ধ নজইরয় োখাে জরে সন্ত্রাস সৃনষ্টে প্ররয়াজরি এরদেরকও বযবহাে কো
হরয়রছ। আমাে হারত োরদে অপবে কো হরয়নছল, তাোই এরদে করয়কজি।
এরদে সংখযা নছল উনিশ। পনেকল্পিা অনুোয়ী আমারদে প্ররয়াজি পেৌদ্দ জরিে।
সতকবতাে জরে ছয়জি বােনত পলাক আিা হরয়নছল। ১৯ জরিে প্ররতযকরকই
আলাদাভারব োখা হরয়নছল স্বাধীিভারব একটা পসট পপ্রাগ্রাম নদরয়। নকন্তু তাো
নছল অদৃে পাহাোে অধীরি। এরদে সবাে জরে নটনকট কো হয় এবং পবান বং
কা ব পিয়া হয়। নকন্তু এো পকউ নবমারি ওরিনি। নবরশর্ বযবস্থায় এরদে ন পােোে
লাউি পথরক নফনেরয় আিা হয়। টাওয়াে ধ্বংরসে পে এয়ােলাইন্স প্রথরম পে
োত্রী তানলকা পদয় তা নবমারি উিা োত্রীরদে কাছ পথরক সংেৃহীত পবান বং কার বে
কাউন্টাে পারটবে নভনত্তরত। পরে আমারদে ‘নমন য়া নটম’-এে হস্তরক্ষ্রপ
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এয়ােলাইন্স তারদে তানলকা সংরশাধি করে পবান বং কা ব ইসুযে নভনত্তরত িতুি
তানলকা প্রকাশ করে। োরত আমারদে ‘নেনিনপে’পদেও িাম এরস োয়।’
থামল . হাইম হাইরকল। পসাজা হরয় বরস করয়ক প াক পানি পখল।
বলরত শুরু কেল আবাে, ‘ওরদেরক এয়ােরপাটব পথরক পবে করে এরি পূবব
পনেকল্পিা অনুোয়ী একটা কিরটইিারে পতালা হয়। তােপে শুরু হয় পসায়া
নতিশ মাইরলে দীঘব পথ োত্রা। োত্রাে লক্ষ্য পবাষ্টরিে উত্তে-পূরবব মাউন্ট মানসব
এলাকাে দুেবম পে ইনন্ য়াি বসনত। মাউন্ট মানসব পববতনট অযাপালানেয়াি
পববতমালাে উত্তে অংরশে পনশ্চম ারল অবনস্থত। মাউন্ট মানসবে দনক্ষ্ে নদক
অযান েম াক পববতমালায় পঘো। আে পনশ্চরম মাত্র েনল্লশ পিাশ নকরলানমটাে
দূরে পলক অিটানেও এবং কািা া সীমান্ত। পলক অিটানেও ও কািা া সীমান্ত
পনশ্চম নদক হরয় উত্তে নদক ঘুরে অযাপালানেয়াি পববতমালায় নেরয় নমরশরছ। এই
নবনেন্ন, দূেবম অিরল মাউন্ট মানসবে পনশ্চম পাদরদরশ ঘিবিাকীেব এক সবুজ
উপতযকা। এই উপতযকা পে ইনন্ য়ািরদে জরে নিনদবষ্ট একটা স্থাি।
ঔপনিরবনশক বৃনটশরদে সারথ ১৬৭৫-৭৬ সারল সংঘনটত নবখযাত ‘নকলনফনলপ
েুরদ্ধ’ পোনজত ও নবতানেত পে ইনন্ য়ািরদে একটা ক্ষ্ুর অংশ নেনেয়াখািাে
মত এই উপতযকায় বাস করে। আমারদে টারেবট নছল এই পে ইনন্ য়ািরদে
পোেস্থারিে লারোয়া পূবব নিনদবষ্ট একটা জায়ো। ভূ-তানত্বক কমবীে ছদ্মরবরশ
আমারদে পলাকো এখারি আরে পথরকই একটা েতব করে পেরখনছল। োরতে
অন্ধকারে এখারিই পপৌছা আমারদে লক্ষ্য। অযাপালানেয়াি পববতমালাে
উত্তোংরশে মাউন্ট মানসব বোবে পপৌরছ সেক পথরক আমারদে োনে োস্তাে
নেহ্নহীি পাথুরে ভূনমরত পিরম োয়। তােপে পাহারেে উপতযকা, সুেে ধরে ২০
নকরলানমটাে োওয়াে পে আমারদে োনে পপৌছল পে ইনন্ য়ািরদে পসই
পোেস্থারিে কারছ। নদিটা নছল ইনন্ য়ািরদে বাৎসনেক সনম্মনলত প্রাথবিা নদবস।
পে ইনন্ য়াি বসনতে ওয়াি টু অল নেরয় জরো হরয়রছ তারদে সদবারেে বানেরত।
এই সুরোে পিয়অে জরেই নদিটা আমো নিক করেনছলাম। পোেস্থাি পথরক
নিোপদ দূেরত্ব আমারদে োনে দাুঁোবাে পে োরতে জরে অরপক্ষ্া কো হয়।
অরপক্ষ্াকালীি এই সমরয়ই কিরটইিারে নবরশর্ এক ধেরিে েযাস প্ররয়াে করে
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তারদে হতযা কো হয়। তােপে োরতে অন্ধকারে পে ইনন্ য়ািরদে কবে
লারোয়া েরতব ওরদে েেকবে নদরয় আমারদে োনে নফরে আরস পবাষ্টরি। আমাে
দানয়ত্বাধীি ভারেে কারজে এভারবই ইনত হয়।’
থামল . হাইম হাইরকল। তাে মুখ েম্ভীে। অপোধ ও েন্ত্রোে কারলা
ছায়া তারত।
‘আপিাে মরধয এই অোরয়ে প্রনতনক্রয়া করব শুরু হয়?’ নজজ্ঞাসা
আহমদ মুসাে।
‘তখি আনম নছলাম করিাে মরিাভারবে এক ইহুদীবাদী কমবী। আনম
তখি মরি কেতাম মানকবি েুিোরে ইহুদী স্বাথব েক্ষ্া ও পোটা দুনিয়ায় ইহুদী
ইরমজ েক্ষ্া এবং ইহুদীরদে উপে উদযত কৃপাে সনেরয় মুসলমািরদে উপে
ঘুনেরয় পদবাে জরে এই কারজে পকাি নবকল্প পিই। নিেপোধ পলাকরদে
করন্টইিারে তুরল িৃশংসভারব হতযা কো পথরকই আমাে মরি প্রনতবাদ দািা
বাুঁধরত থারক। এে সারথ পোে হরলা নিেপোধ নবমািোত্রীরদে মমবানন্তক মৃতযু ।
নকন্তু এ সরবে পেরয়ও আমাে কারছ অসহিীয় হরয় উরিনছল সবববযাপী সীমাহীি
বীভৎস নমথযাোে এবং নমথযাে উপে ভে করে মুসনলম িারমে নিেপোধ লারখা
বনি আদরমে উপে হতযা, ধ্বংস ও দখল োনপরয় পদবাে নবর্য়নট। ‘অপারেশি
পমো ফেেুি’পক আনম আমাে ধমবীয় দানয়ত্ব নহরসরবই গ্রহে করেনছলাম। পরে সব
পদরখ আমাে মরি হরলা আমো আমারদে ধমবরকই হতযা কেনছ। আমাে আেও
মরি হরলা, ইহুদীরদে ‘হাসকালা’ ধমবমত তবর্নয়ক উন্ননত ও োজনিনতক
উরদ্দেরক গুরুত্ব নদরত নেরয় আমারদেরক ধমবহীি করে নদরয়রছ। এই নেন্তা
পথরকই ইহুদী নবশ্বারসে ‘হানসন ক’ ধমবমত আনম গ্রহে কনে। ‘হানসন ক’ ধমবমত
‘দয়া’ ও সািন্দ উপাসিাে নদরকই মানুর্রক উিুদ্ধ করে পবনশ। এই ধমবমত
গ্রহরেে পরেই আনম মরিে পাপ-েন্ত্রো লাঘরবে জরে নসিােরে নেরয় ঈশ্বরেে
কারছ কিরফশরিে নসদ্ধান্ত গ্রহে কনে। আনম মরি কেনছ, ঈশ্বে আমাে কিরফশি
গ্রহে করেরছি। কিরফশিরক পকন্দ্র করে আমাে পে দুিঃখ-কষ্ট তা আনম মরি
কেনছ ঈশ্বরেেই পদয়া আমাে পাপ পমােরিে জরে। সবরশরর্ পতামাে আেমি,
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আমারক উদ্ধাে, আমাে কারছ সাহােয োওয়া সবই ঈশ্বেই কোরেি। সুতোং
আনম পতামারক সাহােয কেব, এটা ঈশ্বরেেই ইো।’
দীঘব বিরবযে পে থামল . হাইম হাইরকল।
‘ধেবাদ স্যাে’, বরল শুরু কেল আহমদ মুসা, ‘নকন্তু একটা নজনিস আনম
বুেরত পােনছ িা, নেনিনপে নহসারব বযবহৃত কজিরক কবে পদবাে জরে অত
দূরেে স্থাি পবরছ নিরলি পকি?’
‘দুনট নবরবেিায় আমো এটা করেনছ। এক. পে ইনন্ য়ািরদে এই
এলাকাটা দূেবম ও নিোপদ। কােও পরক্ষ্ ওখারি োওয়া এবং পখাুঁজ কো দুই-ই
কনিি। দুই. পকাি কােরে সরন্দহ হরলও েেকবে পখাোখুনে কো সম্ভব হরব িা।
পে ইনন্ য়ািো এটা কোে কাউরক সুরোে পদরব িা। কােে তাো সংেতভারবই
ভয় কেরব েেকবে ও েেহতযাে সারথ ওরদে সম্পনকবত কোে পেষ্টা কো হরব।
নিতীয়ত. এই খিিরক তারদে পোেস্থারিে শানন্ত ও সম্মারিে পখলাফ মরি কেরব
পে ইনন্ য়ািো।’ বলল . হাইম হাইরকল।
. হাইম হাইরকল থামরতই আহমদ মুসা বলল, ‘র্েেরন্ত্রে আেও
নবভাে আরছ বরলরছি আপনি। নকন্তু তারদে কাউরকই আপনি পেরিি িা?’
‘হ্যাুঁ অরিকরকই নেনি। ইহুদী নবশ্বনবদযালরয়ে একজি কট্টে ইহুদীবাদী
অধযাপক এবং একনট ঐনতহানসক ইহুদী পনেবারেে সন্তাি নহরসরব ‘ও.এম.এফ
গ্রুপ’ (OMF Group)-এে কারছ আমাে নবরশর্ একটা মেবাদা নছল। এ কােরে
অরিক পক্ষ্রত্র অরিরকে কারছ আমাে অবাধ োতায়াত নছল। নবনেন্ন, নবনক্ষ্প্ত
হরলও অরিক নকছুই আনম শুিতাম ও জািাে সুরোে হরতা।’ . হাইম হাইরকল
বলল।
‘তাহরল অোে গ্রুরপে বযাপারেও আপনি আমারক সাহােয কেরত
পারেি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘পতামাে নক প্ররয়াজি, নক জািরত োও পসটা বলরল বুো োরব আনম ঐ
নবর্য় জানি নকিা।’ . হাইম হাইরকল বলল।
‘ধেবাদ স্যাে। আমাে অনুসন্ধারিে নবর্য় হরলা টাওয়াে ধ্বংরসে কাজ
কাো করেরছ, তা পবে কো এবং তাে পরক্ষ্ প্রমাে পোোে কো। এখি পদখা
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োরে ‘ও.এম.এফ গ্রুপ’ এটা করেরছ। এই সরতযে পরক্ষ্ আনম প্রমাে পোোে
কেরত োই।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসাে কথাে তৎক্ষ্োৎ জবাব নদল িা . হাইম হাইরকল। পস
পসাফায় ো এনলরয় নদল। তাে পোরখ-মুরখ ভাবিাে প্রকাশ ঘটল। অল্পক্ষ্ে পে
পসাফা পথরক ো িা তুরলই বলল, ‘আহমদ মুসা, এই নবর্য়টা আনম পকািনদি নেন্তা
করেই পদনখনি। ঘটিাে নববেে বেবিা কো োয়, নকন্তু তা প্রমাে কো কনিি।
‘ও.এম.এফ গ্রুপ’ টাওয়াে ধ্বংরসে ঘটিা ঘনটরয়রছ, এই সতয পতামাে কথায়
এরসরছ, ঘটকরদে একজি নহসারব আনমও বরলনছ, নকন্তু প্রমাে কোটা বলাে মত
সহজ িয়।’ থামল . হাইম হাইরকল।
আহমদ মুসা েম্ভীে। পসাজা হরয় পসাফায় বসল। বলল, ‘নকন্তু প্রমাে
কোে নমশি নিরয়ই আনম আরমনেকায় এরসনছ। এ নমশি সম্পূেব করেই আনম
নফেব ইিশাআল্লাহ।’
পসাফায় পসাজা হরয় বসল . হাইম হাইরকল। তাে ভ্রুকুনিত। ভাবরছ
পস মুখ নিেু করে। এক সময় মুখ তুরল বলল, ‘পতামাে কথা আনম নবশ্বাস কনে
আহমদ মুসা। পতামাে কথা আমাে মরধয সাহরসে সৃনষ্ট করেরছ। মরি হরে,
অসম্ভব বরল নকছুই পিই। নকন্তু আমাে সামরি অনথ অন্ধকাে সমুর, বানতঘরেে
আরলা পকাথাও পদনখ িা।’
ভাবনছল আহমদ মুসাও। বলল, ‘স্যাে, প্রমারেে বহু নবর্য় আরছ। নকন্তু
অত নকছুে প্ররয়াজি পিই। পমৌনলক ধেরিে করয়কটা বে নবর্য় প্রমাে কেরত
পােরলই আমারদে হরয় োয়।’
‘পস নবর্য়গুরলা নক?’ নজজ্ঞাসা . হাইম হাইরকরলে।
‘প্রথম নবর্য় হরলা, র্েেরন্ত্রে পে অংশটা আপনি সম্পাদি করেরছি, তা
পথরক প্রমাে কো পে, হাইজযাকােো নবমাি হাইজযাক করে তা নদরয় টাওয়াে
ধ্বংস করেরছ, এ কথা নমথযা এবং কনথত হাইজযাকােরদেরক টাওয়াে ধ্বংরসে
ঘটিাে ১২ ঘণ্টা পে হতযা করে েেকবে পদয়া হয়। নিতীয়ত. প্রমাে কো পে,
হাইজযাকােো িয়, ‘পলাব হক’ ও টুইিটাওয়ারে পাতা েুিকীয় নেরমাট কিরট্রাল
বযবস্থাে সনম্মনলত প্ররেষ্টাে ফরল োত্রী নবমাি টুইিটাওয়ারে আঘাত কেরত সমথব
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হয়। তৃতীয়ত. টুইিটাওয়াে োত্রী নবমাি িাো আঘাত প্রাপ্ত হয় নিকই, তরব
টুইিটাওয়াে গুনেরয় ধ্বরস পরে টুইিটাওয়ারেে পোোয় পাতা ‘পসফ প রমানলশ
প ভাইস’-এে নবরফােে ঘটারিাে ফরল। এটা প্রমাে কেরত হরব। এই নতিনট
নবর্রয়ে প্রমােই আমারদে পরক্ষ্ েরথষ্ট।’
. হাইম হাইরকল হা করে তানকরয় নছল আহমদ মুসাে নদরক। তাে পোখ
দু’নট উজ্জ্বল হরয় উরিরছ। বলল, ‘ধেবাদ পতামারক আহমদ মুসা। নিকই বরলছ
তুনম। এখি আমাে মরি হরে এই সহজ নবর্য়নট আমাে মাথায় আরসনি পকি?’
বরল . হাইম হাইরকল মুহূরতবে জরে একটু থামল। পেক্ষ্রেই আবাে
শুরু কেল, ‘নকন্তু প্রমাে হওয়া এবং গ্রহেরোেযতা পাওয়াে কাজ নকভারব হরব?
ধে প্রথমটাে কথাই। েেকবরে োরদে হােরোে আরছ, তাোই ও.এম.এফ গ্রুপ
কনথত নবমাি হাইজযাককােী তা প্রমাে কেরত হরব। নকভারব কেরব? পোপরি
ওখারি নেরয় কবে পথরক হােরোে তুরল আিা খুবই কনিি। তাে পরেও িা হয়
পেরল, হােরোে তুলরল, নিরয় এরল, কাববি পটষ্ট, ফরেিনসক পটষ্টসহ নবনভন্ন
আইর িনটনফরকশি পটষ্ট িাো িা হয় প্রমাে কেরল ওগুরলাই পসই বহুল কনথত
হাইজযাকােরদে পদহ এবং ওরদেরক হতযা কো হরয়রছ েযাস প্ররয়ারে (রে েযাস
নবমারি থারক িা) আে হতযাে পসই ঘটিা ঘরটরছ টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে ১২ ঘণ্টাে
পে। নকন্তু পতামাে দাবীগুরলা অরথিনটনসনট পারব নকভারব, দুনিয়াে মানুর্ গ্রহে
কেরব পকি?’
নেন্তা কেনছল আহমদ মুসা। এক সময় তাে মুরখ হানস ফুরট উিল। .
হাইম হাইরকল থামরতই আহমদ মুসা বরল উিল, ‘স্যাে আনম ো ভাবনছ তা েনদ
আনম কেরত পানে, তাহরল েেকবে আনবষ্কারেে কথা পোটা দুনিয়া জািরব এবং
তারদে ফরেিনসক পটষ্ট, দাুঁত পটষ্ট, ইতযানদ সব নকছুই পোটা দুনিয়ারক জানিরয়ই
কো হরব। অতএব নবশ্বাসরোেযতা িা পাবাে প্রশ্ন পিই।’
‘এই অসাধয সাধি নকভারব সম্ভব?’ নজজ্ঞাসা . হাইম হাইরকরলে।
‘আল্লাহে সাহােয থাকরল সবই সম্ভব। আপিারক সব বলব স্যাে।’
বলল আহমদ মুসা।
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আহমদ মুসা কথা পশর্ করেই . হাইম হাইরকরলে নকছু বলাে আরেই
আবাে মুখ খুলল। বলল, ‘স্যাে, প্রমারেে নিতীয় নবর্য়টা নিরয় আনম নেন্তায়
আনছ। এ বযাপারে আপিাে সাহারেযে প্ররয়াজি আরছ নকিা পভরব পদখরত আনম
আপিারক অনুরোধ কেনছ।’
আহমদ মুসাে কথা . হাইম হাইরকল মরিারোে নদরয় শুিল। নকন্তু
পকাি উত্তে নদল িা। তাে মুখ েম্ভীে হরয় উরিরছ। ভাবরছ পস। অরিকক্ষ্ে পে
মুখ তুলল। বলল, ‘প্রমারেে জে অন্তত প্ররয়াজি ঐ নদি ঐ কারজ ‘পলাব হক’এে ‘অনফনসয়াল লে’ ও ‘অ বাে শীট’ উদ্ধাে কো। আে............।’
. হাইম হাইরকরলে কথা মােখারিই আহমদ মুসা বরল উিল, ‘এ ‘লে’
ও ‘অ বাে শীট’ পকাথায় পাওয়া োরব?’
‘দৃেত প্রনতেক্ষ্া মন্ত্রোলরয়ে ‘এয়াে পসফনট সানভবস’ (ASS) ন নভশরি
এটা থাকাে কথা। নকন্তু আনম নবর্য়টা সম্পরকব নিনশ্চত িই।’ বলল . হাইম
হাইরকল।
একটা দম নিরয়ই আবাে বরল উিল, ‘টাওয়াে ধ্বংরস ‘পসফ
প রমানলশি প ভাইস’ পে বযবহাে হরয়নছল, পসটা প্রমাে কোে জরে ধ্বংস
টাওয়ারেে াষ্ট-এে নবরশর্ ধেরিে পেীক্ষ্া প্ররয়াজি।’
‘নকন্তু ধ্বংস টাওয়ারেে াষ্ট এখি এত বছে পে পকাথায় পাওয়া োরব?
টুইিটাওয়ারেে জায়োয় পতা িতুি টাওয়াে েরে তুরল ঐ এলাকা প রক পফলা
হরয়রছ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নিউইয়রকবে নতিনট প্রনতষ্ঠারি এই াষ্ট পাওয়া োরব। ইন্টােোশিাল
পটেে নমউনজয়াম (ITM), ‘নবনল্ডং নহষ্টেী নমউনজয়াম’ (BHM) এবং ধ্বংস
টাওয়ারেে স্থারি নিনমবত িতুি টাওয়াে কমরলবীরিে ‘নলনভং পমমনে লযাবরেটেী’পত
পাওয়া োরব।’ নকন্তু এই াষ্ট পাউ ােটাই বে কথা িয়, এে প্রামােয পটষ্ট পেজাে
প্ররয়াজি।’ বলল . হাইম হাইরকল।
‘ধেবাদ স্যাে আপিাে পদয়া তথযগুরলা অমূলয।’ আহমদ মুসা বলল।
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‘নক অমূলয বলছ। তুনম পেষ্টা কেরলও এ তথযগুরলা পোোে কেরত
পােরত। আসরলই পতামারক সাহােয কোে মত পতমি নকছু আমাে কারছ পিই।’
বলল . হাইম হাইরকল।
‘বরলি নক স্যাে! আপিাে প্রধাি পে তরথযে জে এরসনছলাম তা পপরয়
পেনছ। তথাকনথত নবমাি হাইজযাকােরদে সম্পরকব পে তথয নদরয়রছি, এই একটা
তথযই আমারদে জরে েরথষ্ট। শুধু এরকই েনদ আমো সতয প্রমাে কেরত পানে,
তাহরল মুসলমািরদে কপাল পথরক সন্ত্রাসী হওয়াে কলংক নতলক মুরছ পফলা
োয়।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নকন্তু ‘ও.এম.এফ গ্রুপ’-এে সবববযাপী র্েেরন্ত্রে মুরখাশ উরন্মােি
কেরত হরল পোটা র্েেন্ত্ররকই নদরিে আরলারত আিরত হরব এবং এটা তুনমই
পােরব আহমদ মুসা। আরমনেকাি জিেেও পতামাে কারছ আেও পবনশ কৃতজ্ঞ
হরব। তুনম আরেও তারদে অমূলয উপকাে করেছ। এই উপকাে েনদ তুনম কেরত
পাে, তাহরল আরমনেকাি জিেে পুরোপুনেই মুি হরব কুগ্ররহে কবল পথরক।’
বলল . হাইম হাইরকল।
এ কথাগুরলাে খুব অল্পই আহমদ মুসাে কারি প্ররবশ করেরছ। আহমদ
মুসা বযস্ত হরয় পরেরছ তাে পমাবাইল নিরয়।
. হাইম হাইরকল থামরতই আহমদ মুসা বলল, ‘এিনকউজ নম স্যাে,
আনম করয়কনট পটনলরফাি করে নিরত োই।’
বরল আহমদ মুসা প্রথরম পটনলরফাি কেল কামাল সুলাইমািরক
জামবািীরত। বলল, ‘কামাল জামবািীে ‘নমউনজয়াম অব ওয়াল্ডব ইরভন্টস’-এে
পপ্রনসর ন্ট নম. পব্রমযাি পতামাে বন্ধু, তাই িা?’
‘হ্যাুঁ।’ ওপাে পথরক বলল কামাল সুলাইমাি।
‘তুনম নমউনজয়ারমে তেফ পথরক নম. পব্রমযারিে একনট করে নেনি নিরয়
এস নিউইয়রকবে ‘ইন্টােোশিাল পটেে নমউনজয়াম’-এে পপ্রনসর ন্ট, ‘নবনল্ডং
নহনে নমউনজয়াম’-এে পপ্রনসর ন্ট এবং গ্রাউন্ ফেেুি’-এে িতুি টাওয়াে
কমরলবীরিে ‘নলনভং পমমেী লযাবরেটেী’-এে ন রেক্টরেে িারম। এই পৃথক পৃথক
নেনিরত নমউনজয়ারমে তেফ পথরক নলখরত হরব নমউনজয়ারমে পেক ব ও প্রদশবিী
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বস্তু নহসারব পৃথক দু’পযারকরট ৫ গ্রাম করে টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে াষ্ট প ারিট
কোে জরে। নতিনট নেনি নিরয় নমউনজয়ারমে প্রনতনিনধ নহসারব পতামারক এক
সপ্তারহে মরধয নিউইয়কব আসরত হরব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘বুরেনছ ভাইয়া। আপিাে আরদশ অক্ষ্রে অক্ষ্রে পানলত হরব। . মুে
হ্যানমেরিে সারথ আসল কথাটা হরয়রছ?’ ওপাে পথরক বলল কামাল সুলাইমাি।
‘হ্যাুঁ। তাে পপ্রনক্ষ্রতই পতা এ নজনিসগুরলাে প্ররয়াজি। কথা পশর্। এস।
আ্সালামু আলাইকুম।’
আহমদ মুসা কল অফ করে নদরয় িতুি আরেকটা িািারে ায়াল কেল।
ায়াল কেল ইনলিয় পষ্টরটে পে ইনন্ য়াি নেজাভব কারহানকয়াে
অধযাপক আোপারহাে কারছ।
ওপাে পথরক প্ররফসে আোপারহাে কণ্ঠ শুরিই আহমদ মুসা সালাম নদরয়
বলল, ‘স্যাে আমারক নেিরত পপরেরছি?’
প্ররফসে আোপারহা আহমদ মুসারক সালাম নদরয় বলল, ‘পতামারক
নেিব িা? পতামাে করণ্ঠে একটা শব্দ কারি আসাই েরথষ্ট পতামারক পেিাে জরে।
পকমি আছ তুনম? পকমি আরছ বউমা? তুনম নক আরমনেকায়? িা আরমনেকাে
বাইরে? তুনম আরজাোস আইলযারন্ এরসছ তা জানিরয়ছ। তােপে আে পকাি
খবে জানি িা।’
‘আমো সবাই ভাল আনছ জিাব। আনম নিউইয়কব পথরক বলনছ। ওেলালা
পবাধ হয় কারহানকয়ায়। পকমি আরছ পস?’ আহমদ মুসা বলল।
‘ওেলালা আমাে পারশ বরস। পটনলরফািটা পিবাে জরে হাত বানেরয়
আরছ। তারক পদব পটনলরফাি। তরব তাে আরে পতামাে কথা শুনি। নিউইয়রকব
পকাি কারজ এরসছ নিশ্চয়?’ বলল প্ররফসে আোপারহা।
‘নজ, কাজ নিরয় এরসনছ এবং আপিাে সাহােয োই।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘ধেবাদ পতামারক এজরে পে, আমাে কথা তুনম নেন্তা করেছ। বল
পতামাে নক প্ররয়াজি, আমাে সব নকছু পতামাে জরে।’ বলল প্ররফসে
আোপারহা।
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‘ধেবাদ স্যাে।’ বরল একটু থামল। তােপে বলল, ‘আপিাে কারছ
মাউন্ট মানসব’ে ইনন্ য়াি নেজাভব-এে কথা শুরিনছলাম।’
‘হ্যাুঁ শুরিনছরল। নক হরয়রছ? হিাৎ একথা তুলছ পকি?’
‘মাউন্ট মানসব’ে ইনন্ য়াি নেজাভব-এে সারথ আপিাে পনেেয় পকমি
স্যাে?’
‘ভাল। ওখারি এক অনুসন্ধাি কারজ আনম নতিমাস নছলাম। তাছাোও
পবশ করয়কবাে পেনছ আনম পসখারি।’
‘স্যাে আপিারক আবাে এক অনুসন্ধারি পেরত হরব।’ বলল আহমদ
মুসা পসাৎসারহ।
‘আমারক পেরত হরব এক অনুসন্ধারি? অনুসন্ধািটা পতামাে এবং পসটা
খুব বে নবর্য় হরব নিশ্চয়? কােে পতামাে হাতেশ বে নবর্য়রকই সব সময়
টারি।’ বলল প্ররফসে আোপারহা। তাে করণ্ঠ আিরন্দে সুে।
‘নিক ধরেরছি স্যঅে, পসটা হরব আমাে অনুসন্ধাি এবং তা বে
নবর্য়ও।’ বলল আহমদ মুসা।
‘পতামাে েনদ নবর্য় হয়,তাহরল আনম একবাে িয় একশ’বাে পেরত
োনজ আনছ। কােে পতামাে নবর্য় মারিই হরলা মানুরর্ে পকাি কলযারিে কাজ,
এখি বল করব পেরত হরব?’ প্ররফসে আোপারহা বলল।
‘এক সপ্তাহ পে পে পকাি নদি আপিাে সুনবধা অনুসারে। আনমও
আপিাে সাথী হরত োই।’
‘তুনমও োরব? েমৎকাে। নদিগুরলা তাহরল পতা উৎসরবে হরব। তাহরল
সপ্তাহ পে নদি নিক করে পতামারক জািাব। নকন্তু কাজটা নক বলরল িা পতা?’
‘সাক্ষ্ারত ছাো বলা োরব িা। তরব আপিারক মাউন্ট মানসব’ে
পে ইনন্ য়াি নেজারভব পেরত হরব প্রতœতানত্বক অনুসন্ধারিে এক নমশি নিরয়,
োরত স্বাভানবকভারব পখাুঁো-খুুঁনেেও পপ্রাগ্রাম থাকরব। পসখািকাে সবাে এটা
জািা উনেত।’ বলল আহমদ মুসা।
‘নিক আরছ। আনম বুরেনছ। পতামাে কাজ োই পহাক, কারজে প্রকৃনত
বুরেনছ। আনম আজই মাউন্ট মানসব’ে কনমউনিনট সেদােরক নলরখ জািানে পে,
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আমাে েরবর্োে প্ররয়াজরি নকছু প্রতœতানত্বক অনুসন্ধারিে জরে আনম আমাে
করয়কজি পলাকরক নিরয় মাউন্ট মানসবরত আসনছ।’
‘অসংখয ধেবাদ স্যাে।’
‘ওরয়লকাম। োখলাম। ওয়া্সালাম।’
আহমদ মুসা ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম’ বলরতই ওপাে পথরক লাইিটা
কট করে পকরট পেল।
আহমদ মুসা কল অফ করে নদরয় ওয়ানশংটরি ায়াল কেল ঈেল সাি
ওয়াকারেে কারছ।
ওপাে পথরক সাি ওয়াকারেে কণ্ঠ পপরতই আহমদ মুসা বরল উিল,
‘আসসালামু আলাইকুম, সাি ওয়াকাে। নেিরত পপরেছ?’
ওপাে পথরক সাি ওয়াকাে আিরন্দ নেৎকাে করে উিল, ‘নেিব িা মারি?
আপনি......।’
সাি ওয়াকােরক কথা সমাপ্ত কেরত িা নদরয় আহমদ মুসা বলল, ‘থাক,
িাম শুিরত োই িা পতামাে কাছ পথরক। বল পকমি আছ? পমনে পোজ পকমি
আরছ?’
‘ভাল আমো আহ.......।’ কথা পশর্ কেরত পােরলা িা সাি ওয়াকাে।
আহমদ মুসা আবাে তারক থানমরয় নদল। বলল, ‘থাক বেরদে িাম নিরত
পিই। পশাি, মাউন্ট মানসব’ে পে ইনন্ য়াি নেজারভব পতামাে একটা পিন্ নছল িা?’
‘নছল িয়, আরছ। সাি ইয়াজুরিা।’ বলল সাি ওয়াকাে ওপাশ পথরক।
‘পস এখি পকাথায়?’ নজরজ্ঞস কেল আহমদ মুসা।
‘মাউন্ট মানসবরত। পস মাউন্ট মানসবে পে ইনন্ য়াি নেজারভবে পফ ারেল
কনমশিারেে অনফরস োকুনে করে। পসখািকাে নসনভল এযারফয়াসব অনফসাে পস।
নকন্তু ভাইয়া হিাৎ তারক মরি পেল পকি?’ সাি ওয়াকারেে কণ্ঠ পশর্ নদরক েম্ভীে
হরয় উরিরছ।
‘সাি ওয়াকাে, তুনম নক পতামাে বন্ধুে সারথ পদখা কেরব?’ বলল আহমদ
মুসা।
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সংরে সংরে উত্তে এল িা সাি ওয়াকারেে কাছ পথরক। একটু পে ওপ্রান্ত
পথরক পস বরল উিল, ‘বযাপাে নক বলুি পতা ভাইয়া। অে পকউ এমি কথা বলরল
েনসকতা মরি কেতাম। নকন্তু আপিাে প্রনতনট শব্দ, প্রনতনট উচ্চােরেে মূলয আরছ।
আমাে ভয় হরে বে নকছু ঘরটরছ নকিা!’
‘ঘটিা বে সাি ওয়াকাে, নকন্তু পতামাে উনিগ্ন হওয়াে নকছু পিই।
পতামারক আোমী সপ্তারহ সাি ইয়াজুরিাে ওখারি পেরত হরব। আনমও পস সময়
ওখারি থাকব। ভয় করো িা সাি ইয়াজুরিাে সারথ এ ঘটিাে পকাি সম্পকব পিই।
তুনম ওখারি োরব মাত্র। বলরব প্রতœতানত্বক অনুসন্ধাি প্ররেষ্টাে অংশ নহসারব
তুনম ওখারি োে। ওখারি নেরয়ই সব পতামারক বলব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বুরেনছ ভাইয়া। নিক আরছ। করব োনে আপিারক জািাব। মাফ
কেরবি ভাইয়া, আনম নকন্তু ইো করেই আপিাে সারথ পোোরোে কনেনি।’ বলল
সাি ওয়াকাে।
‘জানি। নকন্তু তুনম নক জাি আমাে পটনলরফাি িািাে?’ নজজ্ঞাসা আহমদ
মুসাে।
‘ঘটিাক্ররম পজরি পেনছ ভাইয়া। পসনদি এয়ােরপারটব নেরয়নছলাম এক
আত্মীয়রক নবদায় জািারত। লাউরি পদখা হরলা সাো পজফােসি আপাে সারথ।
নতনি ইউরোপ োনেরলি। ক’নমনিট কথা হরয়নছল লাউরি বরস তাে সারথ।
নতনিই নজজ্ঞাসা করেনছরলি, ‘পতামো তাুঁে খবে োখ?’ আনম বরলনছলাম, নতনি
এরসরছি, নকন্তু ওয়ানশংটরি আরসিনি। আনম পোোরোরেে সুরোে পাইনি।’
আমাে কথাে পে নতনি আমারক একটা িািাে নদরয় বরলনছরলি, তাুঁে সারথ
পোোরোে পেখ। তাে নিরজে প্ররয়াজি নতনি জািাি িা, জািরত হয়।’ পটনলরফাি
িািাে পপরলও আনম পোোরোে কেরত সাহস পাইনি ভাইয়া।’ বলল সাি
ওয়াকাে।
‘সাো পতামারক িািাে নদরয়রছ? নকভারব পপল? পেনদি সকারল পস
ইউরোপ পেরছ, তাে আরেে োরত মাত্র আনম পটনলরফারিে িতুি পসট পপরয়নছ!
এ িািাে পতা তাে জািাে কথা িয়। বলত িািােটা?’ আহমদ মুসা বলল।
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িািােটা নিরয় পদখল তাে পটনলরফারিেই িািাে। ভাবল আহমদ মুসা,
িািােটা নিশ্চয়ই এফ.নব.আই েীফ জজব আব্রাহাম জিসি সাোরক নদরয়রছ। বলল
আহমদ মুসা সাি ওয়াকােরক, ‘নিক আরছ সাি ওয়াকাে। তাহরল এই কথা
থাকল, তুনম োওয়াে আরে পটনলরফাি কেছ। আনস। আ্সালামু আলাইকুম।’
আহমদ মুসা কল অফ করে নদরয়ই নফেল . হাইম হাইরকরলে নদরক।
বলল, ‘মাফ কেরবি স্যাে, আে একটা কল কেব।’
‘আহমদ মুসা তুনম ো কেছ, তারত শত কল কেরলও পশািাে প্রনত আগ্রহ
আমাে উত্তরোত্তে বােরব। আনম বুেরত পােনছ িা এত পনেকল্পিা তুনম কখি
কেরল? এইমাত্র পতা আমাে কারছ ঘটিা শুিরল!’ . হাইম হাইরকল বলল।
‘পনেকল্পিাে প্ররয়াজি হয়নি। আপিাে পদয়া সুনিনদবষ্ট তথযগুরলাই এ
কাজগুরলারক পটরি নিরয় এরসরছ। ধেবাদ স্যাে।’ বরলই আহমদ মুসা তাে
পমাবাইরলে নদরক দৃনষ্ট নিবদ্ধ কেল।
পমাবাইরলে ন নজটাল পযারিরল করয়কটা অংরক িক কেল। সংরে
সংরেই ওপাে পথরক একটা ভানে কণ্ঠ পভরস এল, ‘বল, পজারসফ জি, নিশ্চয় .
হ্যানমেরিে সারথ পতামাে কথা হরয় পেরছ?’
‘নজ জিাব। কথা হরয়রছ, নকন্তু ইনত হয়নি।’ বলল আহমদ মুসা।
‘নকন্তু পকাি নসদ্ধারন্ত িা পপৌরছ পতা তুনম আমারক পটনলরফাি কেনি!’ জজব
আব্রাহাম জিসি বলল ওপাে পথরক।
‘তা নিক। নকন্তু আমো দুজি বরস এখিও কথা বলনছ। কথাে মােখারিই
করয়কটা পটনলরফাি কেলাম। পশর্ পটনলরফািটা আপিারক করেনছ।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘ধেবাদ। তুনম দ্রুত আোে। এটাই দেকাে। আমাে পকমি
সহরোনেতা দেকাে বল।’ এফ.নব.আই প্রধাি জজব আব্রাহাম জিসি বলল।
‘করয়কটা নজজ্ঞাসা।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বল।’ বলল জজব আব্রাহাম।
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‘পসফ এয়াে সানভবরসস (SAS) পকাি মন্ত্রোলরয়ে অধীি। এে সদে
দফতে পকাথায়? ‘পসফ এয়াে সানভবরসস’-লে োখাে দানয়ত্ব কাে?’ প্রশ্ন করয়কটা
করে থামল আহমদ মুসা।
ওপাে পথরক জজব আব্রাহারমে উত্তে আসরত করয়ক মুহূতব পদনে হরলা।
একটু সময় পে ওপাে পথরক পভরস এল জজব আব্রাহারমে কণ্ঠ, ‘আরেকটা প্রশ্ন
পতামাে বাদ পরেরছ। পসটা হরলা, ওল্ড লেগুরলা েক্ষ্াে েীনত-নবধাি নক? তাই
নকিা পজারসফ জি?’
‘ধেবাদ জিাব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ওরয়লকাম, পজারসফ জি। উত্তরেে জরে আমারক ভাবরত হরব। এক
ঘণ্টাে মরধয উত্তেগুরলা পতামাে হারত পপৌরছ োরব। আে পকাি নবর্য়?’ বলল জজব
আব্রাহাম।
‘ধেবাদ জিাব, আপাতত এ পেবন্তই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘পশাি পজারসফ জি, তুনম পতামাে প্ররজরক্টে েুোন্ত পেবারয় পপৌরছছ।
পতামারক প্ররয়াজরিে অগ্রানধকাে নসরলকশি আরে কেরত হরব। তােপে প্রথম
কাজ প্রথরম।’ বলল জজব আব্রাহাম।
‘ধেবাদ জিাব। বুরেনছ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ওরক। োখলাম। বাই।’ ওপাে পথরক বলল জজব আব্রাহাম জিসি।
আহমদ মুসা তাে পমাবাইরলে কল অফ করে নদল এবং নফরে বসল .
হাইম হাইরকরলে নদরক।
আহমদ মুসা তাে নদরক নফেরতই . হাইম হাইরকল বলল, ‘তাহরল
আোমী সপ্তারহই মাউন্ট মানসবরত োে? োরদে সারথ নিে তাো নবশ্বস্ত? প্ররফসে
আোপারহা ও সাি ওয়াকাে দুজরিেই িাম আনম শুরিনছ। পতামাে বাছাই নিক।
পে ইনন্ য়ািো সারথ থাকরল ওরদে পসাসাইনটরত পমশবাে সুনবধা পারব তুনম।
ঈশ্বে পতামারক সফে করুি। তরব ধ্বংস টাওয়ারেে াষ্ট সংগ্ররহে পকৌশল
পতামাে েমৎকাে হরয়রছ। আমাে মরি হরে SAS এে লে পাওয়াটাই পতামাে
জরে কনিি হরব। তরব ঈশ্বে পতামাে প্রনত খুব সদয়। পতামাে করয়কটা
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পটনলরফািই প্রমাে করে ঈশ্বে পেি পতামারক হাত ধরে সামরি এনেরয় নিরে।
ে পেস ইউ মাই বয়।’
. হাইম হাইরকল থামরতই আহমদ মুসা বলল, ‘অসংখয ধেবাদ
স্যাে। আনম এখি উিরত োই।’
‘অবেই। নকন্তু আরেকটা কথা পশাি। তুনম খুবই হুনশয়াে, তবু বনল।
োরক আমো ‘অপারেশি পমো ফেেুি গ্রুপ’ (OMF-Group) বলনছ, তাো নকন্তু
ছনেরয় আরছ সবখারি। আমারদে পুনলশ, এফ.নব.আই এবং নস.আই.এ’ে মরধয
মরি কো হয় প্রনত দুজরিে একজি পলাক ওরদে। কথাটাে মরধয খুব অনতেিি
আরছ বরল আনম মরি কনে িা।’
ভ্রুকুনিত হরলা আহমদ মুসাে। বলল, ‘বযাপােটা আনমও জানি স্যাে,
নকন্তু আপিাে পদয়া অংকটা উরিেজিক।’
বরল আহমদ মুসা উরি দাুঁোরত োনেল। তাে পমাবাইলটা আবাে পবরজ
উিল। পমাবাইরলে স্ক্রীরি পোখ বুলারতই পদখল জজব আব্রাহাম জিসরিে িািাে।
নক বযাপাে তাুঁে পটনলরফাি পকি? এক ঘণ্টাে মরধয উত্তে আমাে হারত পপৌরছ
নদরয় তােপে পটনলরফাি কোে কথা। আহমদ মুসা পমাবাইল তুরল নিরয় ‘গু
ইনভনিং স্যাে’ বরল সাো নদরতই ওপাে পথরক জজব আব্রাহাম জিসি ‘গু
ইনভনিং’ জানিরয় বলল, ‘পতামাে ঘনেরত এখি সময় কত?’
‘নিক সারে নতিটা।’ বলল আহমদ মুসা।
‘নিক আরছ পতামাে ঘনে। পশাি, এখি পথরক নিক আধা ঘণ্টাে মাথায়
তুনম োনে নিরয় নফরলাসনফকযাল হরলে উত্তে পারশ্ববে পো সাই কাে পানকবং এে ১৫০০ িািাে পানকবং ষ্টযারন্ পতামাে োনে দাুঁে কোরব এবং োনেরতই বরস
থাকরব। নিক পাুঁে নমনিট পে, একটা লাল োনে এরস পতামাে োনেে বাম পারশ
দাুঁোরব। োনে দাুঁে কনেরয়ই োনেে ড্রাইভাে পথরক পবনেরয় আসরব এবং
পতামারক ‘হ্যারল্লা নম. পজ পজ’ বরল সরিাধি করে ছুরট এরস একান্ত বন্ধুে মত
পতামাে োনেরত উিরব। পতামারক প্রায় অদৃে JAJ জলছাপ ওয়ালা িাম
নিকািানবহীি একটা সাদা বন্ধ ইিরভলাপ পদরব। তােপে নকছু কথা বরল পস
পবনেরয় োরব। তুনম েরল আসরব। আে পশাি পতামাে োনেে িািাে পলবীট পেি
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করে ওখারি োরব। িািাে পলবীট পতামাে রুরমে খারটে নিরে পারব। ওরক। কথা
পশর্। পেরখ নদলাম। বাই।’
ওপ্রান্ত পথরক লাইি পকরট নদল আহমদ মুসারক পকাি কথা বলাে সুরোে
িা নদরয়ই।
আহমদ মুসা কল অফ করে নদরয় . হাইরকরলে নদরক তানকরয় বলল,
‘আনস স্যাে। আমারক এখিই একটু বাইরে পবরুরত হরব।’
‘উইশ ইউ গু লাক।’ বলল . হাইম হাইরকল।
‘ধেবাদ’ বরল আহমদ মুসা পবনেরয় এল . হাইম হাইরকরলে কক্ষ্
পথরক।

আহমদ মুসা ১৫০০ িািাে কাে পানকবং ষ্টারন্ োনে দাুঁে কনেরয় অরপক্ষ্া
কেরছ।
এ পো সাই কাে পানকবংটা নফরলাসনফকযাল হল পথরক পিাশ েরজে
মত দূরে হরব। পসাজা মাথাে সামরি একটা পছাট বাোি। প্রােীে পঘো। প্রােীেটা
নফরলাসনফকযাল হলরকও পবষ্টি করেরছ। বাোিটা হরলেই অংশ বুেল আহমদ
মুসা।
পানকবং-এে পাকব ষ্টান্ আরছ ৭টা। সবগুরলাই শূে। একনট মাত্র োনে
দাুঁনেরয়, পসটা আহমদ মুসাে।
নিক পাুঁে নমনিরটে মাথায় একটা লাল োনে এরস পাকব কেল আহমদ
মুসাে োনেে বাম পারশ।
োনেে জািালা পরথ আহমদ মুসা পদখরত পপল শি ও লিা েেরিে এক
বুনদ্ধদীপ্ত েুবকরক।
োনে দাুঁোরতই েুবকনট তাকাল আহমদ মুসাে োনেে নদরক। পোখাপোনখ হরয় পেল আহমদ মুসাে সারথ। েুবকনটে পোরখ নছল অনুসন্ধািী দৃনষ্ট এবং
পসই সারথ প্রথম দৃনষ্টরতই নছল একটা েমরক ওিা ভাব। নকন্তু পেক্ষ্রেই েুবকনটে
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মুখ উজ্জ্বল হানসরত ভরে পেল। হাসরত হাসরতই োনে খুরল পবনেরয় এল। বরল
উিল নেৎকাে করে, ‘হ্যারল্লা নম. পজ পজ।’
ছুরট এল েুবকনট আহমদ মুসাে োনেে নদরক।
োনেে কারছ আসরতই আহমদ মুসা োনেে দেজা খুরল নদরয় তারক
স্বােত জািাল।
েুবকনট োনেরত ুরক নসরট বরস দেজা পটরি বন্ধ করে নদল। তােপে
পকারটে পরকট পথরক একটা ইিরভলাপ পবে করে আহমদ মুসাে হারত নদরয়
বলল, ‘পবাধ হয় খুব গুরুত্বপূেব ও জরুনে। পাওয়াে পে মুহূতব িষ্ট িা করে ছুটরত
হরয়রছ।’
ভ্রুকুনিত হরলা আহমদ মুসাে। কথাগুরলারক অপ্ররয়াজিীয় ও তকনফয়ত
ধেরিে বরল মরি হরলা তাে কারছ।
‘ধেবাদ’ বরল আহমদ মুসা ইিরভলাপনটরক উরে-পারে পদখল।
আবােও ভ্রুকুনিত হরলা তাে। ইিরভলারপে পকাথাও JAJ -এে জলছাপ পিই।
আহমদ মুসা তাকাল েুবকনটে নদরক। বলল, ‘ইিরভলাপ বদল হরয়রছ।
আমাে ইিরভলাপ পকাথায়?’ শান্ত নকন্তু শি কণ্ঠস্বে আহমদ মুসাে।
েুবকনট পহরস উরি আহমদ মুসাে কথা উনেরয় পদবাে পেষ্টা করে বলল,
‘আপনি নক পজযানতর্ী িানক পে, ইিরভলাপ পখালাে আরেই এমি কথা বলরছি।
ইিরভলাপ খুরল পদখুি।’
‘ইিরভলারপে পভতেটা পরে পদখব। আরে বলুি ইিরভলাপটা
পকাথায়?’ আরেে মতই নস্থে করণ্ঠ বলল আহমদ মুসা।
‘আপনি নক বলরছি আনম বুেরত পােনছ িা। ইিরভলাপ পতা নদরয়নছ।
নক আরছ পদখুি। তােপে পতা বলরবি!’ বলল েুবকনট অরিকটা তকনফয়রতে
সুরে।
আহমদ মুসা তাে দুরোরখে সবটুকু দৃনষ্ট নিবদ্ধ করেনছল েুবকনটে মুরখে
উপে। ভাবিা তাে মরি, েুবকনট বােবাে পভতেটা পদখরত বলরছ পকি? এ
ইিরভলাপ আসল ইিরভলাপ পস দাবী নকন্তু কেরছ িা পস। তাে মারি পভতেটা
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নিক থাকা সম্পরকব পস নিনশ্চত। আে এে অথব হরলা পভতেটা পস পদরখরছ। আে
তাে পদখাে অথবটা নক?’
করিাে হরয় উিল আহমদ মুসাে মুখ। বলল েুবকনটরক, ‘পমরসরজে
ফরটাকনপ পেটা আপনি করেরছি, পসটা নদ.........।’
আহমদ মুসা কথা পশর্ কেরত পােরলা িা। েুবরকে াি হাতটা পেটা
ওপারশ নছল, ছুরট এল নেভলবাে নিরয়। আহমদ মুসাে মাথা লরক্ষ্য তাক কেল
পস নেভলবাে। বলল, ‘ো আনম কল্পিা করেনছলাম, তাে পেরয়ও তুনম োলাক।
নকন্তু পবনশ োলারকে......।
েুবকনটও কথা পশর্ কেরত পােরলা িা। আহমদ মুসাে বাম হাত পোরখে
পলরক উরি এরস েুবকনটে নেভলবাে ধো হারতে কিী ধরে উপে নদরক পুশ
কেল, অেনদরক আহমদ মুসাে মাথা তীরেে মত পিরম নেরয় আঘাত করেরছ
েুবকনটরক।
আকনিক আঘারত েুবকনট নছটরক নেরয় োনেে দেজাে সারথ ধাক্কা
পখল। অেনদরক তাে নেভলবাে ধো হাতরক উপে নদরক পুশ কোে সময়ই
েুবকনট গুলী কেল। গুলীটা নেরয় আঘাত কেল োনেে ছাদরক।
েুবকনট নসট ও দেজাে মােখারি পকািিাসা হরয় পরেনছল। তারক
শামলারত নেরয় আহমদ মুসাে াি হাত ওনদরক এিরেজ হরয় পরেনছল। আে
বাম হাত েুবকনটে নেভলবাে ধো াি হারতে সারথ লোই কেনছল। েুবকনট তাে
াি হাতরক আহমদ মুসাে নদরক এরি তারক নেভলবারেে টারেবরট আিবাে পেষ্টা
কেনছল। দুহারতে লোই-এ সুনবধা পানেল েুবকনটই পবনশ। কােে আহমদ মুসাে
শনি ও মরিারোরেে নবোট অংশ বযয় হনেল েুবকনটরক পেরপ োখরত নেরয়।
অেনদরক পকািিাসা অবস্থা পথরক মুনিে পেষ্টা িা করে সববশনি নিরয়াে করেনছল
আহমদ মুসারক পকারিাভারব গুলীে আওতায় আিাে জরে।
এক সময় আহমদ মুসা েুবকনটরক াি হারত পেরপ পেরখ নিরজে
পদহটারক আলো করে নিল। তােপে পোরখে পলরক াি হাতটা তুরল নিরয়
দুহাত নদরয় েুবরকে নেভলবাে ধো াি হাত পেরপ ধরে পজারে পিরল নদল
েুবরকে নদরকই। নেভলবারেে িলও ঘুরে পেল েুবরকে নদরকই। েুবকনট তাে
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হারতে োপ বানেরয় নদল হাত ঘুনেরয় পিবাে জরে। এটা কেরত নেরয়
নেভলবারেে নট্রোরেে উপে তাে তজবনি আকনিকভারব পেরপ বসল নট্রোরেে
উপে। সংরে সংরে একটা গুলী পবনেরয় তাে বুকরক এফাে-ওরফাে করে নদল।
আহমদ মুসা োেনদরক পেরয় পদখল আরশপারশ পকউ পিই।
আহমদ মুসা েুবকনটে নেভলবাে ধো হাত বাম হাত নদরয় ধরে পেরখ
াি হাত নদরয় োনেে দেজা খুরল পফলল। ওনদরক েুবকনটে োনেে দেজা
পখালাই নছল।
আহমদ মুসা দ্রুত েুবকনটরক োনেরত নিরয় েুবকনটে পরকটগুরলা সােব
কেল। তাে পকারটে পভতরেে পরকরটই পপরয় পেল োে ভাজ কো একটা বে
কােরজে নশট। একটু খুরলই বুেল জজব আব্রাহাম জিসরিে পািারিা পমরসরজে
একটা কনপ। কােজনট পরকরট পুেল আহমদ মুসা। মানিবযাে ছাো পকাি
পরকরটই আে পকাি কােজ নছল িা।
আহমদ মুসা েুবকনটে োনে পথরক পবনেরয় োনেে দেজা বন্ধ করে নদল।
েুবকনটে াি হারতে কারছই পরে থাকল তাে নেভলবাে। তদন্তকােীো পদখরব
নেভলবােনটে একটা গুলী েুবরকে বুরক এবং পদখরব নেভলবারেে বাুঁরট েু বরকেই
হারতে ছাপ।
এসব কথা ভাবরত ভাবরত আহমদ মুসা নফরে এল তাে োনেরত।
েুবরকে পদয়া ইিরভলাপ পরেনছল োনেে নসরট। দ্রুত ইিরভলাপনট খুরল পভতে
পথরক কােজ পবে কেল। খুলল। পদখল, েুবরকে কাছ পথরক পে পমরসজনট
পপরয়রছ তােই মূল কনপ এটা।
আহমদ মুসা ইিরভলাপসহ পমরসরজে দুরটা নশট পরকরট পুেল। দুহাত
পথরক লাভস খুরল পারশে নসরট পেরখ োনে ষ্টাটব নদল। আে একবাে োেনদরক
পেরয় পদখল পো -সাই বা এ পারকব আে পকাি োনে পিই, মানুর্ও পিই।
আহমদ মুসাে োনে উরো পরথ োওয়া শুরু কেল। পঘাো পথ নদরয় পস
পজফােসি হাউরজ নফরে আসরব। েলরছ োনে।
হিাৎ আহমদ মুসাে মরি পেল . হাইম হাইরকরলে কথা। আসাে সময়
নতনি বরলনছরলি নস.আই.এ, পুনলশ ও এফ.নব.আই-এে প্রনত দুজরিে একজি
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‘অপারেশি পমো ফেেুি গ্রুপ’ মারি ইহুদী লনবে সারথ সংনিষ্ট অথবা
সহানুভুনতশীল। নকন্তু তাই বরল এফ.নব.আই- প্রধারিে নবরশর্ গ্রুরপে মরধযও
ওো ুরক পরেরছ! আহমদ মুসাে ধােো এফ.নব.আই-এে পে পমরয়নট পসনদি
তারদেরক এয়ােরপাটব পথরক পজফােসি হাউরজ পেরখ নেরয়নছল, পস পমরয়নটে
মত এ েুবকনটও এফ.নব.আই-এে নবরশর্ পকন্দ্রীয় গ্রুরপে সারথ সংনিষ্ট।
আহমদ মুসা পজফােসি হাউরজ নফরে নিজ ঘরে এরস কাপে ছােরত
ছােরত ভাবল, দুঘবটিাে কথা এফ.নব.আই. প্রধাি জজব আব্রাহাম জিসিরক
জািারত হরব। তাুঁে নকছু কেেীয় থাকরতও পারে। নকন্তু তাে আরে তাুঁে পািারিা
পমরসজটা পদখা দেকাে।
আহমদ মুসা পমাবাইলনট নবছািায় বানলরশে পারশ পেরখ পমরসজ নশট
নিরয় শুরয় পেল।
শুরয় পরে আহমদ মুসা পমরসজ নশটনট পোরখে সামরি তুরল ধেল। পো
শুরু কেল পস ্িঃ
‘নবশ বছরেে পুোরিা নমনলটােী কুরমন্টগুরলারক আিলানসফারয়
করে োশিাল আেকাইভস ও নমনলটােী আেকাইভরস পািারিা হরয়রছ। সংনিষ্ট
কুরমন্টনট লানসফারয় কুরমন্ট নছল িা। তাই আি-লানসফারয় ও হয়নি এবং
পস কােরে োশিাল আেকাইভস-এ োখাে উপেুিও নবরবেিা কো হয়নি।
অপ্ররয়াজিীয় ও সমরয়াত্তীেব নবধায় নবভাে পথরকই এরক িষ্ট করে পফলা হরয়রছ।
শুধু একটা কনপ সংেক্ষ্ে কো হয় ‘নমউনজয়াম অব নমনলটােী নহনে’-এে
মহারফজখািায়। নকন্তু পসখািকাে পেকর ব এরক ‘নমনেয়াস নমনসং নলরষ্ট’ োখা
হরয়রছ। এ নবর্রয় পকাি তদন্ত িা হওয়ায় কুরমন্টটাে বযাপারে আে নকছুই বলা
োরে িা।’
পমরসজ পরে হতাশ হরলা আহমদ মুসা। আেও দুিঃখ হরলা এই কােরে
পে, অকারজে এ নবর্য়টা নিরয় একজি পলারকে জীবিও পেল।
এ সম্পনকবত সাত-পাুঁে অরিক নেন্তা এরস পেরপ ধেল আহমদ মুসারক।
পলাব হরকে লে ও অ বাে নশট উদ্ধাে িা হরল প্রমাে কো োরব িা পলাব হরকে
নেরমাট কিরট্রাল পসনদি দুনট নসনভল এয়াে লাইরন্সে পলবীিরক টুইিটাওয়ারে পটরি
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এরিনছল। নকন্তু পলাব হরকে ঐ লে লানসফারয় হরলা িা পকি? পকউ এে সারথ
পকাি পোপি, পকৌশলেত বা অস্বাভানবক পকাি নকছু জনেত পদরখনি বরলই পবাধ
হয়। রুনটি পকাি নকছু পতা লানসফারয় হয় িা। ভয়াবহ র্েেরন্ত্রে ঐ নমশিরকও
রুনটি বরল োনলরয় পদয়া হরয়রছ! শীর্ব পেবারয়ে সংনিষ্ট সবাই নক তাহরল ঘটিাে
সারথ জনেত নছল!
পাশ নফেল আহমদ মুসা। আবাে মরিারোে নদল পমরসজনটে নদরক।
আবাে পেল আহমদ মুসা হতাশা পীনেত মি নিরয়।
এবাে হিাৎ পমরসরজে পশর্ লাইরি পোখ আটরক পেল আহমদ মুসাে।
একটা নজনিরসে হানেরয় োওয়ারক ‘নমনেয়াস নমনসং নলরষ্ট’ আিা হরলা, নকন্তু পস
বযাপারে তদন্ত হরলা িা পকি? তদরন্তে উপেুি িা হরল পকাি নবর্য়রক নমনেয়াস
নমনসং নলষ্ট-এ আিা হরব পকি? আিা হরল েহস্য উদ্ধারেে জরে তদন্ত হরব িা
পকি? নবর্য়টারক নক োপা পদয়া হরয়রছ? পকি োপা পদয়া হরলা? পকাি োরপে
কােরে নক? পক োপ নদল? এ সব প্ররশ্নে জবাব পপরল নমনসং কুরমরন্টেও পখাুঁজ
পাওয়া োরব নিশ্চয়। হতাশাে মরধয একটা আশাে আরলা জ্বরল উিল আহমদ
মুসাে সামরি। এই আরলাে উৎস নমনলটােী নহনেে নমউনজয়ারম তারক পেরত হরব,
ভাবল আহমদ মুসা।
আবাে পাশ নফেল আহমদ মুসা। হারতে কারছ পেল পমাবাইলটা।
পমাবাইলটা হারত তুরল নিল আহমদ মুসা।
হারতে োে আঙুরলে উপে পমাবাইলটা পেরখ বৃদ্ধােুনল করয়কটা
ন নজটাল িািারে োপ নদল। পমাবাইরলে স্ক্রীরি পভরস উিল এফ.নব.আই প্রধাি
জজব আব্রাহাম জিসরিে িািাে।
সংরোে হরয় পেল।
ওপাে পথরক জজব আব্রাহাম জিসরিে কণ্ঠ শুিরত পাওয়াে সারথ সারথই
আহমদ মুসা বলল, ‘আনম পজারসফ জি বলনছ স্যাে। গু ইনভনিং।’
‘ইনভনিংটা গু োখরল পকাথায়?’ বলল জজব আব্রাহাম জিসি হাল্কা
করণ্ঠ।
‘সব শুরিরছি জিাব?’
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‘ঘটিাে পেজাে শুিলাম। ঘটিা পতা তুনম বলরব। আনম নিনশ্চত পে পস
নবশ্বাসঘাতকতা করেনছল। নক করেনছল পস?’
‘ইিরভলাপ পারেনছল।’
‘ইিরভলাপ পারেনছল? তাে মারি পভতরেে পমরসজ পারেনছল, অথবা
কনপ নিরয়নছল?’
‘কনপ নিরয়নছল।’
‘ইিরভলাপ পাোরিা বুেরল নক করে?’
‘প্রথরমই আনম ইিরভলাপটা পেক কনে। তারত পে পোপি JAJ জলছাপ
থাকাে কথা তা পাইনি। তখিই নবর্য়টা আমাে কারছ পনেষ্কাে হরয় োয় পে পস
াবল এরজন্ট। পস ইিরভলাপ খুরল পমরসজ পারেরছ, অথবা কনপ নিরয়রছ।
আনম েখি তাে কারছ আসল ইিরভলাপ োইলাম এবং অবরশরর্ নেনিে ফরটাকনপ
তাে কারছ োইরত পেলাম, তখি পস নেভলবাে পবে করে।’
‘তােপে পস সম্ভবত নিরজে নেভলবারে নিরজে গুলীরতই প্রাে হাোয়।’
বলল জজব আব্রাহাম জিসি।
‘জিাব নেভলবারেও তােই নফংোে নপ্রন্ট পাওয়া োরব। তরব আনম তাে
এ পনেিনত োইনি। আনম পেরয়নছলাম তারক আটক করে পমরসরজে কনপ নিরয়
নিরত।’ আহমদ মুসা বলল। কণ্ঠ তাে ভােী হরয় উরিনছল।
‘দুিঃখ করো িা পজারসফ জি। নবশ্বাসঘাতরকে এই পনেেনতই কাময।
পতামাে জরে িা হরলও আমাে জরে এটা অপনেহােবভারব কাময নছল। পতামারক
ধেবাদ জি। এখি বল, নক কেরব তুনম? ‘লে’ পতা পাে িা।’
‘আনম হতাশ িই। আশাে আরলা পদখরত পানে আনম।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘নকভারব, পকাথায় তুনম আশাে আরলা পদখরত পাে?’ নজজ্ঞাসা জজব
আব্রাহাম জিসরিে।
‘আপিাে পমরসরজে পশর্ বারকয।’ আহমদ মুসা বলল।
‘সংরে সংরে ওপাে পথরক জবাব এল িা জজব আব্রাহাম জিসরিে।
একটু পে বলল, ‘বুরেনছ, তুনমই তদরন্ত িামরত োও। সনতয আহমদ মুসা তুনম
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অিে। স্রষ্টা সব পিয়ামত পতামাে উপে প রল নদরয়রছি। আনম নিরজও নকন্তু এ
পথটাে কথা ভানবনি।’
কথা পশর্ করে একটু পথরমই আবাে বলল,‘নিক আরছ, এখি এ পেবন্তই।
আমাে নকছু কোে থাকরল তা জািারত পদনে কেরব িা। ধেবাদ। বাই।’
‘অবেই জিাব। বাই।’ আহমদ মুসাে কথা পশর্ হরতই ওপাে পথরক
লাইি পকরট পেল।
আহমদ মুসাও কল অফ করে পমাবাইল পেরখ নদরয় আবাে একটা পাশ
নফেল। নকন্তু পোখ বন্ধ কেরত পােরলা িা। হাতঘনেে এযালামব পবরজ উিল।
আসরেে িামারজে এলামব। উরি বসল আহমদ মুসা।
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৪
মাউন্ট মানসব পে ইনন্ য়াি নেজাভব-এে পফ ারেল কনমশিাে ওয়ারেি
ওরয়রলসনল মরিারোে নদরয় শুিনছল কারহানকয়াে ইিনষ্টনটউট অব আরমনেকাি
পে ইনন্ য়াি ষ্টান জ-এে প্রধাি আোপারহাে কথা।
প্ররফসে আোপারহাে পারশ বরস আরছ পজারসফ জি ওেরফ আহমদ
মুসা। তাে পনেেয় পস প্ররফসে আোপারহাে একজি সহকােী পে ইনন্ য়াি
নবরশর্জ্ঞ।
আে কনমশিাে ওয়ারেি ওরয়লসনলে আমন্ত্ররে উপনস্থত আরছি ঈেল
সাি ওয়াকাে। কনমশিাে অনফরসে নসনভল অনফসাে সাি ইয়াজুরিা’ে বন্ধু পস।
তাে মাধযরমই সাি ওয়াকারেে সারথ কনমশিারেে পনেেয়। কনমশিাে
পদশবরেেয প্রনতভা সাি ওয়াকারেে প্রনত দুনদরিই আকৃষ্ট হরয় পরেরছ।
পে ইনন্ য়াি নবর্য়ক আরলােিা বরলই কনমশিাে সাি ওয়াকােরকও প রকরছ।
অনফরসে আেও দুজি তবিরক হানজে। তারদে একজি পফ ারেল কনমশিাে
অনফরসে প্রধাি প্রশাসনিক অনফসাে টমাস ওয়ােি এবং নসনভল এযারফয়াসব
অনফসাে সাি ইয়াজুরিা।
আরলােিা বরসরছ পফ ারেল কনমশিারেে অনফরস।
কথা পশর্ করে থামল প্ররফসে আোপারহা।
প্ররফসে আোপারহা থামরতই কনমশিাে ওয়ারেি ওরয়লসনল বরল
উিল, ‘আমারদে সম্মানিত অনতনথ প্ররফসে আোপারহাে কারছ এ নবর্রয় আনম
আরেই শুরিনছ। এখি আেও নবস্তানেত উনি বলরলি। আনম এ বযাপারে প্রথরম
নম. টমাস ওয়ালটরিে বিবয শুিরত োই।’
‘ধেবাদ স্যাে’, বলরত শুরু কেল টমাস ওয়ালটি, ‘নবর্য়নটে সারথ
আমারদে অনফরসে পতমি পকাি পোেসূত্র পদখনছ িা। আমারদে একটা
ইিফেরমশি পদয়াই েরথষ্ট মরি কনে। এ নবর্য়নটে সারথ নকছুটা পোে আরছ
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অপোধ-আইরিে। স্যাে পতা বলরলিই থািাে আপনত্ত পিই। তরব কবে খিরিে
সময় তাো হানজে থাকরত োয়। প্ররফসে স্যােও এটাই োি। এই অবস্থায় আমো
পকাি সমস্যা পদনখ িা। থািাে মত ঘটিাে সময় আমোও হানজে থাকরত োই,
এটুকু দানব পবাধ হয় আমো কেরত পানে।’
টমাস ওয়ালটি থামরতই কনমশিাে ওয়ারেি ওরয়লসনল বলল,
‘ধেবাদ নম. ওয়ালটি। এবাে সাি ইয়াজুরিা পতামাে মত বল।’
‘স্যাে আনম নম. ওয়ালটরিে সারথ একমত। শুধু একটা কথাই পোে
কেব। এ নবর্রয় এখািকাে পে ইনন্ য়াি কনমউনিনট কতৃপ
ব রক্ষ্ে অনুমনত
দেকাে। আনম প্ররফসে স্যারেে কারছ শুরিনছ নতনি এ নবর্রয় কনমউনিনট
পিতৃবৃরন্দে সারথ আরলােিা করেরছি। তাো এরত আপনত্ত করেিনি। আজ
কনমউনিনট পিতাো আনুষ্ঠানিকভারব বসরছি এবং আনুষ্ঠানিকভারবই তাো এে
অনুমনত পদরবি। আনম মরি কনে প্ররফসে স্যােরক েতটা পাো োয় আমারদে
সহরোনেতা কো দেকাে।’ বলল সাি ইয়াজুরিা।
কনমশিাে তাকারলা সাি ওয়াকারেে নদরক। বলল, ‘তুনম এখারি অনতনথ
হরলও পতামাে এ বযাপারে মতামত আমারদেরক নসদ্ধান্ত গ্রহরে সাহােয কেরব।
নকছু তুনম বল।’
‘প্ররফসে স্যাে পে কাজ নিরয় এরসরছি, পসটা আমারদে সকরলে কাজ।
আনম মরি কনে, সকল প্রশ্ন, সকল নজজ্ঞাসা, সকল সরন্দহ, ইতযানদে তাৎক্ষ্নেক
সমাধাি হরয় োওয়া প্ররয়াজি। এরত সমাজ, পদশ সুস্থ থাকরব।’ সাি ওয়াকাে
বলল।
সাি ওয়াকাে থামরল কনমশিাে ওয়ারেি ওরয়রলসনল বলল প্ররফসে
আোপারহারক লক্ষ্য করে, ‘হরয় পেল নম. প্ররফসে। কথা বানেরয় লাভ পিই। আনম
ো ভাবনছলাম, সকরলে কাছ পথরক পসটাই শুিলাম। তাহরল আপনি কনমউনিনট
পিতারদে সারথ আরলােিা করে কাজ শুরু করে নদি। করব শুরু কেরছি,
আমারদে দয়া করে জািারবি। আমোও থাকব সারথ।’
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‘ধেবাদ। খুব খুনশ হলাম সহরোনেতাে জরে। থািাও সারথ থাকরব।
তারদে কাছ পথরক তানেখ কিফামব করে আপিারদে জািাব।’ প্ররফসে
আোপারহা বলল।
‘আেও নকছু কথা হরলা। তােপে নবদায় নিরয় অনফস পথরক পবনেরয় এল
প্ররফসে আোপারহা এবং আহমদ মুসা।
আহমদ মুসাো োনেরত উিরত োরে এ সময় সাি ওয়াকােও ছুরট এরস
তারদে সারথ পোে নদল। বলল, ‘কনমউনিনট পিতারদে তবিরক েলুি আনমও
োব।’
আহমদ মুসা ঘনেে নদরক তানকরয় বলল, ‘ওরদে নমনটং পবশ আরে শুরু
হরয় োবাে কথা। এখারি আমারদে একটু পবনশ সময় লােল।’
‘নমনটং শুরু হরতই পবশ পদনে হরয়রছ। থাক, পশর্টা ভালই হরয়রছ। নেন্তা
পিই, কনমউনিনট পিতারদে নমনটং-এ আমারদে পকাি ভূনমকা পিই। আমারদে কথা
সবাইরক বরলনছ। সবাই জারি। সবাই সািরন্দ সহরোনেতা কেরতও োনজ
হরয়রছ। অতএব পকাি সমস্যা হবাে কথা িয়। ে পেস আস।’
কথা পশর্ করেই বলল, ‘আে পদনে িয়, েল। নমনটং-এে পশর্টা আমো
ধেরত োই।’ বরল োনেরত উিল প্ররফসে আোপারহা।
আহমদ মুসা ও সাি ওয়াকােও োনেরত উিল। আহমদ মুসা বরসরছ
ড্রাইনভং নসরট। োনে েলরত শুরু কেল।
আহমদ মুসাো েখি নমনটং-এ উপনস্থত হরলা,তখি নমনটং পশর্ পেবায়।
নমনটং বরসরছ মাউন্ট মানসব পে ইনন্ য়াি কনমউনিনটে প্রধাি নসিে
পসাপাহারোে নবশাল দেবাে খািায়। দেবাে খািাে নবশাল হরলে োেনদক জুরে
পসাফা ষ্টাইরলে ঐনতহ্যবাহী েনদ বসারিা। কনমউনিনটে নবনভন্ন অংরশে সেদােো
বরসরছি সুদৃে েনদগুরলারত। ঘরেে মাে বোবে পদয়াল পঘুঁরর্ স্থানপত
নসংহাসিাকৃনতে নবশাল েনদরত বরসরছ নসিে পসাপাহারো। তাে দুপারশ
করয়কটা েনদ খানল।
আহমদ মুসাো দেবাে হরল প্ররবশ কেরতই মাউন্ট মানসব ’ে
পে ইনন্ য়াি প্রধাি নসিে পসাপাোরহা আিন্দ উোরসে সারথ বলল, ‘সম্মানিত
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প্ররফসে আসুি। আপিারদে সবাইরক এ দেবারে স্বােত। আপিারদেই এখি
আশা কেনছলাম। নিক সমরয়ই এরসরছি।
‘ধেবাদ সেদাে।’ বরল প্ররফসে আোপারহা দুহাত তুরল কনমউনিনটে
সব পিতারদে নদরক তানকরয় বলল, ‘সকলরক গু ইনভনিং।’
তােপে প্ররফসে আোপারহা আহমদ মুসা ও সাি ওয়াকােরক নিরয়
এগুরলা নসিে পসাপাহারোে নদরক।
নসিে পসাপাহারো উরি দাুঁনেরয় স্বােত জািাল প্ররফসে আোপারহারক
এবং নিরজে াি পারশে আসিটাে নদরক ইংনেত করে প্ররফসে আোপারহারক
বসরত বলল। বাম পারশে দুআসরি বসাল আহমদ মুসা ও সাি ওয়াকােরক।
তােপে নিরজ তাে আসরি নফরে নেরয় নসিে পসাপাহারো প্ররফসে
আোপারহারক লক্ষ্য করে বলল, ‘প্ররফসে স্যাে, আপিাে নবর্য় নিরয় আনম
আমাে সেদােরদে সারথ আরলােিা করেনছ। তাো সকরলই আপিাে নেন্তাে সারথ
একমত। নকন্তু তাো কতগুরলা পকৌতূহল প্রকাশ করেরছি, োে জবাব আপিাে
কারছ আরছ।’
‘ওরয়লকাম সেদাে। আনম তাুঁরদে পকৌতুহল নমটারিাে সুরোে পপরল
খুবই খুনশ হরবা।’ বলল প্ররফসে আোপারহা।
‘প্ররফসে স্যাে, অরিরকে পকৌতুহল, এখারি েেকবে থাকাে কথা পকউ
জারি িা, এমিনক পশারিওনি পকউ, এ নবর্য়টা অবনহত হরলি নকভারব?’ বলল
নসিে সুপাহারো।
‘ধেবাদ সেদাে নসিে সুপাহারো। পে ইনন্ য়ািরদে নবর্রয়,
পে ইনন্ য়ািরদে এলাকা নবর্রয় নবনভন্ন তথয, ইিফেরমশি ইতযানদ বোবেই
নবনভন্নভারব আমারদে ইিনষ্টনটউরট আরস। পকউ নেনিপরত্রে মাধযরম জািাি। পকউ
পেক কৃত অন ও নভন ও কযারসট পািাি। পত্র-পনত্রকা মযাোনজিও অরিরক
পািাি। মাউন্ট মানসবে েেকবরেে সংবাদ এইভারব করয়কনট সূত্র পথরক আমাে
কারছ আরস। তাো জািাি, পে ইনন্ য়ািরদে স্বারথবই এে অনুসন্ধাি প্ররয়াজি।
আনম এ নবর্য়টাে প্রনত পতমি গুরুত্ব পদইনি। নকন্তু একটা সূত্র েখি আমারক স্থাি
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নিনদবষ্ট করে বলল, তখি আনম নবর্য়টারক নসনেয়াসনল গ্রহে করেনছ এবং
আপিারদে কারছ এরসনছ।’ বলল প্ররফসে আোপারহা।
প্ররফসে আোপারহা থামরতই এক পাশ পথরক সেদােরদে একজি বরল
উিল, ‘স্যাে তারদে স্বাথব নক? তাো পকি োয় এটা খিি পহাক?’
প্ররফসে আোপারহা নমনষ্ট হাসল। বলল, ‘পৃনথবীরত অরিক মানুর্ আরছ
োো নিরজে স্বারথবে কথা নেন্তা িা করে বা নিরজে স্বাথব পকােবািী নদরয়ও সতয
সন্ধারি, েহস্য সন্ধারি ঘুরে পবোয়। এখারি আনম মরি কনে সতয সন্ধািটাই
মূখয।’
‘স্যাে এটা কেরত নেরয় আমো পকাি সমস্যাে জনেরয় পেব িা পতা?’
অে প্রান্ত পথরক আরেকজি সেদারেে নজজ্ঞাসা।
‘নবর্য়টা অতীরতে সারথ সম্পনকবত। বতবমারিে সারথ িয়। এই ইনন্ য়াি
নেজারভবে পকউ-ই পেরহতু এ নবর্য়টা সম্পরকব নকছুই জারি িা, তাই এখািকাে
পকউ এে সারথ সম্পনকবত হবাে প্রশ্নই ওরি িা।’
‘স্যাে, খিি করে েেকবে েনদ পাওয়া োয়, তাহরল পেবতবী পদরক্ষ্প
আপিাে নক হরব?’ আরেকজি সেদারেে নজজ্ঞাসা।
‘সতযটা জািরত োই। েেকবরে ওো কাো? পে ইনন্ য়াি নকিা? কত
নদি আরে ওরদে এই পনেেনত ঘরট? এ নবর্য়গুরলা েনদ জািা োয়, তাহরল
আমারদে ইনতহারসে এক অংশ হরব এটা।’ বলল প্ররফসে আোপারহা।
প্ররফসে আোপারহা থামল। পকাি নদক নদরয় পকাি প্রশ্ন আে এল িা।
মুখ খুলল এবাে নসিে সুপাহারো। বলল, ‘ধেবাদ প্ররফসে স্যাে। আনম মরি
কনে সবাই আশ্বস্ত হরয়রছ। আমাে একটা পোমশব, আপিাে এ উরদযারেে সারথ
আমো পতা আনছই, পুনলশ এবং পফ ারেল কনমশিাে অনফসরক জনেত কো
দেকাে।’
‘নজ সেদাে। ওরদে সারথ কথা বরলনছ। ওো থাকরবি আমারদে সারথ।’
বলল প্ররফসে আোপারহা।
‘তাহরল আে পকাি কথা িয়। আমারদে পূেব সম্মনত আরছ। আপনি
অগ্রসে পহাি।’ নসিে সুপাহাো বলল হানস ভো মুরখ।
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প্ররফসে আোপারহা উরি দাুঁোল। বলল, ‘ধেবাদ সেদাে, ধেবাদ
সকলরক।’
আেও দুোেনট কথাে পে কনফ পাি পবব পশরর্ নমনটং-এে সমানপ্ত পঘার্ো
হরলা।
আহমদ মুসাো নফরে এল নসিে সুপাহারোে অনতনথ নহরসরব েরয়রছ
মাউন্ট মানসবরত আসাে পে পথরকই। আহমদ মুসাো এখািকাে টুযনেষ্ট পেষ্ট
হাউরজ উরিনছল। নকন্তু মাউন্ট মানসব’ে পে ইনন্ য়াি কমুযনিনটে প্রধাি তারদেরক
পেষ্ট হাউরজ থাকরত পদয়নি। বলরত পেরল পজাে করেই নিরয় এরসরছ তাে
আনলশাি পমহমাি খািায়।
আহমদ মুসা তাে করক্ষ্ এরস ধপ করে বরস পেল, োটা এনলরয় নদল
পসাফায়। মিটা তাে খুব হাল্কা লােরছ আজ। করয়কনদি পবশ পটিশরি পকরটরছ।
প্রথম নদরক কনমউনিনট সেদােো এ বযাপােটা বুেরতই োয়নি। তাছাো
এখািকাে পুনলশও বযাপােটারক সরন্দরহে পোরখ পদরখরছ। পফ ারেল
কনমশিারেে অনফসও এে সারথজনেত হরত নিধা করেরছ। প্ররফসে আোপারহাে
ইরমজ ও অবযাহত পেষ্টা এবং পপছরি পথরক সাি ওয়াকারেে বন্ধু সাি ইয়াজুরিাে
পেষ্টা পোটা নবর্য়রক অবরশরর্ সহজ করে নদরয়রছ। পুনলশ আরেই োনজ
হরয়নছল। পফ ারেল কনমশিারেে অনফস ও কনমউনিনট সেদােরদে গুরুত্বপূেব
সম্মনতও আজ পাওয়া পেল। এখি পে পকাি মুহূরতব কাজ শুরু কো োয়।
এসব ভাবিায় আহমদ মুসা েখি ুরব আরছ, তখি প্ররফসে আোপারহা
এবং সাি ওয়াকাে প্ররবশ কেল আহমদ মুসাে ঘরে।
ওরদে পদরখ আহমদ মুসা পসাজা হরয় বসল।
সাি ওয়াকাে নেরয় আহমদ মুসাে পারশ বসল। আে প্ররফসে
আোপারহা আহমদ মুসাে মুরখামুনখ পসাফায় বসরত বসরত বলল, ‘পজারসফ জি
ওেরফ...... থাক িাম ধেব িা। এখি বল, পতামাে পনেকল্পিা নক? পে পকাি
সমরয় কাজ শুরু কেরত পাে। আমাে প্রতœতানত্বক খিিকােী গ্রুপও আজ
নবরকরলে মরধয পপৌরছ োরব।’
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‘অসংখয ধেবাদ স্যাে আপিারক। আপনি একটা অসাধয সাধরিে মত
কাজ করেরছি। আনম.........’ আহমদ মুসা কথা পশর্ কেরত পােরলা িা।
আহমদ মুসারক বাধা নদরয় প্ররফসে আোপারহা বলল, ‘পদখ সােে েনদ
িদীে েভীেতা নিরয় প্রশংসা করে, পসটা খুবই লিাে। আনম পতামাে প্রশংসা
শুিরত আনসনি। আনম জািরত এরসনছ পতামাে পনেকল্পিা।’
স্যাে আনম এখি পটনলরফাি কেব আমারদে ‘নক্রনশ্চয়াি কাটবাে’ ওেরফ
‘বুনব’পক (বুরমদীি নবল্লাহরক)। আজই তারক আসরত বলব। পস এরলই খিি
কাজ শুরু কো োরব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘তাে জরে অরপক্ষ্া পকি?’ নজজ্ঞাসা প্ররফসে আোপারহাে।
‘পস মূলত িারন্সে লা’মরন্ পনত্রকাে সাংবানদক। তাছাো পস নি ওয়াল্ডব
(FWTV) এবং ওয়াল্ডব নিউজ এরজনন্স (WNA)-এে আন্ াে গ্রাউন্ নেরপাটবাে।
নবশ্ববযানপ উপেুি প্রোে এখি হরব আমারদে প্রধাি অবলিি। এরক্ষ্রত্র পসই হরব
আমারদে এখি প্রধাি অস্ত্র।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বুরেনছ পজারসফ জি। নমন য়া েুরদ্ধে মাধযরমই জয় নিনশ্চত কেরত
োও। ে পেস আস অল।’ বলল প্ররফসে আোপারহা।
‘ধেবাদ স্যাে।’ বরলই আহমদ মুসা পমাবাইলটা হারত তুরল নিল।
পমাবাইরলে ন নজটাল িািারে িক কেরত কেরত প্ররফসে আোপারহারক লক্ষ্য
করে বলল, ‘মাফ করুি স্যাে, পটনলরফািটা পসরে নিই।’
কথা পশর্ কেরতই পটনলরফারিে ও প্রান্ত পথরক . হাইরকরলে কণ্ঠ পশািা
পেল।
‘গু ইনভনিং . হ্যানমেি। আপনি পকমি আরছি? ওখারি নক নম.
কাটবাে ওেরফ ‘বুনব’ আরছ?’ এ প্রান্ত পথরক বলল আহমদ মুসা।
‘ওরয়লকাম। গু ইনভনিং। হ্যাুঁ বুনব আরছি। ইউরোপ পথরক োে আসাে
কথা নতনিও আরছি। পকমি আছ তুনম? ওনদরকে খবে নক?’ . হাইম হাইরকল
বলল।
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‘এ নদরকে খবে খুবই ভাল। বযবস্থা সব সম্পূেব। দুএকনদরিে মরধযই
কাজ শুরু কেব। ‘বুনব’পক পরে নকন্তু তাে আরে ইউরোপ পথরক আসা পমহমািরক
নদি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ওরক। ে পেস আস অল।’ ওপাে পথরক বলল . হাইম হাইরকল।
পেক্ষ্রেই পটনলরফারিে ওপ্রান্ত পথরক কামাল সুলাইমারিে কণ্ঠ শুিরত
পপল আহমদ মুসা। বলল, ‘কাসু পকমি আছ? ওনদরক কতদূে এগুরল?’
‘সুখবে নতি পক্ষ্রত্রই। পেমি আপনি পেরয়নছরলি পসভারব নতি প্রনতষ্ঠাি
পথরক ছয় পযারকট মযারটনেয়াল পোোে কো হরয়রছ। প্ররতযক পযারকরটই
প্রতযয়িমূলক নসল নসেরিোে েরয়রছ। নকন্তু সমস্যা হরয়রছ, আনম পহারটল পছরে
নদরয়নছ।’ বলল কামাল সুলাইমাি।
ভ্রুকুনিত হরলা আহমদ মুসাে। সমস্যা বলরত কামাল সুলাইমাি নক
বলরত পেরয়রছ বুরেরছ আহমদ মুসা। বলল, ‘ভাল করেছ। পেবতবী কাজগুরলা?’
‘পেনদি পপরয়নছলাম িমুিা, আপিাে নিরদবশ অনুোয়ী পসনদিই একনট
করে পযারকরটে মযারটনেয়াল নদরয়নছলাম পসই নিনদবষ্ট নতিনট প্রনতষ্ঠারি। নকন্তু
পেজাে নিরত োওয়াই সমস্যা হরয় দাুঁনেরয়রছ। ওো হরে হরয় উরিরছ। পাহাো
বনসরয়রছ সবখারি।’ বলল কামাল সুলাইমাি। নবর্েœ কণ্ঠ তাে।
‘নিক আরছ। ধীরে েল। আজই ‘বুনব’পক এখারি পানিরয় দাও। তারক
এখারি দেকাে। পশািাও োরব তাে কাছ পথরক সব।’ বলল আহমদ মুসা েম্ভীে
করণ্ঠ।
‘নিক আরছ। ‘বুনব’ে সারথ কথা বলরবি?’
‘আে প্ররয়াজি পিই। তুনম তারক বরল দাও। আজই পেি পস আরস।’
আহমদ মুসা বলল।
‘নিক আরছ। পািানে ওরক। আে পকাি নিরদবশ?’ নজজ্ঞাসা কামাল
সুলাইমারিে।
‘সাবধারি েতটুকু এগুরিা োয় এরোও আে পখাুঁজ িাও। পােরল
প নলভানে িাও। সম্ভব িা হরল সাধযমত পখাুঁজ খবে োখ। মরি পেখ দুনিয়ারত
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একমাত্র নশশাই নিনশ্চর। আে সবনকছুে মরধয নছর আরছ, ফাুঁক আরছ। এই
ফাুঁরকে সন্ধাি কে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ধেবাদ। আপিাে নিরদবশ বুরেনছ।’ বলল ওপাে পথরক কামাল
সুলাইমাি।
‘ধেবাদ, কাসু। আজরকে মত এখারিই পশর্। ে ইজ উইথ আস।
বাই।’ বলল আহমদ মুসা।
‘বাই।’ কামাল সুলাইমাি বলল।
আহমদ মুসা কল অফ করে নদরয় পসাফায় ো এনলরয় নদল। নকছু বলাে
জরে আহমদ মুসা মুখ খুরলনছল। নকন্তু তাে আরেই প্ররফসে আোপারহা বরল
উিল, ‘নক বযাপাে আহমদ মুসা, পকাি খাোপ খবে?’
‘ভারলামরন্দ পমশারিা স্যাে।’
‘পকমি?’
‘থযাংকস, কামাল সুলাইমাি নিউইয়রকবে নতিনট প্রনতষ্ঠাি পথরক
পনেকল্পিা অনুোয়ী টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে াষ্ট পোোে করেরছ। কামাল
সুলাইমারিে সারথ পখালারমলা কথা বলা পেল িা। নকন্তু েতটুকু কথা হরলা, তারত
বুেলাম এই াষ্ট সংগ্রহ কোে নবর্য়টা ‘ওপারেশি পমো ফেেুি’ গ্রুপ
(ও.এম.এফ গ্রুপ) পজরি পফরলরছ এবং তাো কামাল সুলাইমারিে পহারটরলে
নিকািাও পপরয় োয়। কামাল সুলাইমািও এটা আুঁে কেরত পারে। পস পহারটল
পছরে নদরয় অেত্র সরে পেরছ। াষ্টগুরলা নিউইয়রকবে নতিনট প্রনতষ্ঠারি পেীক্ষ্া
কেরত পদয়া হরয়রছ াষ্টগুরলাে পনেেয় প্রকাশ িা করে। কামাল সুলাইমাি
আশংকা কেরছ, ও.এম.এফ গ্রুপ সবগুরলা লযাবরেটেীে নদরক িজে োখরছ। পস
কােরে পেজাে সংগ্রহ কেরত এখিও পস োয়নি। ফরল ওনদরক কাজটা পথরম
পেরছ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নম. কামাল সুলাইমারিে পক্ষ্ পথরক াষ্ট পেীক্ষ্া কেরত পদয়া হরয়রছ,
সুনিনদবষ্টভারব এটা নক তাো জািরত পপরেরছ?’ সাি ওয়াকাে বলল।
‘নবর্য়টা এত পখালারমলা ওে সারথ আরলােিা হয়নি। তরব আমাে মরি
হয় ওো সরন্দরহে উপে পাহাো বনসরয়রছ, োরত আমো াষ্ট পেীক্ষ্া কেরত িা
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পানে। নতিনট লযাবরেটনেরত পেীক্ষ্াে জরে াষ্ট জমা পদয়া হরয়রছ, াষ্ট সংগ্রহ
কোে এক ঘণ্টাে মরধয ারষ্টে নতিনট নভন্ন পনেেরয় এবং নতিজি নভন্ন নভন্ন
বযনিে পক্ষ্ পথরক। কামাল সুলাইমািই নতি িারত নতি বযনি পসরজনছল।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘থযাংকস ে । সব আট-ঘাট পবুঁরধই কাজটা কো হরয়রছ বরল আনম মরি
কনে। সুনিনদবষ্টভারব নেনহ্নত কো নিশ্চয় ওরদে পরক্ষ্ সম্ভব হয়নি। কােে আনম
জানি, নিউইয়কব ও ওয়ানশংটরিে এসব লযাবরেটনেরত প্রনতনদি পটরষ্টে জরে শত
শত পকস জমা হরে। এই অবস্থায় ারষ্টে পনেেয় ও জমাদািকােী প্রনতষ্ঠাি বা
বযনিে িাম িা জািরল বানিত নজনিস পবে কো মুনষ্কল।’ সাি ওয়াকাে বলল।
‘পতামাে কথাই পেি সতয হয় সাি ওয়াকাে। সমস্যা হরলা, নভন্ন িারম
জমা হরলও একই বযনি নতি জায়োয় পেরছ, প্রনতষ্ঠািগুরলাে নটনভ কযারমোয় এ
ছনব উরিরছ।’ বরল আহমদ মুসা পসাফায় পসাজা হরয় বসল। বলল, ‘নিউইয়রকবে
এই অনভজ্ঞতা পথরক আনম মরি কেনছ, কাল সকারলই েেকবরেে খিি কাজ শুরু
হওয়া দেকাে। আমাে নবশ্বাস কাল সকারলে মরধয আমারদে নবল্লাহ এখারি
পপৌরছ োরব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘তাহরল আজই পুনলশ, পফ ারেল অনফসসহ সবাইরক জানিরয় নদরত
হয়।’ প্ররফসে আোপারহা বলল।
‘নজ স্যাে।’ বলল আহমদ মুসা।
‘অল োইট। তাহরল এখিই কারজ িামরত হয়।’ প্ররফসে আোপারহা
বলল।
‘খিরিে পরেে নবর্য়গুরলা নক নেন্তা করেরছি ভাইয়া?’ নজজ্ঞাসা সাি
ওয়াকারেে।
‘পরেে কাজও পতামাে এবং স্যারেেই পবনশ। পে কয়টা পদহাবরশর্
পাওয়া োরব তাে প্ররতযকনট পথরক ৪নট করে দাুঁত, প্ররতযকনটে পথরক দুপযারকট
করে পদহাবরশর্ নিরয় পেরত হরব নশকারোরত পেীক্ষ্াে জরে। আমাে পেীক্ষ্াে
নবর্য় নতিনট। এক. পলাকগুরলা পকাি জানত পোষ্ঠীে, দুই. পলাকগুরলা কয় তানেরখ
কতটাে সময় নিহত হরয়রছ, এবং নতি. তাো নকভারব নিহত হরয়রছ। স্যারেে
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সারথ নশকারোে সংনিষ্ট দুনট লযাবরেটেীে কথা হরয়রছ। তাো বরলরছ দাুঁত ও
পদহাবরশর্ পপরল নতি নবর্রয়ই তাো নিখুুঁত তথয নদরত পােরব। সুতোং স্যাে
এবং পতামারকই এ নমশি নিরয় নশকারো পেরত হরব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘নকন্তু এই কুরমন্টগুলাে প্রামােযতা নিরুনপত হরব নকভারব?’ সাি
ওয়াকাে বলল।
‘এ বযাপারে আনম প্ররফসে স্যারেে সারথ আরলােিা করেনছ। আমাে
নেন্তা হরলা, ‘েেকবে পথরক পাওয়া প্ররতযকটা পদহাবরশর্ নবর্রয় োেটা পযারকট
হরব। দুনট দাুঁরতে পযারকট, আে দুনট পদহাবরশরর্ে পযারকট। দাুঁরতে
দুপযারকরটে প্ররতযকনটরত দুনট করে দাুঁত থাকরব। পদহাবরশরর্ে দুনটরত একই
নজনিস থাকরব। প্ররতযকটা পযারকট সকরলে উপনস্থনতরত নসল কো হরব এবং
প্ররতযকনট পযারকরট প্রতযয়িমূলখ স্বাক্ষ্ে থাকরব পুনলরশে থািা কতৃপ
ব রক্ষ্ে,
পফ ারেল কনমশিাে অনফরসে এবং পে ইনন্ য়াি কনমউনিনট প্রধারিে। অথবাৎ
প্ররতযকনট পদহাবরশরর্ে প্ররতযক নবর্রয় দুনট করে সীল পযারকট হরব। দুনট
পযারকরটে একনট লযাবরেটনেরত পদয়া হরব পেীক্ষ্াে জরে, আে একনট আমারদে
হারত থাকরব পেক ব নহসারব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ ভাইয়া। নিñন্র বযবস্থা হরয়রছ। প্রমারেে নবর্য়টা নিরয়ই
আমাে উরিে নছল।’ বলল সাি ওয়াকাে।
‘নকন্তু একটা নবর্য়, ‘অবনশষ্ট পদহাবরশর্ থাকরব পকাথায়?’ বলল
প্ররফসে আোপারহা আহমদ মুসারক লক্ষ্য করে।
‘পকাি েেকবে আনবষ্কৃত হবাে পে এে দানয়ত্ব বতবায় আইি-শৃঙ্খলা
েক্ষ্ক কতৃপ
ব রক্ষ্ে উপে। পসই নহরসরব পুনলশ েেকবরেে পদখা-রশািা কেরব,
েতনদি িা উধবতি কতৃপ
ব ক্ষ্ এ বযাপারে তারদে নবনধ-বযবস্থা পশর্ িা করেি।’
আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ। নিক, এটাই আইি।’ বরল উরি দাুঁোল প্ররফসে আোপারহা।
বলল, ‘আনম োই। ওনদরক নেরয় পদনখ, সকারলই কাজ আমো শুরু কেব। তুনম
পেষ্ট িাও। বাই।’
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প্ররফসে আোপারহা েরল পেরল সাি ওয়াকাে বলল, ‘আনমও উনি।
সন্ধযাে পে আসব।’
সাি ওয়াকাে োবাে জরে উরি দাুঁোল।
‘নিক আরছ। এস। নকন্তু পশাি, তুনম সাি ইয়াজুরিারক বরলা পস পেি
পফ ারেল কনমশিাে অনফস এবং পুনলশ পষ্টশরিে কথা-বাতবা, নেন্তা-ভাবিাে
নদরক িজে োরখ। তাো েত পবনশ আমারদে সহরোেী হয়, ততই ভাল।’ বলল
আহমদ মুসা।
‘আপনি নকছু আশংকা করেিনি পতা?’ সাি ওয়াকাে বলল নিেু করণ্ঠ।
‘পস েকম নকছু কােও মরধযই আনম পদনখনি। আনম বলনছ পেটা এ কােরে
পে আমারদে সাবধাি হরত পদার্ পিই।’
‘তাহরল আনম সন্ধযায় এনদরক আসনছ িা। সাি ইয়াজুরিাে সারথ আনম
পুনলশ পষ্টশরিে নদরকই োব।’
‘নিক আরছ। নকন্তু পতামো কালরক সকারলে বযাপারে ওরদে নকছু বলরব
িা। ওটা বলরবি প্ররফসে স্যাে ফেমানল ওরদেরক।’
‘নিক আরছ, েনল। আো.........।’ কথাে মােখারি পথরম নেরয় সাি
ওয়াকাে বলল, ‘মরিই থারক িা পে, আমারদে সালাম-কালাম সব নশরকয় তুরল
োখা হরয়রছ।’
‘তা োখা হরয়রছ, নকন্তু পাুঁে ওয়াি িামাজ নশকায় পতালা পিই।’ আহমদ
মুসা বলল পহরস উরি।
‘পস ভুল হরব িা অবেই। আো ভাইয়া, আজ সকারল নকন্তু ভাবীে কারছ
আপিাে পটনলরফাি কোে কথা নছল, োরত বরলনছরলি।’
‘ধেবাদ নবর্য়টা মরি কনেরয় পদবাে জরে। সকারল করেনছলাম,
সন্ধযাে পে আবাে পটনলরফাি কেরত হরব।’
‘নবরশর্ পকাি খবে আরছ?’
‘িা, সকারল পাইনি। হাসপাতারল নেরয়নছরলি। পমাবাইল বন্ধ নছল।’
বলল আহমদ মুসা।
‘হাসপাতারল পকি?’ প্রশ্ন কেল সাি ওয়াকাে। তাে পোরখ-উরিে।
ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে

115

‘উরিরেে নকছু পিই রুনটি পেনকং। পময়ারদে পশর্ নদরক পতা! ওরক সব
বযাপারে এখি সাবধাি থাকরত হরে। পছাট-খাট বযাপারেও ািারেে পোমশব
প্ররয়াজি হয়।’
‘ওখািকাে সংনিষ্ট ািারেে সারথও আপিাে কথা বলা উনেত।’
‘মনদিাতুন্নবী পস্পশালাইজ পষ্টট হাসপাতারলে েীফ . ফারতমাে
পকয়ারে উনি আরছি। আনম তাে সারথ কথা বরলনছ। আরে পথরকই নতনি আমাে
পনেনেত।’
‘থযাংকস ে । আনস। বাই।’ বলল সাি ওয়াকাে।
‘এস। বাই।’ নবদায় জািাল আহমদ মুসা সাি ওয়াকােরক।

‘নিউইয়কব অযারটানমক লযাবরেটেী’ে কুরমন্ট প নলভানে কাউন্টাে।
সময় সকাল ৮টা। সরবমাত্র অনফস খুরলরছ। নদরিে কাজ পোছ-োছ
করে নিরে সবাই। প নলভানে কাউন্টাে লযাবরেটনেে সম্মুখভারেে একনট কক্ষ্।
কক্ষ্নটে দেজা পিরল প্ররবশ কেরলই প নলভােী কাউন্টাে। কাউন্টারে বরস আরছ
একজি েুবক এবং একজি তরুেী।
কাউন্টারেে ফাইল-পত্র পোছ-োছ করে পসলরফে ফাইল, পযারকট পেক
করে নিক-িাক করে পেরখ দুজরি পেয়ারে এরস বসল।
ঘরে এরস প্ররবশ কেল একজি পলাক। মাথায় হ্যাট। দুপারশে কারিে
নিে পেবন্ত িামারিা জুলনফ।
পোুঁফ অধব েরন্দ্রে আকারে মুরখে উপেটা নঘরে পেরখরছ। পেরি কাউবয়
পযান্ট ও শাটব। পারয় নফল্ড বুট।
পলাকটাে পোটাটাই একজি কাউবয়-এে প্রনতকৃনত।
পলাকটা পসাজা এরস েুবকনটে সামরি দাুঁোল। একটা ইিরভলাপ পথরক
একটা নেনসট পবে করে তুরল নদল েুবকনটে হারত।
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েুবকনট নেনসরটে উপে পোখ বুলারতই ভ্রুকুনিত হরয় উিল তাে। দ্রুত
পোখ তুরল তাকাল পস পলাকনটে নদরক।
পলাকনটেও দুরোখ বারজে মত আটরক নছল েুবকনটে উপে। েুবকনটে
পোখ-মুরখে পনেবতবি তাে দৃনষ্ট এোয়নি, হ্যারটে ছায়ায় তাে পোখ-দুনট শি হরয়
উরিরছ।
েুবকনট পলাকনটে নদরক তানকরয় বলল, ‘স্যাে একটু বসুি।’
‘ কুরমন্ট আরেই কাউন্টারে আসাে কথা। নিনদবষ্ট সমরয়ে োেনদি পরে
আসনছ।’ বলল পলাকনট।
‘এরসরছ স্যাে। এবাে ফাইিাল পেকটা করে আনস।’ বরল উরি দাুঁোল
েুবকনট।
‘নিক আরছ কুরমন্টটা নদি। আনম পদখরত থানক। আপনি পেক করে
আসুি।’ বলল পলাকনট নস্থে করণ্ঠ।
েুবকনট উরি পশলফ পথরক একটা পফাল্ডাে পবে করে কাউন্টারে এল।
বলল, ‘এই পতা আপিাে কুরমন্ট। একটু বসুি। আনম স্যােরক নদরয় পেক
কনেরয়ই নিরয় আসনছ।’
পলাকনট কাউন্টারেে ধাে পঘুঁরর্ দাুঁনেরয়নছল। বারজে মতই পছাুঁ পমরে
পলাকনট েুবকনটে হাত পথরক পফাল্ডােনট নিরয় নিল।
েুবকনট নেৎকাে কেরত োনেল।
নকন্তু পলাকনট এক হারত পফাল্ডাে পকরে নিরয়রছ, অে হাত নদরয় পবে
করেরছ নেভলবাে এবং পস নেভলবাে তাক করেরছ েুবকরক। পসই সারথ একবাে
নেভলবাে ঘুনেরয় এরিরছ তরুেীে নদক পথরকও।
েুবকনট হা করেনছল, নকন্তু তাে কণ্ঠ পথরক নেৎকাে পবরুল িা। নিরজরক
সামরল নিরয়ই পস বরল উিল, ‘স্যাে আমারদে নবপরদ পফলরবি িা। আমো
োকুনে হাোব। ওটা আমারক নদি।’
েুবকনট পকাি কথা বলল িা। নেভলবারেে নট্রোে নটপল পেপে দুবাে
েুবক ও তরুেীরক লক্ষ্য করে। নেভলবাে পথরক দুজরিে নদরক দুগুে পধায়া
পবনেরয় পেল। সংরে সংরেই দুজি সংজ্ঞা হানেরয় রল পেল।
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পলাকনট পফাল্ডােটা একবাে পদরখ নিরয় পবনেরয় এল ঘে পথরক।
লযাবরেটনে পথরক পবনেরয় পলাকনট পানকবং-এ োখা একনট টযানি কযারব
উরি বসল। বলল, ‘েলুি থা ব এরভনিউ-এে ন্প্রং টাওয়ারে।’
োনে েলরত শুরু কেল।
কাউবয় পবরশ কামাল সুলাইমাি আল্লাহে শুকনেয়া আদায় কেল। আেও
শুকনেয়া আদয় কেল হারত পাওয়া নেরপারটবে জরে। ারষ্টে কমরপারিন্ট
এযািানলনসরস পনেষ্কাে বলা হরয়রছ, ারষ্ট প রমানলশি পাউ ারেে উপনস্থনত
ধ্বংসকােী মাত্রায় েরয়রছ।
থা ব নেরটে ন্প্রং টাওয়ারে েখি কামাল সুলাইমারিে োনে পপৌছল,
তখি সকাল ৯টা।
ন্প্রং টাওয়ারেে প্রথম নতিনট পলাে নিরয় ‘লযাবরেটনে অব নফনজকযাল
এিরলবীরিশি’ কাজ কেরছ। এক তলায় কাষ্টমােস সানভবস ন পাটবরমরন্টে দুনট
উইং। একটা ন রপানজটস, আরেকটা ন জবােসরমন্ট।
কামাল সুলাইমাি প্ররবশ কেল ন জবােসরমন্ট ন পাটবরমরন্ট। এে
অরিকগুরলা নবভাে। কামাল সুলাইমাি নেনসট পবে করে পদখল তারক নবনল্ডং
মযারটনেয়ালস পসকশরি পেরত হরব। কামাল সুলাইমাি এনদক-ওনদক খুুঁরজ এক
প্রারন্ত নেরয় পপল পসকশিনট। প্ররবশ কেল করক্ষ্। কাউন্টারে দুজি েুবক বরস।
কাউন্টারেে সামরি একপ্রারন্ত পসাফায় বরস আরছ আেও দুজি।
কামাল সুলাইমাি কাউন্টারে নেরয় এক টুকরো কােরজ পলখা একটা
িািাে একজি েুবরকে নদরক এনেরয় নদরয় বলল, ‘এই িািারেে কুরমন্ট
প নলভানেে জরে পেন নকিা।’
েুবকনট িািাে পদরখই তাে পেনজষ্টারেে নদরক তাকাল।
তাকারিাে সংরে সংরেই তাে পোরখ-মুরখ একটা উরত্তজিা ফুরট উিল।
তাকাল পস পারশে েুবরকে নদরক এবং এনেরয় নদল তাে নদরক নেেকুটনট। নিতীয়
েুবকনট নেেকুরটে িািােনট পদরখই তাকাল সামরিে পসাফায় বসা েুবক দুজরিে
নদরক। বলল, এই পে শুনুি, ইনি ঐ কুরমরন্টে পখাুঁরজ এরসরছি।
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সংরে সংরেই পসাফায় বসা দুজি েুবক ন্প্রং-এে মত লানফরয় উিল।
একরোরে পদৌে নদল কামাল সুলাইমারিে নদরক। তারদে দুজরিেই একনট করে
হাত পকারটে পরকরট।
পোরখে পলরক কামাল সুলাইমারিে াি হাত পরকট পথরক পলারোফেম
নেভলবাে নিরয় পবনেরয় এল। ওোও তখি নেভলবাে পবে কেরছ। কামাল
সুলাইমারিে নেভলবাে ‘দুপ’ ‘দুপ’ শব্দ করে উিল দুবাে। দুবাে নট্রোে নটরপই
কামাল সুলাইমাি তাে নেভলবাে ঘুনেরয় নিল কাউন্টারেে দুজি েুবরকে নদরক।
পদখল, েুবকরদে একজি ইন্টােকরমে পবাতাম নটরপ নকছু বলাে জরে মুখ
খুরলরছ। নকন্তু কামাল সুলাইমারিে নেভলবাে তারদে নদরক ঘুেরত পদরখ পথরম
পেরছ।
কামাল সুলাইমাি বাম হাত বানেরয় ইন্টােকরমে সুইে অফ করে নদরয়
বলল, ‘ওরদে দুজিরক ঘুম পানেরয় নদরয়নছ, নকন্তু পতামারদে দুজরিে মাথা
গুনেরয় পদব েনদ কুরমন্টটা নদরত এক মুহূতব পদনে কে।’
বরল কামাল সুলাইমাি বাম হাত নদরয় নিতীয় নেভলবাে পবে করে
তারদে নদরক তাক কেল। আে াি হারতে পলারোফেম নেভলবাে পরকরট পেরখ
নদল।
েুবক দুজি কাুঁপরত কাুঁপরত উরি দাুঁোল। একজি বলল, ‘আমারদে
আপনত্ত পিই স্যাে। নকন্তু আমারদে উপে নিরর্ধ আরছ। নদনে স্যাে।’
বরল েুবকনট একটু এনেরয় তারদে পপছরিে পসলফ পথরক একটা ফাইল
পবে করে কামাল সুলাইমারিে হারত নদল।
কামাল সুলাইমাি ফাইরলে পভতে ত্বনেত একবাে পোখ বুনলরয় বন্ধ করে
নদল। বলল, ‘নিরর্ধ করেরছ পকি? ওো কাো?’
‘জানি িা, ওো খুব পাওয়ােফুল স্যাে। আমারদে পকাম্পািীে
পপ্রনসর ন্টরকই ওো বাধয করে পফরলরছ। আমারদে োকনে থাকরব িা স্যাে।
উপেন্তু আমারদে নবপদ হরব এ ফাইল আমো নদরয়নছ বরল। আপনি নকছুক্ষ্ে পরে
এরল ফাইল পপরতি িা। ওো নিরয় পেত। ওো ফাইলও োয়, আপিারদেরকও
ধেরত োয়।’
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‘ধেবাদ সহরোনেতাে জরে। ভয় পিই পতামারদে োকনে থাকরব।
ওরদে মত পতামোও সংজ্ঞা হানেরয় পরে থাকরব। তাহরল পতামারদে পদার্ পদবাে
সুরোে থাকরব িা।’ বরল কামাল সুলাইমাি পযারকট পথরক আবাে পলারোফেম
নেভলবাে পবে করে পলারোফেম বুরলট ফানটরয় ওরদে সংজ্ঞাহীি করে নদল।
দ্রুত পবনেরয় এল ঘে পথরক। পবরুবাে সময় ঘেটারক লক কেল োরত
করে এ নবনল্ডং পথরক তাে পবরুরিা পেবন্ত এ ঘরে পকউ িা ুকরত পারে।
নবনল্ডং পথরক পবনেরয় এল কামাল সুলাইমাি। টযানি কযারব নফরে এল।
নসরট বরস রুমাল নদরয় কপারলে ঘামটা মুছরত মুছরত টযানি কযারবে
ড্রাইভােরক উরদ্দে করে বলল, ‘আেও একটা অনফরস োব। এবাে েলুি কুইন্সএে মানটবি লুথাে নকং এরভনিউরত। এরভনিউ-এে উত্তে প্রারন্ত পনশ্চম পাশ পঘুঁরর্
পাকব আরছ। পারকবে দনক্ষ্ে পাশ পঘুঁরর্ আরেকটা নেট। পারকবে অপনজরট নেরটে
মুরখ একটা োেতলা বানে। ওটা ‘লযাবরেটনে অব সাইরন্সস’। ওখারি োব।
‘ওরক স্যাে। নকন্তু জায়োটারতা অরিক দূে।’ বলল ড্রাইভাে।
‘আপনি নক অসুনবধা মরি কেরছি?’ কামাল সুলাইমাি বলল।
‘িা স্যাে। আমাে পকাি অসুনবধা পিই। এখি ব্রীজ, টযারিল সবটারতই
প্রেন্ জযাম। পবশ পদনে হরব। পবাে হরবি। এজরেই বললাম।’ বরল ড্রাইভাে
ষ্টাটব নদল। পসই সারথ অি করে নদল তাে কযারসট পলবীয়াে।
েলরত লােল োনে।
আে কযারসট পলবীয়ারে িেম, নমনষ্ট সুরেে আেবী বাজিা পবরজ উিল।
একটু শুিল কামাল সুলাইমাি। িা, খাুঁনট আেবী বাজিা, একটা নবখযাত
আেবী েন্ত্র সংেীত।
ভ্রুকুনিত হরলা কামাল সুলাইমারিে। বলল, ‘ড্রাইভাে এমি কযারসট
আপনি পকাথায় পপরলি? জারিি আপনি এ োি পকাি ভার্াে?’
‘জানি স্যাে। আেবী ভার্াে। আপনি পছন্দ কেরবি বরল লাোলাম।’
ড্রাইভাে বলল।
‘আনম পছন্দ কেব নক করে বুেরলি?’ কামাল সুলাইমারিে করণ্ঠ
নবিয়।
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‘আপনি পতা মুসলমাি। তাই।’
‘আনম মুসলমাি নক করে বুেরলি?’ এবাে কামাল সুলাইমারিে করণ্ঠ
নবিরয়ে সারথ উরিেও।
‘স্যাে এ পেবন্ত আপনি দুবাে োনে পথরক পিরমরছি। িামাে সময় দুবােই
আপনি নবসনমল্লাহ বরলরছি। আরস্ত বলরলও আনম শুিরত পপরয়নছ। আবাে
প্রথমবাে োনেরত উিাে সময়ও আপনি এইভারব নবসনমল্লাহ বরলরছি।’ ড্রাইভাে
বলল।
‘নবসনমল্লাহ শব্দটা আপনি নক করে বুেরলি? আে মুসলমািো এটা বরল
নক করে জািরলি?’
‘স্যাে জািব িা পকি? আনম পতা মুসলমাি।’
‘মুসলমাি? নকন্তু আপনি পতা পুোপুনে আরমনেকাি পশ্বতাংে।’
‘নজ স্যাে। আনম তখি পছাট। পস সময় আমাে আব্বা-আম্মাসহ পোটা
পনেবাে ইসলারম কিভাটব হয়। আনম েত বছে আমাে স্ত্রীসহ হজও করেনছ
স্যাে।’
‘পমাবােকবাদ। পমাবােকবাদ। খুব খুনশ হলাম। আপিাে িাম নক?’
‘আরে আমাে িাম নছল ‘অযান্টিীয় আব্রাহাম’। ইসলারম আসাে পে
আমাে িাম হরয়রছ ‘আহমদ ইব্রানহম’। িামটা োরখি আমারদে এলাকা
ব্রুকনলরিে এক মসনজরদে ইমাম।’
‘তুনম পতামাে ধমব ইসলামরক খুব ভালবাস, তাই িা?’
‘অবেই স্যাে। টাওয়াে ধ্বংরসে পে দুিঃসময়কারল আমাে আব্বা ও
আমো আমারদে সবনকছু নদরয় মুসনলম ভাইরদে সাহােয করেনছ, বানেরত তারদে
অরিকরক আশ্রয় নদরয়নছ। খৃষ্টাি ও ইহুদী পশ্বতাংেরদে অোরয়ে পমাকানবলা
করেনছ।’ বলল ড্রাইভাে।
‘টুইিটাওয়াে কাো ধ্বংস করেরছ মরি করেি?’
‘োোই করুক স্যাে, মুসলমািো করেনি। কােে টুইিটাওয়াে,
টুইিটাওয়ারেে মানলক, নকংবা পসখারি োো মরেরছ, তারদে সারথ মুসলমািরদে
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পকাি শত্রুতা নছল িা। মুসলমািো কােে ছাো এ ঘটিা ঘটারব তা েুনিসংেত
িয়।’
‘সুন্দে েুনি নদরয়রছি। নকন্তু দায়টা মুসলমািরদে ঘারে োপল পকি?’
নজজ্ঞাসা কামাল সুলাইমারিে।
‘দায় পতা কােও িা কােও ঘারে োপারতই হয়। মুসলমািরদে ঘারে
োপারিা তখিকাে সেকারেে জরে লাভজিক নছল।’
‘লাভজিক পকাি নদক নদরয়?’ বলল কামাল সুলাইমাি। তাে মুরখ হানস।
‘আমারদে তদানিন্তি সেকারেে আফোি ও ইোক পনলনসে পক্ষ্রত্র এটা
লাভজিক হরয়রছ। নকন্তু স্যাে মুসলমািরদে অপূেেীয় ক্ষ্নত হরয়রছ। ক্ষ্নতে
পবাো এখিও তারদে বইরত হরে।’
‘খুব সুন্দে বরলরছি।’
‘মাফ কেরবি স্যাে। আপিারক আরমনেকাি মরি হয়, নকন্তু উচ্চােে
আরমনেকাি িয়।’
‘আনম আরমনেকাি িই। নকন্তু আরমনেকাি পসরজনছ।’
‘স্যারেে িাম নক জািরত পানে?’ বলল ড্রাইভাে।
‘অবেই। আমাে িাম কামাল সুলাইমাি। তরব এ িারম আমারক এখি
াকরবি িা এবং আপিাে িামটাও মুরখ পিরবি িা বাইরে। আনম এখি পুরোপুনে
আরমনেকাি। িাম কুিা ব সুনলভাি।’
‘বুরেনছ স্যাে। মুসলমািরদে বহু পক্ষ্রত্রই িাম ভাুঁনেরয় কাজ কেরত
হয়।’
কামাল সুলাইমাি ও ড্রাইভাে আহমদ ইব্রানহরমে মরধয এমি আলাপ
েলল ‘লযাবরেটনে অব সাইরন্সস’ পপৌছা পেবন্ত।
নবশাল মানটবি লুথাে নকং এরভনিউ-এে ধাে পঘুঁরর্ ‘লযাবরেটনে অব
সাইরন্সস’ এে নবনল্ডংটা।
োস্তাে নবশালরত্বে তুলিায় োনে কম। মানুর্ পতা পোরখই পরে িা।
লযাবরেটনেে সামরি পানকবং-এে জায়ো আরছ।
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কামাল সুলাইমাি ড্রাইভােরক বলল, ‘এমি জায়োয় োনে পাকব করুি
োরত পবরুরত পকাি অসুনবধায় পেরত িা হয়।’
‘নিক আরছ স্যাে।’ বলল ড্রাইভাে।
‘আে স্যাে িয়, ভাই বলরবি। সব সম্পরকবে োইরত এই ভাই সম্পকব
সবরেরয় বে মুসলমািরদে জরে।’
‘ধেবাদ স্যা...... ভাই।’ বলল আহমদ ইব্রানহম হানস মুরখ।
োনে পাকব হরল িামাে সময় কামাল সুলাইমাি কাুঁরধ েুলারিা সাই
বযাে পথরক দুনট পফাল্ডাে ফাইল ড্রাইভারেে হারত নদরয় বলল, ‘এ দুনট নজনিস
আপিাে কারছ নকছুক্ষ্রেে জরে আমািত থাকল। আনম অনফস পথরক আসনছ।’
বরল কামাল সুলাইমাি নবসনমল্লাহ বরল োনে পথরক িামল।
কামাল সুলাইমাি প্ররবশ কেল অনফরস।
প্রথরমই নেনসপশি।
নেনসপশরি দুজি পলাক বরস।
কামাল সুলাইমািরক পদরখই তাে নদরক এমিভারব তাকাল পেি তােই
জরে তাো উন্মুখ হরয় অরপক্ষ্া কেরছ।
নেন্তাে একটা কারলা পমঘ উুঁনক নদল কামাল সুলাইমারিে মরি। নকভারব
এটা সম্ভব? তাহরল এখারি খবে পপৌরছরছ। তাে পেহাো ও পপাশারকে নববেেও
নক এরসরছ। মরি মরি নিরজেই একটু সমারলােিা কেল কামাল সুলাইমাি, তাে
পপাশাক পাোরিা উনেত নছল।
নকন্তু এখি তাে নপছারিাে পথ পিই। তারক তৃতীয় কুরমন্টনট পোোে
কেরতই হরব। এটাই আরমনেকাে সবরেরয় সম্মানিত প্রামােয লযাবরেনটনে। মরি
পেল আহমদ মুসাে উপরদশ, দুনিয়ারত একমাত্র নশশা ছাো সবনকছুে মরধয
ফাুঁক আরছ। পসই ফাুঁক বা দুববলতা পতামারক খুুঁরজ পবে কেরত হরব।
নিধা দূে হরয় পেল কামাল সুলাইমারিে মি পথরক।
পস মুরখামুনখ হরলা নেনসপরশিে। পস নেনসট পদনখরয় নজজ্ঞাসা কেল
পসকশিটা পকাি নদরক?
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নেনসপশরিে দুজরিে মরধযই পকমি একটা োিরলযে ভাব। তারদে
একজি নেনসপশরিে পারশই টাঙারিা পবার বে নদরক কামাল সুলাইমারিে দৃনষ্ট
আকর্বে করে বলল, ‘এই োরটব সব পদনখরয় পদয়া আরছ স্যাে।’
কামাল সুলাইমাি দ্রুত পোখ বুলাল োটবটায়। গ্রাউন্ পলারেই পপরয় পেল
পসকশিটা। পথটাও খুব পঘাোরিা িয়। নেরসপশরিে পরেই কাষ্টমাে লাউি।
লাউি পথরক নতিনট কনের াে নতিনদরক পবনেরয় পেরছ। পে কনের ােটা উত্তরে
এনেরয় পেরছ পসটা পশর্ প্রারন্ত পপৌছাে আরে এ পথরক একটা শাখা পনশ্চম নদরক
এনেরয়রছ। বাুঁক পিয়াে পে উত্তে পারশে প্রথম কক্ষ্টাই াষ্ট এবং পসারয়ল
পসকশি।
কামাল সুলাইমাি নেরসপশনিষ্টরদে উরদ্দরে ‘ধেবাদ’ বরল পভতরে
এগুরলা।
লাউরি মুরখামুনখ পসাফায় নতিজি পলাক বরসনছল। কামাল সুলাইমাি
লাউরি ুকরল নতিজিই নবনভন্ন ং-এ হরলও তারক পদরখ নিল। তারদে পেহাো
ও দৃনষ্টরক লযাবরেটনেে কাষ্টমারেে বরল মরি হরলা িা কামাল সুলাইমারিে
কারছ।
কামাল সুলাইমাি তারদে এনেরয় উত্তরেে কনের ারে ুরক পেল। তাে
একনট হাত পযারন্টে পরকরট ভয়ংকে প্প্রোিটাে উপে, আরেকনট হাত
জযারকরটে াি পরকরট পলারোফেম োিটাে োরয়।
কনের ারেে বাুঁরক পপৌরছ কামাল সুলাইমাি পদখল পসাজা কনের ােটাে
পশর্ প্রারন্ত একটা দেজা। দেজা পখালা। দেজাে পরে একটা প্রশস্ত লযানন্ ং।
পসখারিও নতিজি পলাক বরস। কামাল সুলাইমাি নিনশ্চত ওোও তােই জরে
অরপক্ষ্া কেরছ। নকন্তু নবনিত হরলা কামাল সুলাইমাি। তারক পেিাে পরেও পকি
আক্রমে কেরত এনেরয় আসরছ িা। তাহরল নক কামাল সুলাইমাি কুরমন্ট হারত
পিয়াে পে শতভাে নিনশ্চত হরয় তারক হারত-িারত ধেরব! খুনশ হরলা কামাল
সুলাইমাি। পসও এটাই োয়।
কামাল সুলাইমাি বাুঁক ঘুরে দ্রুত এনেরয় ঘেনটে দেজায় নেরয় দাুঁোল।
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িব ঘুনেরয় দেজা পিরল ঘরে প্ররবশ কেল এবং পসই সারথ দেজাে লক
নটরপ বন্ধ করে নদল দেজা।
কাউন্টারে একজি েুবক বরসনছল। আে কাউন্টারেে সামরি দাুঁনেরয়নছল
আেও নতিজি েুবক।
োেজিই পটে পপরয়নছল দেজা লক কোে দৃে। ওো দেজাে নদরকই
তানকরয়নছল। পেি ওো অরপক্ষ্া কেনছল।
নতিজি দাুঁোরিা েুবরকে একজরিে হারত নছল পমাবাইল। কামাল
সুলাইমািরক প্ররবশ কেরত পদরখই পস পরকরট োখল পমাবাইলটা। ওরদে মুরখ
নকছুটা পকৌতুরকে হানস।
কামাল সুলাইমারিে দুহাত পরকরটে দু’নেভলবাে। পস আশা করেনছল
ওো আক্রমরে আসরব। তাে খবেটা আরেই এো পপরয় পেরছ পমাবাইরল। নকন্তু
িা তাো আক্রমরে এল িা। তাো নতিজিই কাউন্টাে পথরক পারশ একটু দনক্ষ্রে
সরে পেল। বযাপাে তাহরল এটাই পে, ওো শতভাে নিনশ্চত হবাে জরে
কুরমন্টটা পিয়া অথবা অন্তত োওয়া পেবন্ত অরপক্ষ্া কেরত োয়। মরি মরি হাসল
কামাল সুলাইমাি।
কামাল সুলাইমাি কাউন্টারে বরস থাকা েুবকনটে সামরি দাুঁনেরয়নেনসট
ও পলারোফেম নেভলবােসহ ািহাত পবে কেল।
কামাল সুলাইমারিে নেভলবাে ধো হাতনট দ্রুত নতিজি েুবরকে লরক্ষ্য
উপরে উরি এল।
পশর্ মুহূরতব ওোও পটে পপরয় নেরয়নছল। একজি েুবরকে পরকরট োখা
হাত দ্রুত পবে হরয় এল। তাে হারত নেভলবাে।
অে দুজি নবমূঢ় হরয় পরেনছল আকনিক নেভলবারেে মুরখামুনখ।
কামাল সুলাইমাি পেপে নতিবাে নট্রোে নটপল তাে পলারোফেম
নেভলবারেে। প্রথম পলারোফেম বুরলট ছুরট পেল পে নেভলবাে তাক কেনছল পস
েুবরকে নদরক।
নকন্তু পবপরোয়া নক্ষ্প্র েুবকনট তাে নদরক পলারোফেম বুরলট নবরফানেত
হওয়াে মুরখই নট্রোে নটরপনছল।
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কামাল সুলাইমাি নেভলবারেে নট্রোে পটপাে অবস্থায়ই কাত হরয়
কাউন্টারেে নদরক শেীেটারক সনেরয় নিরত পেষ্টা করেনছল। নকন্তু বুকটা তাে েক্ষ্া
পপরলও বাম বাহু েক্ষ্া পপল িা। েুবকনটে পছাুঁো বুরলট বাম বাহুে একটা অংশ
নবধ্বস্ত করে পবনেরয় পেল।
এনদরক কামাল সুলাইমারিে পছাো পলারোফেম পোরখে পলরক ওরদে
নতিজিরকই ঘুম পানেরয় নদরয়নছল।
েলেনলরয় েি িামনছল কামাল সুলাইমারিে বাম বাহু নদরয়।
নকন্তু পসনদরক িজে পদবাে সময় নছল িা কামাল সুলাইমারিে।
নেভলবারেে শব্দ নিশ্চয় বাইরে ওো শুরিরছ। ওো এখিই ছুরট আসরব।
কামাল সুলাইমাি নফরে দাুঁনেরয়রছ কাউন্টারেে েুবকনটে নদরক।
কামাল সুলাইমাি ইনতমরধয পলারোফেম নেভলবাে পরকরট পেরখ াি
হাত নদরয় বাুঁ পরকট পথরক তাে ভয়ংকে প্প্রোি পবে করে নিরয়রছ।
টেব আকারেে োিনট েুবরকে নদরক তাক করে বলল, ‘নেনসরটে ফাইলনট
নদরয় দাও, িা হরল পতামাে মাথা ভতবা হরয় োরব।’
েুবকনট কাুঁপনছল। বলল, ‘নদনে স্যাে।’
বরলই েুবকনট ছুটল পসলরফে নদরক।
েুবকনট ওনদরক পেরল কামাল সুলাইমাি োিনট কাউন্টারে পেরখ াি
হাত নদরয় বযাে পথরক একটা েযাসমাে ও মারববরলে মত দুনট বল পবে করে নিল।
ঘরেে দেজায় এ সময় ধাক্কা শুরু হরলা।
বুেরলা কামাল সুলাইমাি ওো এরস পেরছ।
কামাল সুলাইমাি-এে বাম হাত দুববল হরয় পরেরছ। উপরে তুলরত কষ্ট
হরে। একহাত নদরয়ই কামাল সুলাইমাি েযাস-মােনট পরে নিল মুরখ।
অরিক করষ্ট োিনট বাম হাত নদরয় ধেল। তাে াি হারত থাকল দুনট
েযাস পবাম।
েুবকনট ফাইলটা নিরয় কাউন্টারে এল।
‘পখাল ফাইলটা, পদনখ নিক আরছ নকিা।’ কামাল সুলাইমাি েুবকরক
নিরদবশ নদল।
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েুবক পমরল ধেল পফাল্ডােটা।
নিক নবর্রয়ে নেরপাটব ফাইরল আরছ পদখল কামাল সুলাইমাি।
বাইরে পথরক তখি দেজা ভাঙাে পেষ্টা হরে।
েুবকরক ফাইলনট বন্ধ কেরত নিরদবশ নদরয় বলল, ‘পফাল্ডােটা আমাে
বযারে ুনকরয় দাও।’
কম্পমাি েুবকনট পফাল্ডােটা কামাল সুলাইমারিে কাুঁরধ েুলারিা বযারে
তুরল নদল।
‘থযাংকস’ বরল কামাল সুলাইমাি পপছরি হরট দেজায় এল। দাুঁোল
পদয়াল পঘুঁরর্। তােপে আরস্ত াি হাতটা িরবে কারছ এনেরয় নিরয় দ্রুত িব
ঘুনেরয় দেজা আিলক করেই াি হাত পটরি নিল।
দেজায় প্রেন্ ধাক্কা েলনছল। আে মারে মারে িব ঘুোরিা হনেল
প্রােপরি।
কামাল সুলাইমাি দেজা আিলক করে হাত পটরি নিরতই বাইরেে োরপ
প্রেন্ েনতরত দেজা খুরল পেল।
সংরে সংরেই কামাল সুলাইমাি াি হারতে একটা বল ছুরে মােল
দেজাে বাইরে। পটকা ফাটাে মত শব্দ হরলা। পকাি পধায়া পবরুল িা। নকন্তু
সংজ্ঞাহেিকােী মাোত্মক েযাস বাতারসে পেরয় শতগুে দ্রুত েনতরত োেনদরক
ছনেরয় পেল।
কামাল সুলাইমাি পদখল, কাউন্টারেে েুবকনট জ্ঞাি হানেরয় পটনবরলে
উপে লুনটরয় পরেরছ।
এবাে কামাল সুলাইমাি মুখ বাোরলা বাইরল। পদখল, দশ বারোনট
সংজ্ঞাহীি পদহ কনের াে ভরে তুরলরছ। তারদে মরধয আরেে পদখা নতি নতি
ছয়জিও আরছ। অবনশষ্টো অনফরসে নসনকউনেনট বা পকৌতুহলী পলাক হরব।
কামাল সুলাইমাি ছুটল।
কামাল সুলাইমাি কাউন্টারে এরস পদখল, কাউন্টারেে একজি ছুরট
এরস পটনলরফাি হারত তুরল নিরয়রছ।
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েিাি কামাল সুলাইমািরক পদরখ তাে হাত পথরক পটনলরফাি পরে
পেল। ভরয় তাে মুখ ফযাকারস হরয় পেরছ। এ সময় উপে তলা পথরক কজিরক
নসুঁনে পবরয় নিরে পিরম আসরত পদখা পেল।
কামাল সুলাইমাি হারতে অবনশষ্ট েযাস পবাম পমরেরত ছুরে পমরেই
পদৌে নদল লযাবরেটনেে কাে পানকবং-এে নদরক।
ড্রাইভাে আহমদ ইব্রানহম, লযাবরেটনেে নদরক তানকরয় োনেে কারছ
দাুঁনেরয়নছল।
কামাল সুলাইমািরক পদৌোরত পদরখ এগুরলা পস সামরি। কামাল
সুলাইমািরক েিাি পদরখ নবিয় ও উরিরে তাে মুখ পাংশু হরয় পেল।
‘নক ঘরটরছ? আপনি নিক আরছি স্যা........ ভাই?’
‘নিক আনছ। বাম বাহুটা মাত্র আহত। োনেে দেজা খুরল নদি।’ বলল
দ্রুত করণ্ঠ কামাল সুলাইমাি।
আহমদ ইব্রানহম তাোতানে োনেে দেজা খুরল ধেল।
োনেরত ুরক পেল কামাল সুলাইমাি। বলল, ‘তাোতানে োনেরত
উিুি। োনে ছাে–ি। পরে বলনছ সব।’
উনিগ্ন ড্রাইভাে আহমদ ইব্রানহম বুেল পকাি বে নবপদ ঘরটরছ কামাল
সুলাইমারিে এবং নবপদ তাে এখিও কারটনি।
আহমদ ইব্রানহম তাোতানে োনেরত উরি োনে ষ্টাটব নদল। বলল, ‘পকাি
নদরক োব?’
‘োনেটা আরে দূরে সনেরয় নিি, তােপে বলনছ।’ কামাল সুলাইমাি
বলল।
‘ভাই সারহব আপিে নবর্য় নকছুই জানি িা আনম। শুধু পজরিনছ আপনি
আমাে এক ভাই এবং এটা আপনিই আমারক িেে কনেরয় নদরয়রছি। আপনি
েনদ ভাইরক নবশ্বাস করেি, তাহরল অনুরোধ কেনছ আমাে বাসায় েলুি। আমাে
মরি হয় ওটা বুরলট ইিজুনে। আেও এক পদে ঘণ্টা পদনে কো ক্ষ্নতকে হরব।’
বলল েম্ভীে করণ্ঠ আহমদ ইব্রানহম।
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হাসল কামাল সুলাইমাি। বলল, ‘আপনি িা কোে পথ এরকবারে বন্ধ
করে নদরয়রছি। েলুি, আপিাে বাসায় োব।’
‘ধেবাদ, ভাই সারহব।’ বলল আহমদ ইব্রানহম হানস মুরখ।
পস িরে েরে বসল ড্রাইনভং নসরট। ছুরট েলল োনে।
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৫
কামাল সুলাইমারিে গুলীনবদ্ধ হারতে ক্ষ্ত পনেষ্কাে কেনছল আহমদ
ইব্রানহম। তারক সহারোনেতা কেনছল আহমদ ইব্রানহরমে স্ত্রী া. আরয়শা
আহমদ।
কামাল সুলাইমারিে পমাবাইলটা পবরজ উিল।
‘আপনি পটনলরফাি নেনসভ কেরবি নম. কামাল সুলাইমাি?’ নজজ্ঞাসা
কেল া. আরয়শা আহমদ কামাল সুলাইমািরক।
‘একটাই পটনলরফাি আসরব পারে এবং পসটা খুবই জরুনে। নদি দয়া
করে পমাবাইলটা।’ বলল কামাল সুলাইমাি।
া. আরয়শা আহমদ পমাবাইলটা কামাল সুলাইমারিে হারত নদল।
পমাবাইল স্ক্রীরে একবাে িজে বুনলরয় মুরখে কারছ তুরল নিরয় বলল,
‘নজ ভাইয়া, আনম পকামা ব সুনলভাি।’
‘পকমি আছ? খবে নক? পতামাে েলা ভােী পকি? েলায় কম্পি পকি?’
ওপাে পথরক নবনিত কণ্ঠ আহমদ মুসাে।
‘সব খবে ভাল। নকন্তু আনম সামাে আহত ভাইয়া।’
‘আহত? নক হরয়রছ?’ উরিে আহমদ মুসাে করণ্ঠ।
‘বাম বাহুরত গুলী পলরেরছ। পতমি নসনেয়াস িয়। গুলীটা পবনেরয়
পেরছ।’
‘গুলী? তাুঁে মারি তুনম শত্রুে ‘দূববলতা’ ও ‘ফাুঁক’-এে সন্ধারি
পবনেরয়নছরল? নকন্তু পতামারক এমি েুনুঁ ক নিরত বনলনি। পশরর্ পতা বরলনছলাম,
ওরদে খবে োখ।’
‘ভাইয়া আনম খুনশ। আজ মরে পেরলও আমাে আত্মা তৃনপ্ত পপরতা।
নতিনট কুরমন্টই আনম হাত কেরত পপরেনছ।’ বলল কামাল সুলাইমাি।
‘থযাংকস ে । তুনম এখি পকাথায়?’
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‘পফোে পরথ এক শুভাকানিক্ষ্ে বানেরত। ওুঁো আমাে নেনকৎসা
কেরছি। আমারদে এক ভাই-রবাি। বলা োয় আল্লাহ ওরদে জুনটরয় নদরয়রছি।’
‘থযাংকস ে । আমাে শুরভো নদও।’
‘ভাইয়া ওনদরকে খবে নক?’
‘বলনছ। নকন্তু আরে বল নেরপারটব নক পদখরল? পদরখরছা পতা?’
‘পদরখনছ। দারুেভারব পনজনটভ।’
‘থযাংকস ে । অরিক ধেবাদ তাুঁরক। এ নদরকে খবে খুব ভাল।
েেকবে পখাুঁো হরয়রছ। নিক ১৪নট কংকালই পসখারি পাওয়া পেরছ। দাুঁত ও
পদহাবরশর্ পেীক্ষ্াে জরে নশকারো পািারিা হরয়রছ। এছাো েেকবে পথরক
আংনট, ঘনে ও করয়রিে এমি নকছু নজনিস পাওয়া পেরছ, ো পথরক েেকবরেে
পলাকরদে জাতীয় পনেনেত নিধবােে কো োরে।’
‘ভাইয়া, অস্বীকাে কোে পকাি ফাুঁক পারব িা পতা তাো?’
‘পতমি পকাি সুরোে তারদে জরে োখা হয়নি।’ আহমদ মুসা বলল।
‘থযাংকস ে । মাত্র নেরমাটব কিরট্রারলে নবর্য়টাই এখি বানক থাকল।’
‘হ্যাুঁ। নেরপাটবটা পপরলই আনম ওনদরক মরিারোে পদব।’ কথা পশর্
করেই আহমদ মুসা বলল, ‘এখিকাে মরতা োখনছ। তুনম পেষ্ট িাও। পরে কথা
বলব। বাই।’
‘বাই ভাইয়া।’
কামাল সুলাইমাি অফ করে পেরখ নদল পমাবাইলটা। বলল আহমদ
ইব্রানহরমে নদরক পেরয়, ‘স্যনে।’
‘স্যনে’ে প্রশ্ন পিই ভাইয়া। বেং আপিােই কষ্ট হরলা। নকন্তু আপিারক
দারুে খুনশ পদখারে।’ বলল আহমদ ইব্রানহম।
‘সনতযই আমো আজ খুনশ নম. আহমদ ইব্রানহম। বললাম িা, গুলীনবদ্ধ
পকি আনম আজ গুলীরত মরে পেরলও আমাে আত্মা তৃনপ্ত পপত।’
ভ্রু কুনিত হরলা আহমদ ইব্রানহম ও তাে স্ত্রী আরয়শা আহমরদে। নবিয়
তারদে পোরখ-মুরখ। বলল, ‘আপনি পেভারব বলরলি, তারত আিরন্দে বযাপােটা
িা শুরি পতা থাকরত পােনছ িা। আেও জািরত ইো কেরছ, গুলীনবদ্ধ হওয়াে মত
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ঘটিা পকি ঘটল। আপনি ক্রাইম কেরত পারেি, একথা আনম নবশ্বাস কনে িা।
তাছাো ভাইয়া, আপনি আমারক নতি জায়োয় নিরয় পেরছি, নতিটাই নবশ্বখযাত
নবজ্ঞাি-লযাবরেটনে। পশর্ লযাবরেটনে পথরক গুলীনবদ্ধ হরয় এরলি, নকন্তু অে
দুলযাবরেটনে পথরকও পফোে পে আপিাে মরধয পবশ উরত্তজিা বা অনস্থেতা
পদরখনছ।’
কামাল সুলাইমাি হাসল। বলল, ‘নম. আহমদ ইব্রানহম, আপনি বরলরছি
নিউইয়রকবে টুইিটাওয়াে পকাি মুসলমাি ধ্বংস করেনি। তাহরল পক করেরছ বরল
আপনি মরি করেি?’
‘পেই করুক, তাো মুসলমািরদে উপে এই দায় োপাবাে জরেই
করেরছ। এই ঘটিায় পকাি নদক নদরয়ই মুসলমািরদে পকাি লাভ হয়নি। এরত
আমারদে আরমনেকাে নকছু ক্ষ্নত হরয়রছ, নকন্তু লাভ হরয়রছ লারখাগুে পবনশ
আরমনেকাে এক ক্ষ্ুর পোষ্ঠীে এবং তারদে নমত্র ইসোইরলে। অেনদরক
মুসলমািরদে পকািই লাভ হয়নি, নকন্তু ক্ষ্নত হরয়রছ অবেবিীয়, অপূেেীয়। সুতোং
ক্রাইরমে মনটভ-তত্ব অনুসারে মুসলমািো এ কাজ করেনি। এ পেবন্ত এ বযাপারে
পকাি মুসলমারিে নবরুরদ্ধই পকাি ‘হা ব-এনভর ন্স’ দাুঁে কোরিা োয়নি। আে পে
সংেিিরক দানয় কো হরে, পস িারম আরদৌ পকাি সংেিি মুসনলম দুনিয়ায়
মুসলমািরদে পরক্ষ্ কাজ কেরছ তাে পকাি প্রমাে পাওয়া োয়নি। তারদে পকাি
পিতাই টাওয়াে ধ্বংরসে আরে বা পরে মুসনলম জিতাে সামরি আরসনি,
মুসলমািরদে পিতা নহসারব পনেনেনতও হয়নি। এমি পকাি পিতারক আমারদে
আরমনেকা বা বাইরেে পকাি পকারটব হানজেও কো হয়নি, োরক মুসলমািো
স্বীকৃনত পদয়। এই সংেিরিে কাজ পদখারিা হরে ই-রমইল এবং অন ও-নভন ও
পটরপ। এগুরলা পকাি দনলল িয়। পে পকউ এগুরলা ততনে কেরত পারে। সুতোং
আনম মরি কনে টাওয়াে ধ্বংরসে দায় একটা অনস্তত্বহীি ইসলামী সংেিরিে উপে
োনপরয় ইসলাম ও মুসলমািরদে আসামী কো হরয়নছল।’ কথাগুরলা বলল া.
আরয়শা আহমদ তাে স্বামী আহমদ ইব্রানহরমে কথা বরল ওিাে আরেই।
কামাল সুলাইমাি নবিরয়ে সারথ কথাগুরলা শুিনছল। কথা পশর্ হরতই
বলল, ‘ধেবাদ পবাি, পকাি আরমনেকারিে মুরখ এত সতয কথা এভারব আনম
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শুনিনি। বুেরত পােনছ, এ কথাগুরলা বহুনদি পতামাে মরি জরম আরছ। আজ এক
সুরোরে তা পবনেরয় এরসরছ। নকন্তু পবাি, কাো করেরছ এটাও নছল আমাে প্রশ্ন।’
‘স্যনে, ভাই সারহব। এ বযাপারে অরিক কথা শুরিনছ। নকন্তু তাে পরক্ষ্ও
পকাি প্রমাে হানজে কো হয়নি। তাই প্রমাে ছাো কােও নদরক অংগুনল সংরকত
কো মুনষ্কল।’ বলল া. আরয়শা আহমদ।
‘আমােও এই কথা ভাই সারহব।’ . আরয়শা আহমদ থামরতই বরল
উিল আহমদ ইব্রানহম।
‘একটু সুখবে নদরত পানে, প্রমাে নিরয় পকউ হানজে হরে।’ বলল কামাল
সুলাইমাি একটু পহরস।
থমরক পেল আহমদ ইব্রানহমো দুজিই। তাো নবিয়ভো পোরখ তাকাল
কামাল সুলাইমারিে নদরক। কথা বরল উিল া. আরয়শা আহমদ, ‘ভাই সারহব
ফাি কেরছি িা নিশ্চয়! নকন্তু বাস্তবতা হরলা, নবশ বছে পাে হরয় পেল, পকউ
আরসনি প্রমাে কোে জরে। পক আে আসরব? মরি পরে আব্বাে কথা। নতনি
‘আেোহমা’ িামক এক এিনজও’ে কমবকতবা নছরলি। এই এিনজও ইয়ানতম,
নবধবা ও নছন্নমূলরদে সাহােয কেরতা। নফনলনস্তরিে মত ভােযনবেনিত এলাকা
নছল তারদে টারেবট। পটেনেষ্টরদে কারছ অথব পাোে কো হয় এই অনভরোরে
এিনজওনট বন্ধ কো হয়। আব্বারক পজরল পুো হয়, তা েযারলি কেরত পকউ
এনেরয় আরসনি। নবশ বছে ধরে নমথযাে এক জেদ্দল পেরপ আরছ আরমনেকাে
উপে। পক আসরব এই জেদ্দল পাথে সোরত?’
হাসল কামাল সুলাইমাি। বলল, ‘নেনি এই জেদ্দল সোরবি, নতনি
এতনদি আরসিনি পবাি। এখি নতনি এরসরছি।’
আহমদ ইব্রানহম ও া. আরয়শা আহমদ দুজরিেই পোরখ-মুরখ নবিয় ও
আিরন্দে ফুেে। বলল আহমদ ইব্রানহম, ‘পক নতনি? আমো নক জািরত পানে?’
‘আপিাো নক আহমদ মুসারক পেরিি?’ বলল কামাল সুলাইমাি।
‘নেিব িা পকি? তাে জরে আমো েনববত। নতনি আরমনেকাে অরশর্
উপকাে করেরছি এবং মুসলমািরদে মুখ উজ্জ্বল করেরছি। তাুঁে কথা বলরছি
পকি? শুরিনছ, নতনি এখি আজেস আইলযারন্ । তাুঁরক পকউ এ েুরেে নসন্দাবাদ
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বরলি, কারো কারছ নতনি আধুনিক হারতম তাই। নকন্তু আমাে কারছ নতনি
আধুনিক দুনিয়াে মুসলমািরদে এক নজয়িকানি।’ বলল া. আরয়শা আহমদ।
‘সতয উদ্ধারেে দানয়ত্ব নতনিই কাুঁরধ তুরল নিরয়রছি।’ বলল কামাল
সুলাইমাি।
‘আহমদ মুসা? নতনি এখি আরমনেকায়?’ এক সারথ বরল উিল তাো
দুজি।
‘হ্যাুঁ, নতনি আরমনেকায়।’
দুজরিে পকউ সংরে সংরে কথা বলল িা।
তারদে পোরখ-মুরখ নবিয় ও আিরন্দে ছাপ। একটু সময় নিরয় বলল
আহমদ ইব্রানহম, ‘সনতয আরমনেকািরদে জরে এটা সুখবে। আশােও খবে এই
পে, তাে উপে পোখ বন্ধ করে আস্থা োখা োয়। নকন্তু প্রশ্ন হরলা, ২০ বছে আরেে
জনটল ঘটিাে প্রমাে নক করে সম্ভব?’
হাসল কামাল সুলাইমাি। বলল, ‘নম. আহমদ ইব্রানহম আমাে বযারে
নতিনট ফাইল আরছ, ওগুরলা পদখ। নবজ্ঞািও পতামারদে পেরত হরয়রছ। অরিক
নকছু বুেরব পতামাে।’
আহমদ ইব্রানহম ও া. আরয়শা আহমদ ফাইলগুরলা পবে কেল এবং
পদখল।
একটু পে আহমদ ইব্রানহম বলল, ‘ভাই সারহব, নতিনট ফাইরল নতিনট
লযাবরেটনেে নবনল্ডং- ারষ্টে নফনজকযাল করম্পানজশি পদখনছ। এখারি গুরুত্বপূেব
নবর্য় হরলা, ারষ্টে করম্পানজট পকনমকযারলে মরধয অরটা প রমানলশি অেবানিজম
েরয়রছ, ো নদরয় বহুতল নবনল্ডংরকও ধুলায় পনেেত করে বনসরয় পদয়া োয়।’
‘নম. আহমদ ইব্রানহম, ধ্বংস টাওয়ারেে
াষ্ট পেীক্ষ্া করে
লযাবরেটনেগুরলা এই নেরপাটব নদরয়রছ।’ বলল কামাল সুলাইমাি।
নবিরয় হা হরয় উরিরছ আহমদ ইব্রানহরমে মুখ। বলল, ‘তাে মারি
প রমানলশি ন ভাইস নদরয় টুইিটাওয়াে ধ্বংস কো হরয়রছ!’
‘হ্যাুঁ এটাই সতয।’ বলল কামাল সুলাইমাি।
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‘তাহরল অরিরক পে সরন্দহ করেনছল, পসটাই সতয? নকন্তু এ নেরপাটব
আপিাে কারছ নক করে? মারি নকভারব এই াষ্ট পেীক্ষ্া হরলা? এ নেরপাটব
সংগ্ররহে জরে েিাি অনভোি আপিারক কেরত হরলা পকি?’ নবিয়-জনেত
করণ্ঠ নজজ্ঞাসা কেল া. আরয়শা আহমদ।
কামাল সুলাইমাি এ পেবন্ত প্রমাে সংগ্ররহে জরে ো কো হরয়রছ, তাে
নববেে নদরয় বলল, ‘েেকবেনটরত নিক ১৪ জরিেই কংকাল পাওয়া পেরছ। াষ্ট
পেমি প্রমাে কেল টাওয়াে ধ্বংস হরয়রছ নবমারিে আঘারত িয়, ধ্বংস হরয়রছ
প রমানলশ ন ভাইরসে মাধযরম পতমনি কংকালগুরলাও প্রমাে কেরব কনথত
নবমাি হাইজযাকােো নবমারি নছল িা। তারদে হতযা করে তারদে িাম বযবহাে
কো হরয়রছ।’
নবিয়-নবমূঢ় া. আরয়শা আহমদ নজজ্ঞাসা কেল, ‘আপনিই নক তাহরল
আহমদ মুসা?’
হাসল কামাল সুলাইমাি। বলল, ‘আনম কামাল সুলাইমাি। আনম তাুঁে
একজি িেেয সহকমবী। আনম এইমাত্র োে সারথ পটনলরফারি কথা বললাম নতনি
নছরলি আহমদ মুসা।’
‘আপিারক স্বােত। আমো পসৌভােযবাি পে, আপিাে পদখা এইভারব
আমো পপলাম এবং পপলাম নবশ বছরেে পসো খবে। আজ নিনশ্চতই মরি হরে,
নবশ বছে ধরে ঘুরি ধো জেদ্দল পাথে আমারদে বুক পথরক িামরব। আল্লাহে
অরশর্ পশাকনেয়া।’ বলল আহমদ ইব্রানহম।
আহমদ ইব্রানহম থামরতই া. আরয়শা আহমদ কামাল সুলাইমািরক
লক্ষ্য করে বলল, ‘ভাই সারহব ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে লুকারিা সতয-সন্ধারিে
আপিাে কানহিী শুরি অরিক নদি আরে শুিা একটা কথা মরি পেরছ। নবর্য়টা
টাওয়াে ধ্বংরসে সারথ সম্পনকবত হরত পারে। আমাে মামা মানকবি প্রনতেক্ষ্া
নবভারেে ‘পসফ এয়াে সানভবস’ (SAS)-এে একজি কমবকতবা নছরলি। অরিক
আরে নতনি নেটায়াে করেরছি এবং নতনি অমুসনলম। অমুসনলম হরলও আমারদে
আত্মীয়তাে সম্পকব সব সময় নিক নছল, নিক আরছ। করয়ক বছে আরে ঘরোয়া
পনেরবরশ আনম মানম ও মামা েল্প কেনছলাম। প্রসংেক্ররম টাওয়াে ধ্বংরসে কথা
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ওরি। আমারক োনেরয় পদবাে জরে মানম বরলনছরলি, ‘ধ্বংস টাওয়াে সাক্ষ্ী হরয়
আরছ পে, মুসলমািো সন্ত্রাসী। তারদে পকউ সন্ত্রাস করে, পকউ এরক সমথবি করে।
পদখ, আরয়শা আজও সন্ত্রাসীরদে সন্ত্রাসী বরল িা।’
পসনদি মামা আমাে পক্ষ্ নিরয়নছরলি। পাো আক্রমে করেি নতনি
মানমরক এই বরল, ‘েনদ জািরত পাে মুসনলম হাইজযাকােো নবমাি দুরটা
টুইিটাওয়ারে নিরয় োয়নি, অেনকছু নবমাি দুনটরক টুইিটাওয়ারে পটরি নিরয়
পেরছ, তাহরল সন্ত্রারসে অনভরোে কাে নবরুরদ্ধ কেরব?’
মানম বরলনছরলি, ‘েনদ’ েনদ ‘েনদ’ িা হরতা, তাহরল উত্তে পদয়াে
প্ররয়াজি হরতা।’
মামা হিাৎ েম্ভীে হরয় পরেনছরলি। বরলনছরলি, ‘েনদ প্রতযাহাে করে
নিলাম। এখি বল।’
মানমে ভ্রুকুনিত হরয় উরিনছল। বরলনছল, ‘ো বরলছ, সনতয বরলছ?’
‘হ্যাুঁ।’ মামা বরলনছরলি।
‘নকন্তু ো বলছ, তা িা তুনম নবশ্বাস কেরত পাে, িা দুনিয়া নবশ্বাস কেরত
পারে?’ বরলনছরলি মানম।
মামা বরলনছরলি, ‘আনম নবশ্বাস কেরত পানে, নকন্তু দুনিয়া নবশ্বাস কেরত
পারে িা। দুনিয়ারক বলাও োয় িা। তাই পতা বনলনি।’
‘নকন্তু এমি নবশ্বারসে জরে নিিঃসরন্দরহ নভনত্ত প্ররয়াজি।’ মানম
বরলনছরলি।
‘সূেব উিরত পদরখ েনদ বনল সূেব উিরছ, তা পে ধেরিে সতয, আমাে
কথাও পস ধেরিে সতয।’
মানম এরকবারে েুপ হরয় নেরয়নছরলি। একটু পে বরলনছরলি, ‘পতামাে
সরতযে স্বরূপটা নক ধেরিে তা আনম আুঁে কেরত পানে, নকন্তু স্বরূপটা নক বলরত
পানে িা। আনম নজজ্ঞাসাও কেব িা। আে এ নিরয় তুনম পকাি আরলােিাও করো
িা। এমনিরতই পতামাে পনেবারেে একটা অংশ মুসনলশ হরয় পেরছ।’
‘বলরত োইনি। কথােরল এরসরছ।’ বরল মামা েুপ হরয় নেরয়নছরলি।
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মানম ও মামাে িা জািা ও িা জািারিাে নবর্রয় আরপাশ হরয় পেরলও
আমাে পভতে একটা নজজ্ঞাসা নকন্তু পবরেই েলনছল। একনদি সুরোে বুরে
মামারক বরলনছলাম, ‘মামা একটা সতয আপিাে কারছ জািরত োই। বলরবি?’
‘সতয বলােই নবর্য়। নকন্তু পতামাে ও আমারদে জরে ক্ষ্নতকে িয়
পতা?’
‘িা।’
‘তাহরল বলব। সতযটা নক বল?’
আনম তারক পসই নদরিে পস আরলােিাে কথা িেে কনেরয় নদরয়
বললাম, ‘সূরেবে মত পদখা পসই সতযটা নক মামা।’
‘নকন্তু এ সরতযে প্রকাশ পতামাে ও আমারদে পনেবারেে জরে
ক্ষ্নতকে।’
‘ক্ষ্নতকে অবেই েনদ ক্ষ্নতকােীো এটা জািরত পারে। নকন্তু
ক্ষ্নতকােীো জািাে পকািই সুরোে পিই মামা।’
মামা অরিকক্ষ্ে েুপ করে নছরলি। পরে ধীরে ধীরে বরলনছরলি, ‘হ্যাুঁ মা,
পতামারক বলরত পানে। আমাে পতা বয়স হরে। আমাে পরে পকউ একজি
সতযটাে স্বাক্ষ্ী থাকা প্ররয়াজি।’
মামা একটু থামাে পে একটা দম নিরয় বরলনছরলি, ‘টাওয়াে ধ্বংরসে
ঘটিাে নদি ‘পসফ এয়াে সানভবস’ পসন্টারেে অবজােরভটনেরত ো াে স্ক্রীি
মনিটরেে দানয়ত্ব আমাে নছল। প্রনত মুহূরতবে ছনব ও নববেে আনম পেক ব
কেনছলাম। এটা কেরত নেরয় আনম পদরখনছলাম আমারদে ‘পলাবাল হক’ িারমে
নবরশর্ নবমাি দুনট নসনভল নবমািরক নেরমাটব কিরট্রারলে মাধযরম পেপে পটরি
নিরয় নেরয় টাওয়ারে আঘাত কোয়।’
বলরত বলরত মামাে দুরোখ ভরয় নবরফানেত হরয় উরিনছল। আমােও
অবস্থা হরয়নছল সামরি ভূত পদখাে মত।
বরলই মামা উরি দাুঁনেরয়নছরলি। বরলনছরলি, ‘মরি পেখ, শুধু পজরি
োখাে জরেই বললাম।’
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সংরে সংরেই আনম বরলনছলাম, ‘পতামাে কথা তুনম সতয প্রমাে কেরব
নক করে মামা?’
‘আনম সতয প্রমাে কেরত োই িা। সতয প্রমাে কোে প্ররয়াজিও পিই।’
বরলনছরলি মামা।
আনম িারছােবান্দাে মত বরলনছলাম, ‘েনদ পকউ সতয প্রমাে কেরত
োয়?’
‘পােরব িা। পস টাওয়ারেে মত ধ্বংস হরয় োরব। র্েেরন্ত্রে পোেযতায়
তাো আরমনেকাে পদশরপ্রনমকরদে পেরয় অরিক শনিশালী।’ কথা পশর্ করেই
মামা েরল নেরয়নছরলি। পকাি কথা তাুঁরক আে বলারিা োয়নি।’
দীঘব এই নববেে পশর্ কোে পে বলল া. আরয়শা আহমদ কামাল
সুলাইমািরক লক্ষ্য করে, ‘আমাে মরি হয় মামা ো পদরখরছি তা এক সাংঘানতক
প্রমাে হরত পারে টাওয়াে ধ্বংরসে অপোধী নিধবােরে।’
কামাল সুলাইমাি পোগ্রারস নেলনছল া. আরয়শা আহমরদে কথা।
আিন্দ ও নবিরয়ে প উ তাে পোরখ-মুরখ।
া. আরয়শা আহমদ থামরতই কামাল সুলাইমাি বলল, ‘পবাি, আহমদ
মুসা ভাই এটুকু সংগ্রহ করেরছি পে, ‘নসনভল পলবীি টুইিটাওয়ারে োলিা কোে
জরে ‘পলাবাল হক’ বযবহাে কো হয়। নতনি এটা প্রমারেে জে ‘পলাবাল হক’এে ‘উড্ডরয়েি লে’ খুুঁজরছি। নকন্তু আপিাে মামাে কথায় মরি হয় সূরেবে োয়
পদখা অরথব নতনি ‘পলাবাল হক’-এে েনতপথ এবং উড্ডয়রিে ফরটাগ্রারফে কথা
বরলরছি। আমাে মরত এটা হরব সবরেরয় প্রতযক্ষ্ ও অকাটয এক প্রমাে। নকন্তু
এটা পাওয়া োরব নক করে? আপিাে মামা পকাথায় থারকি?’
‘নতনি নিউইয়রকবে উপকরণ্ঠ এক কাউনন্ট্ররত নিনেনবনল বাস করেি।
আপনি পদখা কেরত োি তাে সারথ?’ বলল া. আরয়শা আহমদ।
‘িা, এখি িয়। আহমদ মুসা ভাইরক বলরত হরব। নতনিই নসদ্ধান্ত
পিরবি।’ কামাল সুলাইমাি বলল।
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খুনশ হরলা া. আরয়শা আহমদ। বলল, ‘মামা আহমদ মুসাে একজি
ভি। খুব ভারলা হয় নতনি েনদ পদখা করেি। মামা তাে কারছ িা কেরত পােরবি
িা।’
া. আরয়শাে কথা পশর্ হরতই উরি দাুঁোল আহমদ ইব্রানহম। বলল,
‘থযাকস ে । সাংঘানতক গুরুত্বপূেব একটা তথয পাওয়া পেল। আল্লাহ সাহােয
করুি এরক োরত কারজ লাোরিা োয়।’
স্বেত করণ্ঠ এ কথাগুরলা বরল া. আরয়শারক লক্ষ্য করে বলল, ‘লারিে
সময় নকন্তু পাে হরয় োরে। তুনম ওনদরক লারিে বযবস্থা করো। আনম ভাই
সারহবরক নিরয় আসনছ।’
‘আমাে নকন্তু এখিই পফো দেকাে। অরিক কাজ পরে আরছ।’ কামাল
সুলাইমাি বলল।
‘আপিারক আটরক োখা োরব িা ভাই সারহব। েলুি , পখরয় আনস।’
বলল আহমদ ইব্রানহম।
কামাল সুলাইমাি উিল।
দুজরি এগুরলা াইনিং-এে নদরক।

োেনসরটে একটা পহনলকোে দ্রুত ছুরট েরলরছ ‘মাউন্ট মানসব’ে নদরক।
সামরি একটাই নসট, ড্রাইভারেে।
পপছরি নসট নতিটা। মােখারি নসরট বরসরছ আজে ওয়াইজমযাি। তাে
াি পারশ নিউইয়কব পষ্টট পুনলরশে প্রধাি নম. ওয়াটসি। আে আজে
ওয়াইজমযারিে বাম পারশ বরসরছ ইনলয়া ওরবেয়।
ইনলয়া ওরবেয় বতবমারি হাজরত বন্দী পজিারেল োেরিে পরক্ষ্ কাজ
কেরছ। পস আন্তজবানতক ইহুদী পোরয়ন্দা সংস্থা ইেগুি জাই নলউনম এবং ইসোইলী
পোরয়ন্দা সংস্থা পমাসারদে দুরয়েই একজি শীর্ব অনফসাে।
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কথা বলনছল আজে ওয়াইজমযাি নিউইয়রকবে পুনলশ প্রধাি ওয়াটসরিে
সারথ।

আজে ওয়াইজমযাি বিবয পশর্ কেল এই কথা বরল পে, ‘এত বে
ঘটিা, মাউন্ট মানসবে পুনলশ পহ অনফরসে অনুমনত পিরব িা?’
‘এ ধেরিে সরন্দহ নিেসরিে কাজ পুনলশ উপরে িা জানিরয়ও কেরত
পারে। তরব পরে অবেই জািারত হয়, পসটা তাো জানিরয়রছ?’ বলল ওয়াটসি।
‘এটা পকাি সাধােে সরন্দরহে নবর্য় িয়, েেকবরেে বযাপাে।’ বলল
আজে ওয়াইজমযাি।
হাসল ওয়াটসি। বলল, ‘নকন্তু েেকবে প্রমানেত হরয়রছ খিরিে পে।
আরে নছল নিছক একটা সরন্দহ।’
পুনলশ প্রধাি পথরমই আবাে বরল উিল, ‘নকন্তু আপনি এত অনস্থে হরেি
পকি নম. ওয়াইজমযাি।
‘অনস্থে হওয়াে কােে হরলা আনম সরন্দহ কেনছ এে সারথ আহমদ মুসা
জনেত আরছ। এটা তাে পকাি এক র্েেন্ত্র এবং পসটা আমারদে নবরুরদ্ধ।’ বলল
আজে ওয়াইজমযাি।
‘আহমদ মুসা এটা করেরছ এে পকাি প্রমাে আমো পাইনি। ওখািকাে
থািা জানিরয়রছ প্রখযাত পে ইনন্ য়াি প্রতœতানত্বক নবরশর্জ্ঞ প্ররফসে
আোপারহা প্রতœতানত্বক পখাুঁোখুুঁনে কেরত নেরয় এই েেকবে আনবষ্কৃত
হরয়রছ।’
‘এই প্ররফসে আোপারহাে সারথ আহমদ মুসাে পনেেয় আরছ, সম্পকব
আরছ।’ দ্রুত করণ্ঠ জবাব নদল আজে ওয়াইজমযাি।
‘আহমদ মুসাে সারথ ঐ ধেরিে পনেেয় ও সম্পকব আমারদে পুনলশ,
এফ.নব.আই. এবং সেকারেে অরিরকেই আরছ। নতনি পতা আরমনেকাে অরিক
উপকাে করেরছি।’ বলল পুনলশ প্রধাি নম. ওয়াটসি।
আজে ওয়াইজমযারিে মুরখ অসন্তুনষ্টে ছায়া িামল। বলল, ‘দুিঃনখত,
আনম বুোরত পােনছ িা পে আহমদ মুসা পোো পকরট আোয় পানি ালাে মত
নবপিিক শয়তাি। জারিি, . হাইম হাইরকলরক পসই বন্দী করে পেরখরছ?’
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‘আপিাে এ তথয নিক িয় নম. আজে ওয়াইজমযাি। . হাইম হাইরকল
এখি পানেবানেক তত্বাবধারি এক জায়োয় লুনকরয় আরছি এবং এফ.নব.আই
পসটা জারি। তাে নক োপ হওয়াে বযাপােটা সুোহা িা হওয়া পেবন্ত তাে লুনকরয়
থাকারক তাে নিোপত্তাে জরে নিক মরি কো হরে।’
আজে ওয়াইজমযারিে পোরখ-মুরখ অন্ধকাে পিরম এল। েুপ করে
থাকল। পকাি কথা পেি তাে মুরখ পজাোল িা।
কথা বরল উিল ইনলো ওরবেয়। বলল পুনলশ প্রধাি ওয়াটসিরক লক্ষ্য
করে, ‘স্যাে আমো মরি হয় এরস পেনছ। পকাথায় আমো লযান্ কেব, পকাথায়
আমো প্রথরম োব পসটা পবাধ হয় নিক কো হয়নি। পাইলটরকও নিরদবশ পদয়া
দেকাে।’
‘ধেবাদ নম. ওরবেয়। আমো থািায় িামব। আনম থািারক জানিরয়
নদরয়নছ।’ বরল নিরে গ্রাউরন্ ে নদরক তাকাল ওয়াটসি। নকছু নিরদবশ নদল
পাইলটরক। তােপে নফরে তাকাল আজে ওয়াইজমযারিে নদরক। বলল, ‘আপনি
উনিগ্ন হরবি িা নম. ওয়াইজমযাি। পফ ারেল পুনলরশে সারবক প্রধাি োেি
আরলকজান্ াে আপিাে বযাপারে আমারক বরলরছি। েতটা পাো োয়,
সহরোনেতা কোে জরেই আনম আসনছ।’
‘ধেবাদ স্যাে।’ বলল আজে ওয়াইজমযাি মুরখ হানস টািাে পেষ্টা
করে।
লযান্ কেল পহনলকোে থািাে সামরি একটা সুন্দে সবুজ েত্বরে।
থািাে ভােপ্রাপ্ত অনফসােসহ পুনলশো দাুঁনেরয় আরছ তারদে বসরক
স্বােত জািারিাে জরে।
পনেেয় পবব পশর্ করে তাো এনেরয় েলল থািাে কিফারেন্স রুরমে
নদরক।
পুনলশ প্রধাি ওয়াটসি আজে ওয়াইজমযাি ও ইনলো ওরবেরয়ে পনেেয়
নদরয়রছি দুজি সমাজরসবী ও তাুঁে পমহমাি বরল।
তাো নেরয় বসল কিফারেন্স রুরম।
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োরয় েুমুক নদরয় সামরি বসা থািাে ভােপ্রাপ্ত পুনলশ অনফসােরক লক্ষ্য
করে বলল, ‘নম. কযানিং আপিারদে পসই ১৪নট কংকাল পকাথায়?’
‘স্যাে ওগুরলা পে ইনন্ য়ািরদে কনমউনিনট অনফরসে পো াউরি োখা
হরয়রছ।’ বলল থািাে ভােপ্রাপ্ত পুনলশ অনফসাে কযানিং।
‘পতামাে এখারি িয় পকি?’ বলল পুনলশ প্রধাি ওয়াটসি। তাে করণ্ঠ
অসন্তুনষ্টে সুে।
‘স্যাে কংকালগুরলা পে ইনন্ য়াি নেজাভব এনেয়াে মরধয পাওয়া পেরছ,
অতএব তাো দানব করেরছ কংকালগুরলা তারদে পহফাজরত থাকরব।
কংকালগুরলা েনদ পে ইনন্ য়ািরদে িা হয় এবং কংকালগুরলা েনদ পকাি
অপোধমূলক ঘটিাে অংশ হয় তাহরল তাো পুনলশরক পফেত পদরব?’ বলল
পুনলশ অনফসাে কযানিং।
‘নকন্তু কংকালগুরলা পে ইনন্ য়াি নেজাভব এনেয়াে মরধয পাওয়া পেরছ,
অতএব তাো দানব করেরছ কংকালগুরলা তারদে পহফাজরত থাকরব।
কংকালগুরলা েনদ পে ইনন্ য়ািরদে িা হয় এবং কংকালগুরলা েনদ পকাি
অপোধমূলক ঘটিাে অংশ হয় তাহরল তাো পুনলশরক পফেত পদরব?’ বলল
পুনলশ অনফসাে কযানিং।
‘নকন্তু কংকালগুরলা েনদ ইনতমরধয পারে পফলা হয় পকারিা উরদ্দরে?’
আজে ওয়াইজমযাি বলল।
‘িা স্যাে, পস সুরোে োখা হয়নি। পে ইনন্ য়ািো নিরজোও
কংকালগুরলা একক দানয়রত্ব োখরত োনজ হয়নি। পছাট পছাট ঘুলঘুনল নবনশষ্ট এক
দেজা ওয়ালা পে করক্ষ্ কংকালগুরলা োখা হরয়রছ, তাে দেজায় নতিনট তালা
লানেরয় নতিনট নসল-োলা কো হরয়রছ। একটা োনব পে ইনন্ য়ািরদে একটা
পুনলরশে এবং অেটা পফ ারেল কনমশিাে অনফরসে হারত পদয়া হরয়রছ।’ বলল
পুনলশ অনফসাে কযানিং।
হতাশা ও উরিে পিরম এল আজে ওয়াইজমযাি ও ইনলয়া ওরবেরয়ে
পোরখ-মুরখ। েেকবে খিরিাত্তে ঘটিারক র্েেন্ত্র প্রমাে কোে জরে কংকাল
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সম্পরকব সরন্দহ সৃনষ্ট কো দেকাে। নকন্তু পেভারব োখা হরয়রছ তারত সরন্দহ সৃনষ্টে
পকাি সুরোে োখা হয়নি। নিশ্চয় এটা আহমদ মুসােই বুনদ্ধ।
‘ধেবাদ কযানিং, পতামো বুনদ্ধমারিে কাজ করেছ। এখি বলরতা
অনফসাে, ওটা নক সনতযই েেকবে নছল?’ নজজ্ঞাসা ওয়াটসরিে।
‘নজ স্যাে। কংকালগুরলা স্তুপ আকারে পাওয়া পেরছ।’
‘কতনদরিে পুোরিা হরব বরল পতামো মরি কেছ?’
‘প্রতœতত্বনবদোসহ আমো মরি করেনছ নবশ পুঁনেশ বছরেে পুেরিা
হরব।’
‘েেকবে পথরক কংকাল ছাো আেও নকছু নক পাওয়া পেরছ?’
‘ঘনে, আংনট, েশমা, পবাতাম, করয়ি ইতযানদ নকছু নজনিস পাওয়া
পেরছ।’
‘পসগুরলা পকাথায়?’
‘পসগুরলাে ফরটাসহ একটা তানলকা ততনে কো হরয়রছ। তানলকায় নতি
পক্ষ্ই সই-সীল নদরয়রছ। ওগুরলাও কংকারলে সারথ োখা হরয়রছ। এইভারব
ফরটাসহ কংকারলেও তানলকা ততনে কো হরয়রছ। প্ররতযকনট তানলকা ফরটাসহ
োে কনপ কো হরয়রছ। আমো নতিপক্ষ্ নতিনট তানলকা নিরয়নছ। আে েতুথব
তানলকানট নিরয়রছি প্ররফসে আোপারহা।’
পুনলশ অনফসাে কযানিং-এে পশর্ হরতই আজে ওয়াইজমযাি দ্রুত করণ্ঠ
বরল উিল, ‘প্ররফসে আোপারহা নিরয়রছি পকি? নতনি নক আরো নকছু নিরয়রছি?
নতনি ও তাে সাথীো পকাথায়?’
পুনলশ অনফসাে কযানিং তাকাল আজে ওয়াইজমযারিে নদরক। আজে
ওয়াইজমযারিে রূঢ় ও তকনফয়ত োওয়াে মত কথা তাে ভারলা লারেনি। তাে
পোরখ-মুরখ একটা নবেনিে ভাব। নিরজরক সামরল নিরয় বলল পস ধীে করণ্ঠ,
‘হ্যাুঁ, প্ররফসে আোপারহা তাে প্রতœতানত্বক ও অোে পেীক্ষ্অে জরে
প্ররতযকনট কংকাল পথরক োেনট করে দাুঁত, পাুঁে গ্রারমে দুপযারকট করে
পদহাবরশর্ এবং অোে নজনিরসে ফরেিনসক ফরটাগ্রাফ নিরয়রছি।’
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‘নতনি এখি পকাথায়?’ দ্রুত করণ্ঠ নজজ্ঞাসা কেল আজে ওয়াইজমযাি।
তাে পোরখ-মুরখ অনস্থেতাে ভাব।
‘নতনি, একজি পে ইনন্ য়াি ছাত্র এবং তাে নটরমে করয়কজি েরল
পেরছি নজনিসগুরলা নিরয় পেীক্ষ্াে জরে।’ বলল পুনলশ অনফসাে।
‘পকাথায়?’ সংরে সংরেই প্রশ্ন কেল আজে ওয়াইজমযাি। তাে েলা
কাুঁপরছ স্পষ্ট।
‘এটা আমো জানি িা। নতনিও বরলিনি। আমো নজজ্ঞাসাে প্ররয়াজি
পদনখনি।’
‘পকি?’ প্রশ্ন ওয়াইজমযারিে।
‘কােে, তাুঁরক ফরলা কোে নসদ্ধান্ত আমো গ্রহে কনেনি।’ বলল পুনলশ
অনফসাে শি করণ্ঠ।
পুনলশ প্রধাি ওয়াটসি আজে ওয়াইজমযারিে কথাে বাোবানে এবং
পুনলশ অনফসাে কযানিং-এে নবেনি লক্ষ্য কেল। তারদে দুজরিে কথা বন্ধ কোে
জরে বরল উিল, ‘নম. কযানিং, েখি প্রমানেত হরলা ওটা েেকবে, তখি সেকাে
ও পুনলরশে উধ্ববতি কতৃপ
ব ক্ষ্ ও এ বযাপারে নসদ্ধান্ত িা পিয়া পেবন্ত পকাি নকছু
হস্তান্তে িা কেরলই ভারলা হরতা।’
‘স্যাে পোটা নবর্য় পে ইনন্ য়াি নেজাভব এলাকাে পভতরেে। প্ররফসে
আোপারহা তাে প্রতœতানত্বক েরবর্োে জরে পে ইনন্ য়াি প্রশাসরিে কাছ
পথরক খিরিে অনুমনত নিরয়রছি। পফ ারেল কনমশিাে অনফসও তারদে সারথ
একমত এটা জানিরয় নদরয়রছ। আমারদে প রকরছ সাক্ষ্ী নহসারব উপনস্থত থাকাে
জরে। পোটা উরদযাে প্ররফসে আোপারহাে। তাে পেীক্ষ্া ও েরবর্োে জরে
নকছু করে স্যাম্পল নিরয় োরবি, এটা তাুঁে অনধকাে। এরত বাধা পদয়া োরব পকমি
করে, নবরশর্ করে পে ইনন্ য়াি প্রশাসি েনদ বাধা িা পদি। তাো বাধা নদরল,
আমারদে সাহােয োইরল আমো অবেই প্ররফসে আোপারহারক আটকাতাম।
তাছাো স্যাে, অতীরতও এই পে ইনন্ য়াি এলাকায় পখাুঁোখুুঁনে হরয়রছ। োো
এটা করেরছি, তাো প্রাপ্ত নজনিসপত্র নিরয় পেরছি, পেীক্ষ্া-িীনেক্ষ্া করেরছি।
পকাি সময়ই এ নিরয় প্রশ্ন ওরিনি। পকাথাও এ প্রশ্ন পতালা হয়নি স্যাে।’
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পুনলশ অনফসাে থামরতই আজে ওয়াইজমযাি বলল, ‘নিক আরছ।
ধেবাদ। নকন্তু একটা কথা দয়া করে বলুি , প্ররফসে আোপারহা পেীক্ষ্াে জরে
ো নিরয় পেরছি, পস গুরলাই পে নতনি পেীক্ষ্া কেরবি, অে নকছু পেীক্ষ্া করে
তারক এই েেকবে খিরিে ফল বরল োনলরয় পদরবি িা, তাে নিশ্চয়তা নবধাি
নকভারব হরব?‘ আজে ওয়াইজমযারিে মুখটা নকছুটা উজ্জ্বল পদখাল।
হাসল পুনলশ অনফসাে কযানিং। বলল, ‘প্ররফসে আোপারহা তাে কারজ
কােও প্রশ্ন পতালাে পকাি অবকাশ োরখিনি স্যাে। নতনি প্রনতনট নজনিরসে দুনট
করে পযারকট করেরছি। পেমি প্রনতনট কংকারলে দাুঁরতে দুনট পযারকট এবং
প্রনতনট পদহাবরশরর্ে দুনট পযারকট। প্রনতনট নজনিরসে দুপযারকরটই পে ইনন্ য়াি
প্রধাি, পফ ারেল কনমশিাে অনফস ও থািাে সই-সীলসহ প্রতযায়ি নিরয়রছি।
প্রনত দুপযারকরটে একনটরক নতনি পেীক্ষ্াে কারজ বযবহাে কেরবি এবং অে
পযারকটনট তাে কারছ সাক্ষ্ী হরয় থাকরব।‘
আিরন্দে সারথ এই কথাগুরলা বলল পুনলশ অনফসাে কযানিং, নকন্তু এই
কথা শুরি আজে ওয়াইজমযাি ও ইনলয়া ওরবেরয়ে মুখ হতাশাে অন্ধকারে প রক
পেল। ভয়ংকে এক ভাবিা এরস তারদে নঘরে ধরেরছ, ফরেিনসক ও অোে
পটরষ্ট প্রমাে হরয় োরব পে, েেকবরেে এই পেৌদ্দজি কাো এবং পকাি জানতে।
তাে ফরল নমথযা হরয় োরব টাওয়াে ধ্বংরসে জরে ঐ পেৌদ্দ জরিে িাো নবমাি
হাইজযারকে সাজারিা কানহিী। নিশ্চয় . হাইম হাইরকল ফাুঁস করে নদরয়রছ এই
পোপি েেকবরেে কথা। এখি পকাথায় পাওয়া োরব প্ররফসে আোপারহারদে।
পস পতা আসল িয়। তাে পপছরি আরছ আহমদ মুসা। আহমদ মুসারক এ পেীক্ষ্া
ও পেীক্ষ্াে ফল লারভ নবেত োখরত হরল তারক পাওয়া দেকাে। আে তারক
পপরত হরল প্ররফসে আোপারহারক পাওয়া দেকাে।’
এসব আকাশ-পাতাল নেন্তায় বুুঁদ হরয়নছল আজে ওয়াইজমযাি।
ওয়াটসি তারক লক্ষ্য করে বলল, ‘নক ভাবরছি নম. ওয়াইজমযাি?’
‘ভাবনছ প্ররফসে আোপারহারদে কথা। নতনি আমারদে শত্রুে পক্ষ্ হরয়
কাজ কেরছি। পভরব পানে িা, এই স্যাম্পলগুরলারক নতনি েরবর্ো-পেীক্ষ্াে
িারম পকাি কারজ লাোরবি। তাুঁরক আমারদে পাওয়া দেকাে। পসটাই ভাবনছ।’
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‘পভরব নক নিক কেরলি? এনদরক পতা ো ঘরটরছ, তাে মরধয পুনলরশে
পকাি ভুল-ত্রুনট পদখরত পানে িা।’ বলল ওয়াটসি।
‘পদার্ আমারদে ভারেযে। তা িা হরল প্ররফসে আোপারহাে মত পলাক
শত্রুে ক্রীেিক হরয় এখারি আরসি!’ বলল আজে ওয়াইজমযাি।
পুনলশ অনফসাে নকছু বলাে জরে মুখ খুরলনছল। নকন্তু পুনলশ প্রধাি
ওয়াটসি তারক বাধা নদরয় বলল, ‘এখি আে পকাি কথা িয়। েল একটু ঘুরে
নফরে পদনখ। েেকবেনটও একবাে পদখা পেরত পারে।’
‘নকন্তু এেরেরয়ও জরুনে হরলা প্ররফসে আোপারহারক খুুঁরজ পবে কো।
পেীক্ষ্া-িীনেক্ষ্া অবস্থাে মরধযই তারক পে পকাি মূরলয খুুঁরজ পপরত হরব।’ বলল
আজে ওয়াইজমযাি।
‘তাহরল?’ ওয়াটসি বলল।
‘েলুি তাহরল। একটু ঘুরে-নফরে এরস আমো আবাে োত্রা কেব।’
‘নিক আরছ।’ বরল ওয়াটসি উরি দাুঁোল। সবাই উিল।

ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে

146

৬
নিউইয়কব হাইওরয় ধরে একটা োনে এনেরয় েরলরছ ওয়ানশংটরিে
নদরক। োনেে আরোহী দুজি। ড্রাইনভং নসরট আহমদ মুসা এবং তাে পারশ
কামাল সুলাইমাি।
‘আমো অরধবক পথ এনেরয়নছ ভাইয়া। েেকবরেে ১৪নট কংকারলে
সবেকম পটষ্ট সরন্দহাতীতভারব প্রমাে করেরছ, ঐ ১৪ জিই আেব বংরশাদ্ভুত
এবং তারদেরক টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে নদিেত োরত একই সমরয় নবর্াি েযাস
প্ররয়ারে হতযা কো হরয়রছ। এে অথব আেবরদে কতৃক
ব নবমাি হাইজযাক করে
টুইিটাওয়ারে আঘাত কোে প্রোনেত কানহিী নমথযা এবং সাজারিা। অেনদরক
ধ্বংস হরয় োওয়া টুইিটাওয়ারেে ারষ্টে নতিনট পেীক্ষ্াই প্রমাে করেরছ নবরশর্
ধেরিে প রমানলশি নবরফােক নদরয় টাওয়াে ধ্বংস কো হরয়রছ, নবমারিে
আঘারত টাওয়াে ধ্বংস হয়নি।’ বলল কামাল সুলাইমাি।
‘আমো অরধবক পথ এনেরয়নছ, এ কথা বলছ পকি? টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে
জরে োরদেরক অনভেুি কো হরয়রছ তারদে নবরুরদ্ধ অনভরোে নমথযা প্রমারেে
কুরমন্ট আমারদে হারত। অেনদরক টাওয়াে ধ্বংরসে পে কােে পদখারিা হরয়রছ
তা নমথযা প্রমারেেও কুরমন্ট আমারদে হারত এরসরছ। সুতোং বলরত পারো
পুরো পথই আমো অনতক্রম করেনছ। এখি আমো উদ্ধাে কেরত োনে নসনভল
পলবীি নকভারব টাওয়ারে আঘাত হািল, পসই েহস্য।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আমো া. আরয়শা আহমরদে মামাে কাছ পথরক ‘পলাবাল হক’-এে
উড্ডয়ি রুট এে লে ও ফরটাগ্রাফ পোোরেে পেষ্টা কেরত পানে। আমাে নবশ্বাস
নতনি আমারদে সাহােয কেরবি।’ কামাল সুলাইমাি বলল।
‘আমো ‘নমউনজয়াম অব নমনলটােী নহনে’ে ওখারি কাজ পসরে
নিউইয়রকব নফরেই ওখারি োব ইিশাআল্লাহ।’ আহমদ মুসা বলল।
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‘পলাবাল হক’-এে নমনসং বরল কনথত লে সম্পরকব িতুি নকছু জািা পেরছ
ভাইয়া?’

‘আনম একটা পটনলরফারিে অরপক্ষ্া কেনছ কামাল সুলাইমাি।’
‘পক পটনলরফাি কেরবি।’ নজজ্ঞাসা কামাল সুলাইমারিে।
‘এফ.নব.আই প্রধাি জজব আব্রাহাম জিসি পটনলরফাি কেরবি। নতনি
েত োরত আমারক পটনলরফাি করে বরলনছরলি পে, নমনলটােী নমউনজয়ারমে লে
সম্পরকব পস্পরসনফক নকছু জািরত পােরল আনম পসখারি পপৌছাে আরেই নতনি
আমারক জািারবি।’
আহমদ মুসাে কথা পশর্ হরতই তাে পমাবাইলটা পবরজ উিল।
পমাবাইলনট তুরল সামরি ধেল আহমদ মুসা।
‘নিশ্চয় নম. আব্রাহাম জিসরিে পটনলরফাি।’ বলল কামাল সুলাইমাি।
‘িা বুরমদীি নবল্লাহে পটনলরফাি।’ বরল আহমদ মুসা বুরমদীি নবল্লাহে
করলে উত্তে নদরয় বলল, ‘হ্যাুঁ, আনম পজারসফ জি। তুনম কখি নফেরল?’
‘এই মাত্র। পপৌরছই আপিারক পটনলরফাি করেনছ।’
‘পশাি, আনম ো খবে পপরয়নছ, তারত প্ররফসেরক নকছুনদি বাইরে
থাকরত হরব, বানেরত তাুঁে োওয়া হরব িা। আে তুনম পতামাে আসল কাজ শুরু
করে দাও। মূল নেরপারটবে আরে প্রােনম্ভক করয়কটা নেরপাটব কেরত হরব। পেমি
েেকবে আনবষ্কারেে খবে, ধ্বংস টাওয়ারেে াষ্ট পেীক্ষ্াে উরদযারেে খবে এবং
এসবরক সামরি পেরখ বলরব টাওয়াে ধ্বংস নবর্রয় সতযানুসন্ধারিে সামনগ্রক
উরদযাে পিয়া হরয়রছ। এই নেরপারটবে পেনদিই মূল নেরপাটব পনত্রকায় পেরত হরব।
এেপে ‘লা-মরন্ ’ পনত্রকায় ো উিরব িা, পসসব নবর্রয়ও ফরলাআপ পূেবাে
নেরপাটব পতামারক পািারত হরব FWTV এবং WNA সংবাদ মাধযরম। মূল তথয
পতা পাওয়া পেরছ। তাে নভনত্তরত নেরপাটব ততনে কে। পরে একটা নবর্য় সংরোজি
কেরলই েলরব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আনম কাজ শুরু করে নদরয়নছ। তরব আপনি পে প্রােনম্ভক নেরপারটবে কথা
বরলরছি তা আমাে মাথায় নছল িা। আপনি নিকই বরলরছি। নবিা পমরঘ
বজ্রপারতে পেরয় এটাই স্বাভানবক হরব।’ বলল বুরমদীি নবল্লাহ।
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‘ধেবাদ নবল্লাহ। োখলাম পটনলরফাি। সব কথা মরি পেখ। বাই।’ বরল
আহমদ মুসা কল অফ করে নদল।
কল অফ করে পমাবাইল যাশ পবার ব োখরতই পমাবাইল পবরজ উিল
আবাে।
‘এবাে নিশ্চয় জজব আব্রাহাম জিসি হরবি ভাইয়া।’ বলল কামাল
সুলাইমাি।
পমাবাইল তুরল নিল আহমদ মুসা।
নিক জজব আব্রাহাম জিসিই পটনলরফাি করেরছ।
‘গু মনিবং জিাব। পকমি আরছি?’ বলল আহমদ মুসা।
‘গু মনিবং। ভাল আনছ। তুনম নিশ্চয় পরথ ড্রাইভ কেছ?’
‘নজ হ্যাুঁ।’
‘তাহরল তাোতানে বলনছ পশাি। লেটা নমনসং বরল পে মন্তবয কুরমন্ট
আরছ তা নিক িয়। একটা নবরশর্ পক্ষ্ অনফসরক নদরয় এটা কনেরয়রছ। লেটা
নিক জায়োয় নিকই আরছ। বলনছ পসকশি ও প ষ্ক িািাে। মুখস্থ করে িাও।
MM-111/197, আেও পশাি, ওখারি নকন্তু কো নসনকউনেনট। তারদে উপে
‘পদখা মাত্র গুলী’ে স্থায়ী নিরদবশ পদয়া আরছ। তাে উপে পতামো নেভলবাে নিরত
পােরছা িা। সুতোং সাবধাি। উইশ ইউ গু লাক। বাই।’ বরল এপাে পথরক নকছু
পশািাে অরপক্ষ্া িা করে পটনলরফাি পেরখ নদল জজব আব্রাহাম জিসি।
‘আল্লাহ পলাকনটে উপে েহম করুি। তাুঁে সেকারেে পকাি লাভ পিই,
বেং একনদক নদরয় ক্ষ্নত আরছ, তা সরেও অমূলয সাহােয নতনি কেরছি।’ স্বেত
করণ্ঠ বলল আহমদ মুসা।
‘জজব আব্রাহাম জিসি সনতযই আপিারক পছরলে মত ভারলাবারসি
ভাইয়া।’ কামাল সুলাইমাি বলল।
‘পতামাে কথা নিক কামাল সুলাইমাি। নতনি আমারক তাে নিতীয় পছরল
মরি করেি। নকন্তু নতনি পছরলরকও এ ধেরিে সাহােয কেরবি িা। আসরল কামাল
সুলাইমাি, নতনি আমারদে উরদ্দে-আদশবরকও ভারলাবারসি।’ বলল আহমদ
মুসা।
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‘ভাইয়া আরেকটা নবর্য়, বতবমাি মানকবি সেকাে সম্ভবত োি
টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে সতয ঘটিা নদরিে আরলারত আসুক। পে গ্রুপটা তখি
মানকবি প্রশাসি ও সেকারেে একটা অংশরক কারজ লানেরয় ভয়াবহ কাজটা
করেনছল, নবশ্বরক ও আরমনেকারক বদরল নদরত পেরয়নছল তারদে মত করে, পসই
গ্রুপটা ও তারদে হীি উরদ্দে ধো পরে োক নবশ্ববাসীে পোরখ, এটা আরমনেকাে
বতবমাি সেকাে আন্তনেক ভারবই কামিা করেি। তরব এ কাজটা অরেে হারত
পহাক, এটা তাো োরেি।’ কামাল সুলাইমাি বলল।
‘হ্যাুঁ কামাল সুলাইমাি, পতামাে কথা নিক, আজরকে আরমনেকা নবশ
বছে আরেে পসই আরমনেকা িয়। জজব ওয়ানশংটি, আব্রাহাম নলংকি, টমাস
পজফােসরিে আরমনেকা আবাে নফরে এরসরছ। এই আরমনেকা নিরজে পেমি
শানন্ত, সমৃনদ্ধ ও নিোপত্তা নিনশ্চত োখরত োয়, পতমনি োয় অরেেও শানন্ত,
স্বাধীিতা, সমৃনদ্ধ ও নিোপত্তা নিনশ্চত থাক। এই আরমনেকা নবরশ্বে জানত ও
পদশসমূরহে মাথায় বসরত োরে িা, োরে তারদে হৃদরয় স্থাি পপরত। সুতোং
আরমনেকা অবেই োইরব অতীরতে একনট কারলা দাে তাে ো পথরক মুরছ
পফলরত।’ বলল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসাে কথা পশর্ হরতই কামাল সুলাইমাি নেৎকাে করে উিল,
‘ভাইয়া াি নদরক এনিট নিি। এ নদক নদরয় ‘ইনন্ রপির ন্স’ এরভনিউরত িা
ুকরল অরিক ঘুেরত হরব।’
‘ধেবাদ কামাল সুলাইমাি। কথায় মরিারোে নদরত নেরয় োস্তাে নদরক
মরিারোে নছল িা।’ এনিট পিবাে জরে োনেটারক সাই পলরি নিরত নিরত
বলল আহমদ মুসা।
ইনন্ রপির ন্স এরভনিউ ও কিনষ্টনটউশি এরভনিউ োজধািী
ওয়ানশংটরিে প্রােরকরন্দ্র। পহায়াইট হাউজ, পালবারমন্ট ভবিসহ গুরুত্বপূেব
সেকানে প্রনতষ্ঠাি এই এলাকায়।
ইনন্ রপির ন্ট এরভনিউ-এে দনক্ষ্ে প্রারন্ত এরভনিউ পথরক একটু পভতরে
এক নবোট এলাকা জুরে ‘নমউনজয়াম অব নমনলটােী নহনে’।
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নমউনজয়ারমে োেনদক নঘরে বে বে োছ স্থািটারক বাোরিে রূপ
নদরয়রছ। নমউনজয়ারমে দুপারশ পানকবং পলবীস।
উত্তে পারশে পানকবং পলবীসটা ছায়া পঘো ও অরপক্ষ্াকৃত নিজবি। তাছাো
নমউনজয়ারমে প্রাইরভট ও ইমােরজনন্স দেজা আরছ, পসটাও এনদরকই।
আহমদ মুসা এই কােপানকবং-এ তাে োনে পাকব কেরলা।
আহমদ মুসা পরকট পথরক নমউনজয়ারমে ইন্টােোল মািনেত্রটা পবে
করে পোরখে সামরি তুরল ধেল। োেতলা নবনল্ডং। প্রনতনট পলারেে রুম ও
পযারসরজে এযারেিরমন্ট প্রায় এই েকরমে। পূবব নদরক নমউনজয়ারমে এিট্রান্স।
নমউনজয়ারম প াকাে পে একটা বে লাউি। লাউরিে দুপ্রান্ত পথরক দুনট প্রশস্ত
নসুঁনে উরি পেরছ োেতলা পেবন্ত। একটা নসুঁনে উপরে ওিাে জরে, অেটা নিরে
পিরম আসাে জরে।
নমনলটােী নমউনজয়ামনট সাববক্ষ্নেকভারব সববসাধােরেে জরে পখালা
িয়। নিনদবষ্ট সমরয়ে মরধয অনুমনত প্রাপ্তোই শুধু নমউনজয়ারম ুকরত পারে।
নমউনজয়ারমে সকল নবভাে সকরলে জরে অবানেত িয়। নকছু নকছু
নবভাে আরছ ো দশবিাথবীরদে জরে উন্মুি িয়। এ ধেরিে পসকশিগুরলা
োেতলায়। অথবাৎ োেতলায় পকাি দশবিাথবী োয় িা। জজব আব্রাহাম জিসি
জানিরয়রছি, MM-111/117 পসকশিটা নিনর্রদ্ধে তানলকায় িয়।
সুতোং তারদে েন্তবয ‘পসফ এয়াে সানভবস’-এ নেরয় পেক ব লে পদখায়
পকাি বাধা পিই। নকন্তু সমস্যা োেনট, পে কুরমন্টরক নমনেয়াস নমনসং তানলকায়
পতালা হরয়রছ তা, এক. পদখায় পকাি বাধা আসরব নকিা, দুই. কযারমো নিরয়
পেরত নদরব নকিা, নতি. ছনব পতালাে সুরোে পাওয়া োরব নকিা, এবং োে.
পসকশিনট পকাি তলায় তা জািারত ভুরল পেরছি জজব আব্রাহাম।
আহমদ মুসা নমউনজয়ারমে মািনেত্র পথরক মুখ তুলল। বলল কামাল
সুলাইমািরক সব সমস্যাে কথা।
কামাল সুলাইমাি বলল, ‘পসকশি পেিাে সমস্যাটা ভাইয়া আমো
‘ইিফেরমশি’ পথরক পজরি পিব। আমাে মরি হয় প্রথম সমস্যাটা পকাি সমস্যা
হরব িা। কােে পসকশিটা দশবিাথবীরদে জরে নিনর্দ্ধ িয় বরলই এরক োেতলায়
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পিয়া হয়নি। নমনসং তথযটা দশবিাথবীরদে জরে এজরেই োখা হরয়রছ োরত পকাি
দশবিাথবী পসকশিটারতই িা োয়। পেরল বাধা পদয়াে নকছু পিই। সমস্যা দাুঁোরে
কযারমো পিয়া ও ছনব পতালা নিরয়।’
থামল কামাল সুলাইমাি সমস্যা দুনটে পকাি সমাধাি িা নদরয়ই।
ভাবনছল পস।
‘কলম কযারমোরতা! একটা কাজ আমো কেরত পানে। আমো কযারমো
পথরক বযাটােী এবং ফরটান েটা আলাদা কেরত পানে। তারত ওরদে েযানিং
এোরিা োরব।’ বলল আহমদ মুসা।
োনে পথরক িামাে জরে ততনে হরলা আহমদ মুসা।
পবনেরয় এল োনে পথরক।
নমউনজয়ারমে লাউরি প্ররবশ কেল আহমদ মুসাো। পসাজা নেরয় দাুঁোল
নেনসপশরিে সামরি।
নেনসপশি প রে দুজি। একজি পমরয়, একজি পছরল।
আহমদ মুসারক প রষ্কে সামরি দাুঁোরত পদরখ পমরয়নট তাে নদরক
এনেরয় এল।
‘গু মনেবং মযা াম। আনম পজারসফ জি আে আমাে সারথ ইনি কুিা ব
সুনলভাি। এই দুিারম নেনসপশরি দুনট প্ররবশ পত্র থাকাে কথা।’
‘নলবীজ স্যাে.........’ বরল পমরয়নট পেনজষ্টােনট পটরি নিল। পেনজষ্টারে
িজে বুনলরয়ই পমরয়নট বরল উিল, ‘ইরয়স স্যাে, আপিারদে পাশ আরছ। পমরয়নট
দুনট পাশ আহমদ মুসাে নদরক এনেরয় নদরয় বলল, ‘স্যাে পেনজোরে দয়া করে
সই করুি।’
আহমদ মুসাো প্ররবশপত্র নিরয় পেনজষ্টারে সই কেল।
সই করে আহমদ মুসা বলল, ‘মযা াম MM-111/117 পসকশিটা
পকাি তলায় পকািনদরক হরব?’
পমরয়নটে পারশ দাুঁোরিা অে নেনসপশনিষ্ট আগ্রহ ভরে একধাপ এনেরয়
এল এবং বলল পমরয়নট নকছু বলাে আরেই, ‘স্যাে ও পসকশিটা নতি তলাে ১৯৭
িািাে করক্ষ্।’
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নেনসপশনিরষ্টে মুরখে আকনিক এক পনেবতবি এবং তাে অনত উৎসাহ
আহমদ মুসাে দৃনষ্ট এোল িা। নকন্তু এ নিরয় নেন্তা কোে সময় তাে নছল িা। প্ররবশ
পত্র হারত পপরয়রছ। এখি তাোতানে কাজ সােরত হরব।
নসুঁনেরত ওিাে মুরখ েযানিং পমনশি।
েযানিং পপেল আহমদ মুসাো। েযানিং-এে সময় বযাটােী ও ফরটা
ন েরক আলাদাভারব পদরখ তাো পকাি সরন্দহ করেনি।
েযানিং আরছ বরলই আহমদ মুসাো আজ নেভলবাে নিরয় আরসনি।
কামাল সুলাইমারিে কারছ একটা পলারোফেম নেভলবাে েরয়রছ। লবীানষ্টরকে বরল
তা েযানিং-এ ধো পরেনি। এটাই তারদে একমাত্র অস্ত্র। জজব আব্রাহাম জিসি
তারদেরক পকৌশরল কাজ সােরত বরলরছ। এখারি বে পকাি খুরিাখুনি পহাক তা
নতনি োি িা।
োেতলা এই নমউনজয়ারম নলফট বযবস্থা আরছ, নকন্তু তা দশবকরদে জরে
িয়।
আহমদ মুসা নসুঁনে পভরঙ পসাজা উরি পেল নতি তলায়।
কক্ষ্গুরলা সুন্দে গুোকারে সনিত। এ েকম অরিকগুরলা কক্ষ্ নিরয়
নতি তলা।
আহমদ মুসাো খুুঁজরত লােল একশ’ সাতািব্বই িািাে কক্ষ্।
আহমদ মুসাো আরেই শুরিনছল, নমউনজয়ারম পকাি ইউনিফেম পো
পুনলশ পিই। নসনকউনেনট পুনলশো সাধােে পপাশারক নবনভন্ন রুম ও কনের ারে
ছনেরয় আরছ। দশবকরদে সারথ নমরশ দশবক হরয় তাো সববত্র ঘুরে পবোরে। এই
বযবস্থাটা আহমদ মুসারদে জরে নবপদজিক।
পপরয় পেল তাো ১৯৭ িািাে কক্ষ্। কক্ষ্নট উত্তে নদরকে পশর্ প্রারন্ত।
করক্ষ্ে দেজা ওয়ালা সম্মুখ পদয়াল নমউনজয়ারমে উত্তরেে বনহিঃরদয়ারলে
মুরখামুনখ। মােখাি নদরয় প্রশস্ত কনের াে।
আহমদ মুসা রুম পখাুঁজাখুুঁনজে এক ফাুঁরক কলম কযারমোনটরক পসট করে
নিরয়রছ।
মানে াইরমিশিাল এই মুনভ কযারমো অতযন্ত শনিশালী।
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পে পকাি বে গ্রন্থ বা পেনজষ্টারেে উন্মুি দুপাতাে উপে শট নিরল এক
পসরকরন্ ে শত ভারেে এক ভারেে মরধয দুনদরকে দুপাতাে নিরেে দশ পৃষ্ঠা
পেবন্ত নিখুুঁত ফরটা তুলরত পারে।
আহমদ মুসাো ১৯৭ িািাে করক্ষ্ প্ররবশ কেল।
নবশাল কক্ষ্নটরত তখি পাুঁেজি পলাক। তারদে মরধয োেজি েুবক,
একজি তরুেী। তাো নবনভন্ন নজনিস পদখায় বযস্ত।
পোটা করক্ষ্ ‘পসফ এয়াে সানভবস’-এে নবনভন্ন েন্ত্রপানত, পলবীরিে মর ল,
নবনভন্ন পদয়াল োটব, পেনজষ্টাে ও বইপত্র সুন্দেভারব সাজারিা।
আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমাি আলাদাভারব খুুঁজরছ লে পেনজষ্টাে।
তারদে পনেকল্পিা হরলা, তাো দুজরি এক সরে থাকরব িা। আহমদ
মুসা লে পেনজষ্টাে পথরক ফরটা পিরব। আে কামাল সুলাইমাি োেনদকটা পাহাে
পদরব তারক আক্রমে পথরক বাুঁোরিাে জরে।
ঘরেে মাোমানে জায়োয় দেজা পথরক িাক বোবে সামরি একটা
প রষ্ক আহমদ মুসা পপরয় পেল লে পেনজষ্টাে।
লে পেনজষ্টােনট পখালা। পখালা পাতাে নদরক তানকরয় আহমদ মুসা
নবিরয় হতবাক। লরেে পে অংশনট পস োয় পসই পাতানটই পখালা আকারে জ্বল
জ্বল কেরছ।
এটা নক কাকতানলয় ঘটিা, িা শত্রুপরক্ষ্ে এটা একটা পিানটশ?
পেটাই পহাক এ নিরয় সময় িষ্ট কো োরব িা। তাকাল আহমদ মুসা
কামাল সুলাইমারিে নদরক। পদখল, আহমদ মুসাে বারম নকছু দূরে একটা েন্ত্র
পেীক্ষ্া কেরছ দুজি। তারদে অল্প দূরে কামাল সুলাইমাি। অবনশষ্ট দুজি
কামাল সুলাইমারিে নকছু দূরে দেজাে কাছাকানছ জায়োয়। আে তরুেীনট ঘরেে
পনশ্চম প্রারন্ত পনশ্চমমূখী হরয় একটা বইরয়ে পাতা উোরে।
আহমদ মুসাে সারথ কামাল সুলাইমারিে পোখারোনখ হল।
কামাল সুলাইমাি পরকরট হাত নদল। এটা তাে প্রস্তুত থাকাে সংরকত।
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আহমদ মুসা ঘুরে দাুঁোল। কলম কযারমোনট হারতই নছল। কলমকযারমোনট পস পেনজষ্টারেে নিনদবষ্ট পাতাে উপরে ধরে কযারমোনট অি কেল।
অফও করে নদল পসরকন্ খারিরকে মরধযই।
আহমদ মুসা কলমনট পরকরট োখরত োরব। এই সময় তাে বাম পাশ
পথরক একটা শি কণ্ঠ পভরস এল, ‘হাত তুরল দাুঁোও আহমদ মুসা।’
আহমদ মুসা হাত িা তুরলই নফেল তারদে নদরক। পদখল, োো একটা
েন্ত্র পেীক্ষ্া কেনছল পসই েুবক দুজি ঘুরে দাুঁনেরয়রছ। তারদে দুজরিে হারতই
উদযত নেভলবাে।
আহমদ মুসা ওরদে নদরক তাকারতই ওরদে একজি বলল, ‘োলানকে
পেষ্টা করো িা। হাত পতাল। গুলী কেরত আমারদে বাধয করো িা।’
তাে কথা পশর্ হবাে আরেই কামাল সুলাইমারিে হাত পরকট পথরক
পবনেরয় এরসনছল। দুপ দুপ করে শব্দ হরলা দুবাে।
পলারোফেম বুরলট নেরয় নবরফানেত হরলা েুবক দুজরিে সামরি।
মুহূরতবই ওো জ্ঞাি হানেরয় লুনটরয় পেল পমরেরত।
পলারোফেম বুরলট পছাোে পে কামাল সুলাইমাি নেভলবাে িানমরয়
এগুনেল আহমদ মুসাে নদরক।
আহমদ মুসা নেৎকাে করে উিল, ‘কামাল পপছরি..........।’
দেজাে পারশ পে দুজি েুবক নছল তাো দুজরিই পরকট পথরক নেভলবাে
পবে করে তাক কেরছ আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমািরক।
তারদে একজি নেৎকাে করে উরিরছ, ‘পতাো বহু জ্বানলরয়নছল
আমারদে। পতারদে আজ বাুঁনেরয় োখব িা। কুকুরেে মত মােব পতারদে।’
কামাল সুলাইমািও তারদে নদরক ঘুরে দাুঁনেরয়নছল।
নকন্তু আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমাি কােও নকছু কোে নছল িা। েুবক
দুজি এতটা দূরে পে, তারদে উপে পাো আক্রমরেে সুরোে পিই। কামাল
সুলাইমারিে পলারোফেম নেভলবােও নবদঘুরট পনজশরি।
আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমাি দুজরিেই নস্থে দৃনষ্ট েুবক দুজরিে
নদরক।
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সমরয়ে এ েকম সনন্ধক্ষ্রে সাইরলন্সাে লাোরিা নেভলবারেে গুলীে শব্দ
হরলা পেপে দুবাে।
েুবক দুজরিে হাত পথরক নেভলবাে নছটরক পরে পেল। দুজরিেই দুহাত
েিাি।
আহমদ মুসাো তাকাল ঘরেে পনশ্চম নদরক। পদখল, পসই তরুেীে হারত
নেভলবাে।
আহমদ মুসা তাে নদরক তাকারতই পমরয়নট বলল, ‘আসুি স্যাে
আপিাো আমাে সারথ।’
বরল তরুেীনট দেজাে নদরক হাুঁটা নদল।
কামাল সুলাইমাি তাে পলারোফেম নেভলবাে তুরল ফায়াে কেল আহত
েুবক দুজরিে নদরক। বলল, ‘ওো নেৎকাে কোে আে সুরোে পারব িা।’
হাুঁটরত হাুঁটরত মুখ ঘুনেরয় তরুেীনট কামাল সুলাইমািরক বলল,
‘ধেবাদ।’
তরুেীনটে সারথ আহমদ মুসাো ঘে পথরক পবনেরয় এল। তরুেীনট হাুঁটরত
লােল কনের াে ধরে প্রথরম পনশ্চরম, তােপে উত্তরে।
‘আমো নক পবে হরবা উত্তরে প্রাইরভট এনিট নদরয়?’ বলল আহমদ মুসা
তরুেীনটরক লক্ষ্য করে।
‘নজ স্যাে। সামরিে পেট নদরয় অরিক োরমলা হরত পারে। ওরদে আরো
পলাক আরছ। আপিাো দুজি ুরকরছি, এ খবে সব জায়োয় হরয় পেরছ।’
‘নকভারব, আমারদে পতা ওো নেরি িা।’ বলল কামাল সুলাইমাি।
‘নেনসপশরি আপিাো পসকশরিে পকা িািাে বরলনছরলি। এ পথরকই
নবর্য়টা প্রকাশ হরয় পরেরছ। শুধু ঘরেে োেজি পবাধ হয় জািত িা পে, আপিাো
দু’জি।’
তাো প্রাইরভট নসুঁনে নদরয় উত্তরেে প্রাইরভট এনিরট পিরম এল।
প্রাইরভট এনিরট একজি তরুেী দাুঁনেরয়নছল। আহমদ মুসারদেরক
নিরয় আসা তরুেী তারক লক্ষ্য করে বলল, ‘এনদক সব নিক-িাক?’
‘নজ।’
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‘নিক আরছ পতামাে কাজ পশর্। তুনম এখি েরল োও।’
বরল পস এগুরলা দেজাে নদরক। দেজায় ন নজটাল লক। তরুেীনট
আিলক কেল। দেজা খুরল পেল।
তরুেীসহ আহমদ মুসাো পবনেরয় এল।
োনেে পারশ নেরয় পপৌছল তাো।
পমরয়নট বলল, ‘স্যাে আমারক ওয়ানশংটরিে সীমা পেবন্ত আপিারদে
পপৌরছ নদরত বরলরছি।’
‘ওরয়লকাম।’ আহমদ মুসা বলল।
পমরয়নট পপছি নদরকে দুনট দেজা খুরল আহমদ মুসারদে বনসরয় নিরজ
নেরয় ড্রাইনভং নসরট বসল।
োনে ষ্টাটব নিল।
আহমদ মুসা বলল, ‘োনেরত বসাে পপ্রারটাকল পতা নিক হরলা িা।’
‘আপিাো পমহমাি। আে আনম পহারষ্টে পরক্ষ্ আপিারদে সানভবস নদনে।
পপ্রারটাকল নিক আরছ।’ বলল তরুেীনট।
‘পহাষ্ট পক?’ নজরজ্ঞস কেল আহমদ মুসা।
‘অনফনসয়ানল বলা োরব িা। আে আি-অনফনসয়ানল শুরি নক লাভ।’
বলল তরুেীনট।
োনেনট নিউইয়কব হাইওরয়রত উিরল তরুেী একটা ইমােরজনন্স পানকবংএ োনে দাুঁে কনেরয় পিরম পেল। আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমািও িামল।
কামাল সুলাইমাি ড্রাইনভং নসরটে পারশে নসরট উরি বসল।
আহমদ মুসা বলল, ‘আপনি নকভারব নফেরবি পস নজজ্ঞাসা জানি
অবান্তে। আপনি আপিাে ‘স্যাে’পক আমাে কৃতজ্ঞতা জািারবি। আে পবািরক
কৃতজ্ঞতা জািাব িা। কােে, পবাি উত্তরে বলরবি পবাি নহসারব পস দানয়ত্ব পালি
করেরছি।’
‘আপনি আমারক পবাি বরলরছি? আনম আপিারদে পবাি?’ পমরয়নটে
েলা হিাৎ ভােী হরয় পেল। ছলছনলরয় উিল তাে পোখ। বলল, ‘আনম পে সনতযই
আপিারদে পবাি। আনম আরয়শা পবে পমাহাম্মদ।’
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‘আপনি মুসনলম?’ আহমদ মুসা বলল নবিরয় পোখ কপারল তুরল।
‘আপনি িয়, ‘তুনম’ বলুি ভাই। হ্যাুঁ আনম মুসনলম। তরব মুসনলম িারম
আনম োকুনেরত ুনকনি। অরিক পেষ্টা করেও মুসনলম িাম নিরয় এ ধেরিে োকুনে
পাইনি। পশরর্ আনম ‘আনলশা বােবমযাি’- এই ইহুদী িাম নিরয়নছলাম। এই িারমই
োকুনে পাই। অবে বতবমাি সেকাে ক্ষ্মতায় আসাে পে আনম আমাে মুসনলম
িাম নফরে পপরয়নছ। স্যাে আমারক এই সুরোে করে নদরয়রছি।’
‘আলহামদুনলল্লাহ। কত খুনশ হরয়নছ বলরত পােরবা িা। তুনম জাি নক
কারজ তুনম আমারদে সহরোনেতা কেরল?’ আহমদ মুসা বলল।
‘হ্যাুঁ। স্যাে আমারক বরলরছি। আনম নিরজরক ভােযবাি মরি কেনছ পে,
শতাব্দীে পশ্রষ্ঠ একনট মহৎ কারজে সামাে অংরশ নিরজরক জনেত কেরত
পপরেনছ। তরব স্যাে আমাে মরি একটা প্রশ্ন। পসটা হরলা, প্রমাে পোোে েরথষ্ট
িয়। প্রমােগুরলারক আরমনেকাে মানুর্ এবং পোটা দুনিয়া গ্রহে কেরত হরব। এটা
নক করে সম্ভব হরব?’ বলল আরয়শা পবে মুহাম্মাদ।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘নমথযারক পেভারব গ্রহে কোরিা হরয়নছল,
সতযরক পসভারবই গ্রহে কোরিা হরব।’
‘পসটা নক? বুেনছ িা আনম।’ বলল আরয়শা পবে।
‘দুনদি অরপক্ষ্া কে। জবাবটা তুনমই বলরব, পতামাে কাছ পথরকই
শুিব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আলহামদুনলল্লাহ। আপিাে কথা সতয পহাক ভাই সারহব।’
‘আনমি। আনস পবাি। আবাে পদখা হরব। আ্সালামু আলাইকুম।’
বলল আহমদ মুসা।
‘ওয়াআলাইকুমুস সালাম। উইশ ইউ গু প জ ভাইয়া।’
আহমদ মুসা োনেরত উিল। ষ্টাটব নিল োনে।
‘ভাইয়া আমো নক োনে া. আরয়শা আহমরদে মামাে ওখারি?’ বলল
কামাল সুলাইমাি।
‘োব বরলনছ। নকন্তু ওো প্রস্তুত থাকরবি নকিা?’ আহমদ মুসা বলল।
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‘আনম া. আরয়শারক জানিরয়নছলাম। উনি কিফােম করেরছি আজ
নবরকরল অথবা সন্ধযাে পে পে পকাি সময়।’ বলল কামাল সুলাইমাি।
‘ধেবাদ, কামাল সুলাইমাি। আমো েনদ অনফনসয়াল ‘লে’-এে সারথ
সারথ ‘পলাবাল হক’-এে ‘এনেয়াল রুট’ ও এই রুরট উড্ডয়রিে ছনব পপরয় োই,
তাহরল আমারদে পেষ্টা পর্ালকলায় পূেব হরব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আল্লাহই করুি তাই পেি হয়। এটা হরব আমারদে জরে ‘পসাবরহ
সারদক’।’ বলল কামাল সুলাইমাি।
‘আনমি।’ আহমদ মুসা বলল।
পকউ কথা বলল িা এে পে। দুজরিই নিেব। দুজরিে পোরখ-মুরখ আশা
আিন্দ ও ভাবিাে ছাপ। পোরখে দৃনষ্ট তারদে সামরি। ছুটরছ োনে।

কনফে পপয়ালায় পশর্ েুমুক নদরয় পপয়ালা পেরখ বলল বৃদ্ধ মনেস
মেেযাি, ‘পদখ আহমদ মুসা তুনম একটা জীবন্ত নকংবদন্তী। আমাে এ বানেটা ধে
হরয়রছ পতামারক পপরয়। নকন্তু পতামো আমারদে আরয়শাে বন্ধু। পতামারদে তুনম
বলব, নকছু মরি করো িা।’
বরল বৃদ্ধ একটা দম নিল। একটু ভাবল। তােপে বলল, ‘পতামাে কথা
শুিলাম আহমদ মুসা। আিনন্দত হলাম পে, একটা নমথযাে মুরখাশ পতামো
উরন্মােি কেরত োে। নকন্তু নবশ বছে পে সতয উদ্ধাে করে নক কেরত োও?
প্রনতরশাধ নিরত োও, িা কারলাদারেে নবরমােি োও? পকািটা বে পতামারদে
কারছ?’
মনেস মেেযাি া. আরয়শা আহমদ এে মামা। ‘পসফ এয়াে সানভবস’এে একজি অবসেপ্রাপ্ত কমবকতবা পস।
মনেস মেেযারিে নহলটপস্থ বানেে সুন্দে তবিকখািায় বরস আহমদ
মুসাো তাে সারথ েল্প কেরছ। পূবনদরক পোখ পফোরলই হা সি িদীে িীল পানি
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পোরখ পরে। িদীে ো ছুরুঁ য় আসা সেস বাতারসে স্পশব অনুভব কেরত পােরছ
তাো।
নিউইয়কব পথরক পিাশ নকরলানমটাে উত্তরে হা সি িদীে তীরে সুন্দে
পাহােী গ্রাম এই গ্রীি নফল্ড। োকুনে পথরক অবসে পাওয়াে পে মনেস মেেযাি
কাউনন্ট্রে নিেব পনেরবরশ প্রায় নবনেন্ন জীবি োপি কেরছ।
‘আমো একটা অসরতযে অবসাি ঘটারত োই। মানুর্রক জািারত োই
প্রকৃত সতয। পকাি প্রনতরশারধে নেন্তা আমারদে পিই। অপোধীরদে শানস্তে প্রশ্ন
আরছ। নকন্তু পস দানয়ত্ব আরমনেকাি সেকারেে। এনদকটা আমো ভাবনছ িা।’
বলল আহমদ মুসা।
‘এটাই ভাল। ধেবাদ। নবোে োওয়া ভাল। নবরির্ ভাল িয়। োো
টাওয়াে ধ্বংরসে কাজ করেরছ, োো এ নিরয় নমথযাোরেে মাধযরম উরদােনপনন্
বুরধাে ঘারে োনপরয়রছ, তারদেরক আনম আমাে সমগ্র সত্তা নদরয় ঘৃো কনে।
ঘটিাে একমাস পে আনম নেটায়াে নিরয়নছ। অফাে নছল আেও দুবছে োকুনে
কোে। নকন্তু অফাে আনম গ্রহে কনেনি। েনদও জািতাম আমাে আরমনেকা
এজরে দানয় িয়, এমি নক আমারদে সেকােও এে সারথ পিই। একনট স্বারথবে
নসনন্ রকট এই কাজ করেরছ। এটা পজরিও কোে নকছু নছল িা। আরয়াজিটা
এমি আট-ঘাট পবুঁরধ কো হরয়নছল পে, কাউরক নকছু নবশ্বাস কোরিা সম্ভব নছল
িা। তাই নিেরব নিরজরক সনেরয় নিরয়নছলাম।’
‘জিাব একটা প্রশ্ন, আপনি র্েেরন্ত্রে কথা নকভারব বুরেনছরলি?’
‘পসনদি আমাে নশফট শুরু হরল ‘পসফ এয়াে সানভবস’-অবজােরভটেীরত
নেরয় বরসনছ। পোখ পেল োই-স্ক্রীরি। হিাৎ পদখলাম, নিউইয়রকবে আকারশ
খানল পোরখ পদখা োয় িা এমি উুঁেুরত আমারদে ‘পলাবাল হক’ দাুঁনেরয়। তাে
অরিক নিরে নবপিিক লাইং পলরবল নদরয় নসনভল এয়ােলাইিাে ছুরট আসরছ।
‘পলাবাল হক’ ও ‘নসনভল এয়াে লাইিাে’ এে েনত একই নদরক। ভ্রুকুেরক পেল
আমাে। ‘পলাবাল হক’-এে অপ্রনতরোধয মযােরিনটক নেরমাট কিরট্রাল নক পকাি
হাইজযাক কো নবমািরক আটক করেরছ? আনম তাোতানে অযান শিাল পেক বাে
এবং ‘পেয়াে নভউ কলাে’ োলু করে নিরয় পোরখ তুরল নিলাম মযােরিনটক
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েেলস। এই েেলস অদৃে মযােরিনটক ওরয়ভ¯্োর্তরক েঙীি আরলাে
আকারে সামরি নিরয় আরস। আনম েেলস পোরখ লাোরতই পদখরত পপলাম
আমাে ধােো সতয। ‘পলাবাল হক’ পথরক সবুজ আরলাে একটা ধাো তীরেে মত
পসাজা পিরম নেরয় স্পশব করেরছ নসনভল এয়াে লাইিােরক। পলবীিনট পনেেত
হরয়রছ একনট আরলাকনপরন্ । সবুজ আরলাে ধাোনট পলবীিরক পটরি নিরয় েরলরছ।
বুেলাম, ‘পলাবাল হক’ হাইজযাক হওয়া একটা পলবীরিে নিজস্ব পনেোলিা বযবস্থা
এবং হাইজযাকােরদে পমটানলক ও এিরলবীানসভ সব অস্ত্ররক নবকল করে নদরয়
পলবীিনটরক পটরি নিরয় োরে পসফ লযানন্ ং এে নদরক। নকন্তু পেক্ষ্রেই আনম অবাক
নবিরয় পদখলাম, পলবীি নেরয় আঘাত করেরছ পাশাপানশ দাুঁোরিা প রমাক্রানস ও
নলবানটং টাওয়ারেে মরধয প রমাক্রানস টাওয়ােরক। আপিা আপনিই আমাে কণ্ঠ
পথরক একটা নেৎকাে পবনেরয় এল। আনম তাোতানে পটনলরফাি কেলাম
আমারদে এয়াে ন রফন্স পহ অনফরস। এক অপনেনেত কণ্ঠ আমাে পটনলরফাি
ধেল। আনম কনম্পত করণ্ঠ তারক ঘটিা জািালাম। ‘ওরক’ বরল পস পটনলরফাি
পেরখ নদল। তাে মরধয পকাি প্রনতনক্রয়া িা পদরখ আনম নবনিত হলাম। পক
পটনলরফাি ধরেনছল, এ েখি ভাবনছ এবং দৃনষ্ট পফোনে োই স্ক্রীরেে নদরক। নিক
তখিই আমাে সামরিে োই স্ক্রীিটা অন্ধকাে হরয় পেল। তাে সারথ নবদুযতও
েরল পেল। অবজােরভটনেে এ করক্ষ্ে নবকল্প নবদুযত বযবস্থা সনক্রয় হরলা।
আরলা জ্বরল উিল করক্ষ্ আবাে। নকন্তু ‘োই স্ক্রীি’ অন্ধকােই থাকল। আনম
পটনলরফাি কেলাম পমইিরটোস নবভারে। তাো বলল, আমো নকছু বুেরত
পােনছ িা স্যাে। সব নকছুই আমারদে নিক আরছ। নকন্তু কাজ কেরছ িা পকাি
নকছুই। এটা নক পকাি ইরলকরট্রা-মযােরিনটক জযানমং? আনম আতংনকত হরয়
পেলাম। আনম এবাে পটনলরফাি কেলাম, আমারদে ‘পসফ এয়াে সানভবস’
নবভারেে েীফ পজিারেল আব্রাহামরক। নতনি বলরলি, নিউইয়রকব একটা বে
ঘটিা ঘরটরছ। ইমােরজন্সী েলরছ। শীঘ্রই সব জািরত পােরব। পতামাে ন উনট
রুরম তুনম অরপক্ষ্া কেরব।’ তাুঁে কথা আমারক আেও আতংরক পিরল নদল। আনম
বুেরত পােলাম িা, ইমােরজন্সী েলরল আমারদে োই স্ক্রীি আমারদে কারছ
অন্ধকাে হরয় োরব পকি? এইভারব আতংক-উরত্তজিাে মরধয আমাে সময়
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কাটরত লােল। এমনি এক সমরয় আমারক আেও আতংনকত করে নদরয় আমাে
অবজােরভটেী করক্ষ্ে দেজা পিরল প্ররবশ কেল এক মুরখাশধােী। োরয় কারলা
ওভােরকাট, মাথায় কারলা হ্যাট। লাভস পো হারত তাে নেভলবাে। পসাজা এরস
পস আমাে পরকট পথরক নেভলবাে তুরল নিল। তােপে দ্রুত এগুরলা োই পবার বে
নদরক। োইরবার বে কনম্পউটারে তখি নছল েত করয়ক ঘণ্টাে োইমনিটনেং
নভন ও নেরপাটব। মুরখাশধােী পলাকনট সবজান্তাে মত োই পবা ব পথরক কনম্পউটাে
ন ে পবে করে নিল। োবাে সময় পস বলল অস্বাভানবক ভোট করণ্ঠ, েত এক
ঘণ্টাে কথা একদম ভুরল োরব। িা হরল োইরবা ব পথরক ন ষ্ক পবে কোে মত
করে পতামাে মাথা পথরক পমমনে-মেজ পবে করে পিয়া হরব।’ বরল পবে হরয় পেল
পলাকনট। আমাে সামরিে পোটা পৃনথবী ওলট পালট হরয় পেল। আতংনকত িয়,
ঘটিাটা আমারক বাকহীি পাথে করে নদল। সনিত নফরে পপলাম পটনলরফাি পবরজ
উিাে শরব্দ। ধেলাম পটনলরফাি। আমাে েীফ বস পজিারেল আব্রাহারমে
পটনলরফাি। নতনি বলরলি, ‘নম. মেেযাি, শত্রুো নিউইয়রকব আমারদে েেতন্ত্র ও
স্বাধীিতাে প্রতীরক আঘাত পহরিরছ। ইমােরজন্সী পঘার্ো কো হরয়রছ।
ন উনটরুম তযাে কেরব িা।’ আনম তাুঁরক এইমাত্র ঘরট োওয়া ঘটিাে পুরো
নববেে নদলাম। নতনি নবিরয় প্রায় নেৎকাে করে উিরলি। বলরলি, ‘এত দূরে
আমারদে অনফরসও হামলা! তুনম তাোতানে সব নলরখ আমারক ফযাি করো।
আনম ওটা আমারদে নসনকউনেনট, পোরয়ন্দা ও পুনলশরক নদরয় তােপে পতামাে
অনফরস আসনছ। আনম নলনখত নদরয়নছলাম। সব নবভােরক জািারিাও হরয়নছল।
নকন্তু ফল হয়নি। আনম জািতাম ফল হরব িা। পজিারেল আব্রাহাম আমাে আরেই
নেটায়াে পিি। ‘পলাবাল হক’-এে পসনদরিে ভুনমাে সারথ ‘শত্রুে আক্রমে তত্ব’
আনম নমলারত পানেনি। পসখাি পথরকই আমাে সরন্দহ শুরু।’ দীঘব বিবয নদরয়
থামল মনেস মেেযাি।
‘অসংখয ধেবাদ জিাব। একজি প্রতযক্ষ্দশবীে কাছ পথরক ঘটিাে
অনবশ্বাস্য এক কানহিী জািাে পসৌভােয হরলা। আে একটা নবর্য়, োইরবা ব
পথরক এনেয়াল দৃরেে মনিটে পেক ব পতা ওো নিরয় োয় পসনদিই। নকন্তু পরে
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‘পলাবাল হক’-এে ‘এনেয়যাল রুট’ ও ‘তৎপেতাে’ ছনব নক করে পপরলি?’
আহমদ মুসা বলল।
‘োই পবার বে এ পেক ব ছাোও আনম অযান শিাল পেক বও শুরু কনে।
শুরু পথরক ঘটিাে দৃে পিবাে জরে ‘নেনভউ পেক বাে’ও োলু পেরখনছলাম। ওো
এটা পটে পায়নি। ঘটিা সম্পরকব আমাে মরি সরন্দহ সৃনষ্ট হবাে পে ঐ দুনট পেক বন রষ্কে একটা কনপ আনম নদরয়নছলাম পজিারেল আব্রাহামরক, আরেকটা কনপ
আনম পেরখ নদরয়নছলাম আমাে কারছ। অনফরস নছল এক কনপ। নকন্তু অনফস ও
পজিারেল আব্রাহারমে কনপ হানেরয় োয়।’ বলল মনেস মেেযাি।
‘তাহরল আপিাে কনপে কথা ওো জািরতা িা?’ আহমদ মুসা বলল।
‘তাই হরব। আমারক ওো সরন্দহও করেনি। কােে আনম এরকবারেই
নিেব হরয় নেরয়নছলাম।
কথা পশর্ করেই মনেস মেেযাি তাে পরকট পথরক একটা ইিরভলাপ
পবে কেল এবং তা এনেরয় নদল আহমদ মুসাে নদরক। বলল, ‘নম. আহমদ মুসা
এই ইিরভলারপ ‘পলাবাল হক’ এে উড্ডয়ি পথরক টাওয়াে ধ্বংস হওয়া পেবন্ত
অরিকগুরলা ছনব আরছ এবং একনট ন ষ্ক আরছ এরত।’
‘ধেবাদ জিাব’ বরল ছনবে ইিরভলাপ গ্রহে কোে সময় আহমদ মুসা
বলল, ‘একটা নজজ্ঞাসা জিাব। এই ঘটিায় পোপি ও পকৌশলেত ‘পলাবাল হক’
নবমাি বযবহৃত হবাে বযাখযা নক?’
‘ওটা অরিক উপরেে নসদ্ধারন্তে বযাপাে। আনম ঐ বযাপারে নকছুই জানি
িা। তরব পেটা আনম উপলনব্ধ করেনছ, পসটা হরলা, ঐ নদি ‘পলাবাল হক’-এে
সাপ্তানহক রুনটি মহোে নদি নছল। প্রনত সপ্তারহ একনদি ‘পলাবাল হক’-এে জরে
রুনটি মহো নিধবানেত। এরক সামরি পেরখই র্েেন্ত্রকােীো তারদে অপারেশরিে
নদি নিক করে। ‘পলাবাল হক’-এে মহোে উড্ডয়িরকই নবরশর্ অপারেশরিে
কারজ বযবহাে কো হয়। আনম নিনশ্চত মনুষ্যনবহীি ‘পলাবাল হক’পক ঘাুঁনট পথরক
নেনি কনম্পউটাে কমান্ নদরয়রছি, নতনি র্েেরন্ত্রে সারথ জনেত নছরলি। এে
সবরেরয় বে প্রমাে হরলা, ঘটিাে এক ঘণ্টা পে নতনি েহস্যজিকভারব নিহত
হি। সরন্দহ পিই, কারজ লাোরিাে পে তারক হতযা কো হয় োরত অনতরোপিীয়
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নবর্য়টা বাইরে িা োয়। তারক হতযা কোে নসদ্ধারন্তে সারথ সারথ পলাবাল হকরক
অপারেশরিে কারজ বযবহারেে সকল নেহ্ন তাো মুরছ পফলাে উরদযাে গ্রহে করে।
এই লরক্ষ্যই পসফ এয়াে সানভবস অনফস পথরক ‘পলাবাল হক’ পসনদি নক কারজ
বযবহাে হয়, তাে সাক্ষ্ী নফল্ম াকানত করে তাো নিরয় োয়।’ বলল মনেস
মেেযাি।
‘নকন্তু তাো ‘পসফ এয়াে অনফস’-এে রুনটি লে তখি সোয়নি! পকি?’
আহমদ মুসা বলল।
‘কােে, নদিনট রুনটি মহোে নছল নবধায় লরে অস্বাভানবকত্ব নকছু নছল
িা তরব সরন্দহ উররককােী একটা নবর্য় নছল। লরেে সারথ নছল রুরটে মনিটনেং
নেরপাটবও। এই নেরপাটব পথরক প্রমাে হরত পারে টাওয়াে ধ্বংরসে ঘটিাে সময়
‘পলাবাল হক’ নিউইয়কব পষ্টরটে আকারশ নছল।’ বলল মনেস মেেযাি।
‘ও এ কােরেই তাহরল পরে এই লেরক নমনসং পদখারিা হয়।’ আহমদ
মুসা বলল।
‘অবেই, এটাই কােে।’
কথা পশর্ করে একটু পথরমই মনেস মেেযাি আবাে বরল উিল, ‘পতামো
অরিক কথাই জাি পদখনছ। নিশ্চয় অরিক তথয সংগ্রহ করেছ। একটা দুরটা প্রমাে
নদরয় ওরদে কাবু কো োরব িা। র্েেন্ত্রকােীো শনিমাি, বুনদ্ধমাি, অথববাি ও
অতুল প্রভাবশালী। তারদে নবরুরদ্ধ পতামারদে সবরেরয় বে প্রমাে নক?’
‘পবনশ িয় শুধু নতিনট বে প্রমারেে উপে আমো ভেসা কেনছ।’ বরল
আহমদ মুসা হাইজযাকাে বরল কনথত ১৪ জরিে লাশ উদ্ধাে মাউন্ট মানসব পথরক
এবং ধ্বংস টাওয়ারে াষ্ট পেীক্ষ্াে নেরপাটব সম্পরকব সংরক্ষ্রপ সব কথা মনেস
মেেযািরক জািাল।
‘ও ে ! পতামো অসাধয সাধি করেছ। নকন্তু বৎস, পতামো ো পোোে
করেছ, পসগুরলা তুরখাে েন্ত্র, নকন্তু োলিা কেরব পক?’ বলল মনেস মেেযাি।
‘পসজরে পক্ষ্পোরস্ত্রেও বযবস্থা করেনছ জিাব। আোমী দুনতি নদরিে
মরধয পক্ষ্পোরস্ত্রে কাজ পদখরবি আপনি। প্রাথবিা করুি পেি-আমো সফল হই।’
আহমদ মুসা বলল।
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‘ঈশ্বে পতামারদে সাহােয করুি।’ বলল মনেস মেেযাি।
‘আমো উিরত োই জিাব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘অবেই উিরব। িেেীয় সময় খুব সংনক্ষ্প্তই হরয় থারক। খুব খুনশ
হরয়নছ পতামারদে পদখা পপরয়। তাছাো জাি, আমারদে ভাগ্নীরদে নসদ্ধারন্তও আনম
খুব খুনশ। ধমব নবশ্বাসরক িবায়ি কেরত োইরল, তাে জরে নবরশ্ব ইসলামই
একমাত্র নবকল্প। তাো তাই করেরছ।’ বলল মনেস মেেযাি।
আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘আমারদে ধরমব একটা কথা আরছ,
নিরজে জরে ো পছন্দ কেরব, অরেে জরেও তা পছন্দ কো উনেত। এই
কথারক পবাধ হয় এভারবও বলা োয়, অরেে জরে ো পছন্দ কেরব, নিরজে
জরেও তা পছন্দ হওয়া উনেত।’
হাসল বৃদ্ধ মনেস মেেযািও। বলল, ‘তুনম অসাধােে আহমদ মুসা।
অতযন্ত শি কথা তুনম শুধু সহজ করে িয় সুন্দে করেও বলরত পাে। নকন্তু এই
সুন্দে কথা পশািাে সুন্দে বয়স আমাে পিই। অস্তােরলে সময়টা শুধু নবরয়ারেে,
সংরোজরিে িয়। প্রাকৃনতক নবধািও এটাই।’
আহমদ মুসাে পোরখ-মুরখ িামল োম্ভীরেবে একটা পাতলা ছায়া। বলল,
‘েনতে জেৎ এই পৃনথবীে জরে একথা সতয, নকন্তু মািব জীবরিে অস্তােল
নেেন্তি নস্থনতে জেরতে পসাবরহ সারদক মাত্র। মৃতযু ে নসংহিাে নদরয় মানুর্ এই
নস্থনতে জেরত প্ররবশ করে। পশর্ নিিঃশ্বারসে পূবব পেবন্ত মানুর্রক নেেন্তে নস্থনতে
জেরতে জরে পারথয় পোোে কেরত হয়। এই পারথয়ে প্রকৃনত ও পনেমােই
নিরুপে করে নস্থনতে জেরত তাে পাওয়া ও পনজশি পকমি হরব। সুতোং
অস্তােরলে পশর্ পেবন্তও পারথয়ে সংরোজি েলরত হরব।’
‘আহমদ মুসা তুনম পেম দশবি-তরত্বে কথা বলছ। আনম বরলনছ মানটে
মানুরর্ে অনিতয জীবরিে কথা।’ বলল মনেস মেেযাি।
‘েনতে জেরত দুনিয়াে সবনকছুই অনিতয। নকন্তু এই জেরতে অনিতয
জীবিই অিরন্তে পারথয়। সুতোং মানটে মানুরর্ে জীবি অিরন্তে সারথ সম্পনকবত,
নবনেন্ন িয়।’ আহমদ মুসা বলল।
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বৃদ্ধ মনেস মেেযারিে পোরখ-মুরখ আিন্দ ও নবিরয়ে ছাপ। বলল পস
পেয়ারে পসাজা হরয় বরস, ‘আমারদে অনিতয জীবিটা অিরন্তে পারথয় সংগ্ররহে
জরেই, জীবরিে অস্তােল ক্ষ্য়মাি হরলও পারথয়ে সংরোজি এ সময় বানেরয়
েলরত হরব, এই পতা?’
‘নিক তাই।’ আহমদ মুসা বলল।
হাসল বৃদ্ধ মনেস মেেযাি। বলল, ‘জীবরিে উরদ্দে ও পনেেনতে নদক
নদরয় পতামাে কথা পেম এক সতয। নকন্তু আনম কথাটা বরলনছলাম জীবরিে
তজনবক নদক সামরি পেরখ। এখি বল, আমাে ভাগ্নীরদে জরে পেটা ভাল মরি
করেনছ, পসটা নিরজে জরে ভাল মরি কেরলই নক পারথয়ে বযবস্থা আমাে হরয়
োরব?’
‘এ প্ররশ্নে জবাব পতা আপনি নদরয়রছি এই কথা বরল পে, ধমব নবশ্বাস
িবায়ি কেরত োইরল তাে জরে ইসলামই একমাত্র নবকল্প।’ বলল আহমদ
মুসা।
‘নকন্তু আনম ধমব নবশ্বাসরক িবায়ি বা পুিরুিীবি কেরত েনদ িা োই?’
বলল মনেস মেেযাি। েম্ভীে কণ্ঠ তাে।
মুখ নটরপ হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এইমাত্র আপনি বলরলি জীবরিে
উরদ্দে ও পনেেনতে নদক পথরক দুনিয়াে অনিতয জীবরি আরখোরতে অিন্ত
জীবরিে জরে পারথয় সংগ্ররহে নবর্য়টা একটা পেম সতয। এই পেম সতযটা
মুলত ধরমবে সতয। একমাত্র ধমব অবলিি বা অনুসেে করেই এই পেম সতয লাভ
কো সম্ভব। সুতোং ধমব নবশ্বারসে িবায়ি বা পুিরুিীবি আপিারক কেরতই
হরে।’
সংরে সংরে উত্তে নদল িা মনেস মেেযাি। তাে মুখ অসম্ভব েম্ভীে হরয়
উরিরছ। ভােী পকাি নেন্তাে েভীরে নিমনিত পস। এক সময় পস ধীে করণ্ঠ বরল
উিল, ‘আমাে প্রায় ৮০ বছরেে অেল নিনস্ক্রয় জীবিকারল তুনম আমারক এনক
পশািারল আহমদ মুসা! আমাে সামরি িতুি এক জীবি পবারধে দেজা পে খুরল
নদরল তুনম! আনম পতা জীবিরক এভারব পকাি নদি পদনখনি! পকউ বরলনি আমারক
এভারব! এখি মরি হরে, মরি হরে িয় ভয় হরে আনম আমাে দুনিয়াে অনিতয
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জীবিরক বযথব করে নদরয়নছ, তাে মারি অিন্ত জীবরিও আনম নকছু পাব িা,
মমবানন্তকভারব বযথব ও নবেনিত হব আনম পসখারি!’ ভােী ও কনম্পত করণ্ঠ পস কথা
পশর্ কেল। তাে দুরোরখে পকাোয় অশ্রু নেক নেক কেরছ।
শান্ত করণ্ঠ ও সান্ত¦িাে সুরে আহমদ মুসা বলল, ‘জিাব, সববরশর্ পে বাকয
নদরয় আপনি কথা পশর্ কেরলি, পস ধেরিে কথা বলাে সময় এখিও আরসনি।
আপিাে দুনিয়াে জীবি পশর্ হয়নি, আরখোরতে অিন্ত জীবি এখিও অজািা
দূেরত্ব।’
‘অজািা দূেরত্ব হরলও একথা পতা আনম জানি, পস অিন্ত জীবরিে জরে
উপেুি পারথয় সংগ্ররহে অরিক সময় আমাে পিই।’ বলল মনেস মেেযাি িেম
করণ্ঠ। পোরখে পকাোয় জরম ওিা দুরফাটা অশ্রু েনেরয় পেল তাে েন্ নদরয়।
‘আল্লাহে কারছ ‘উপেুি পারথয়’ নবরবেয নবর্য় সব সময় িয়। েনদ
নতনি পদরখি তাুঁে বান্দা উপেুি পারথয় সংগ্ররহে জরে উপেুি োত্রা শুরু
করেরছ, নকন্তু োত্রা পশর্ কোে সময় তাে হয়নি, তাহরল করুোময় আল্লাহ ফুল
মাকব অথবাৎ উপেুি পারথয় তারক নদরয় পদি।’ এই কথাগুরলা বলরত নেরয়
আরবরে ভােী হরয় উিল আহমদ মুসাে কণ্ঠও।
ওনদরক মনেস মেেযাি-এে দুরোখ নদরয় দে দে করে পিরম এল অশ্রু।
আকুল করণ্ঠ বরল উিল, ‘সনতয বলছ আহমদ মুসা! অিন্ত পস জীবি আনম সুন্দে
করে পাব? এখিও সফল হবাে সময় তাহরল আমাে আরছ? তাহরল আমাে হাত
ধে আহমদ মুসা। আমারক নিরয় েল ‘উপেুি োত্রা’ শুরুে পরথ।’
বরল বৃদ্ধ মনেস মেেযাি জনেরয় ধেল আহমদ মুসাে হাত।
নমরসস মেেযাি অরিকক্ষ্ে এরস দাুঁনেরয়রছ একটু দূরে, মনেস
মেেযারিে পপছরি। পসও শুিনছল উভরয়ে কথা অবাক নবিরয়।
পস এবাে ধীরে ধীরে এরস স্বামীে পারশ বসল। পস তাে হাত েস্ত কেল
স্বামীে বাহুে উপে।
মনেস মেেযাি আহমদ মুসাে একটা হাত জনেরয় ধেরল আহমদ মুসাও
দুহাত নদরয় তাে হাত জনেরয় ধরেরছ।
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৭
মানকবি পপ্রনসর রন্টে ওভাল অনফস। পপ্রনসর ন্ট এযা ামস হ্যানেসি তাে
আসরি বরস। সামরি পখালা একটা ফাইরলে উপে তাে মরিারোে নিনবষ্ট।
আিন্দ-উৎকণ্ঠাে নমশ্র পখলা তাে পোরখ-মুরখ।
এক সময় পস ফাইল ধীরে ধীরে বন্ধ কেল। পসাজা হরয় বসল পেয়ারে।
তােপে বাম হাত বানেরয় বাম নদরকে প রষ্কে এক প্রারন্ত োখা ইন্টােকরমে িীল
পবাতাম পেরপ বলল, ‘ওুঁরদে এখি পানিরয় দাও।’
করয়ক মুহূরতবে মরধযই ঘরে এরস ুকল পসরক্রটােী অব পষ্টট বব.এইে
ব্রুস, পসরক্রটােী অব ন রফন্স সান্ড্রা পষ্টাি, পপ্রনসর রন্টে নিোপত্তা উপরদষ্টা
এনলজা উ , মানকবি সশস্ত্র বানহিীে প্রধাি পোিাল্ড ওয়ানশবটি। নস.আই.এ প্রধাি
এ নমোল মযাক আথবাে, এফ.নব.আই প্রধাি জজব আব্রাহাম জিসি এবং নসরিট
পোরয়ন্দা কনমনটে প্রধাি আিা পযারট্রনসয়া।
সবাইরক স্বােত জািাল পপ্রনসর ন্ট হ্যানেসি। বলল, এই নমনটংটা ২৪
ঘণ্টা আরে হবাে কথা নছল, নকন্তু কাকতােীয়ভারব নমস এনলজা উ , নমস সান্ড্রা
পষ্টাি ও বব. এইে. ব্রুস নতিজিই ওয়ানশংটরিে বাইরে থাকায় নমনটং নপনছরয়
পদয়া হয়। আে আমো এই সাত সকারল বরসনছ তাে কােে হরলা, আমাে মরি
হরে সকাল দশটাে মরধযই পপ্ররসে সারথ আমারদে কথা বলরত হরব।’ থামল
পপ্রনসর ন্ট।
সবাই নিেব। পপ্রনসর ন্ট আবাে কথা বলল। এফ.নব.আই প্রধাি জজব
আব্রাহাম জিসিরক লক্ষ্য করে বলল, ‘নম. জজব, লা-মরন্ ে কালরকে নিউজ
আইরটমটা পে–ি।’
পো শুরু কেল জজব আব্রাহাম জিসি,
‘পযানেস, ১১ই পসরেিে। নিউইয়কব পষ্টরটে মাউন্ট মানসব’ে
পে ইনন্ য়াি পগ্রভইয়ার বে পারশ পোপি একনট েেকবে আনবষ্কৃত হরয়রছ।
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একজি পুোতত্বনবদ অধযাপরকে পকৌতূহলমূলক এক খিিকারল এই েেকবে
আনবষ্কৃত হয়।
েেকবরে ১৪নট কংকাল ছাোও হারতে আংগুনট, লবীানষ্টক মানিবযাে,
লবীানষ্টক পিমকা ,ব করয়ি, ইতযানদসহ পবশ নকছু এমি নিদশবি আনবষ্কৃত হরয়রছ
ো ইনতমরধযই সবাে মরধয প্রবল োিলয সৃনষ্ট করেরছ।
প্রাপ্ত তথয অনুসারে একটা পিমকার ব এমি একজরিে িাম পাওয়া পেরছ
নেনি নিউইয়রকবে টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে হাইজযাকাে নহসারব নবমাি ধ্বংরসে
সারথ সারথ নিহত হরয়রছ বরল প্রোনেত হরয়রছ। প্রাপ্ত একটা আংনটরত এমি
একটা আেবী অক্ষ্ে পাওয়া পেরছ ো টাওয়াে ধ্বংসকােী বরল কনথত একজি
সন্ত্রাসীে িারমে আদযাক্ষ্রেে সারথ নমরল োয়। এছাো খিিকােী ও উপনস্থত
পুোতত্বনবদ ও প্রতœতত্বনবদরদে প্রাথনমক ধােোয় েেকবেনট নবশ বছরেে মত
পুোরিা হরব।
কংকালগুরলা উরত্তালরিে পেপেই দাুঁত ও পদহাবরশর্ এে িমুিা
ফরেিনসক পেীক্ষ্াে জরে অধযাপক নিরয় পেরছি। অধযাপরকে ধােো
েেকবেনট পে ইনন্ য়াি নভকনটমরদেও হরত পারে। এ পপ্রক্ষ্াপরট মরি কো
হরে ফরেিনসক পেীক্ষ্াে মাধযরমই সবনকছু পনেষ্কাে হরয় োরব।
তরব এলাকাে প্রশাসি ও সংনিষ্ট অনধকাংরশে অনভমত হরলা, আনবষ্কৃত
েেকবরেে সারথ নিউইয়রকবে টুইিটাওয়াে ধ্বংরসে সম্পকব আরছ। প্রাপ্ত আেবী
িাম, আেবী বেবমালা, টাওয়াে ধ্বংরস নিহত ১৪ সন্ত্রাসীে সারথ েেকবরেে
কংকাল সংখযা নমরল োওয়াই শুধু িয়, েেকবে আনবষ্কারেে পে একনট
অপনেনেত মহল হিাৎ তৎপে হরয় ওিারকও পেবরবক্ষ্ক মহল তাৎপেবপে
ূ ব বরল
অনভনহত কেরছ।
এ নবর্রয় অনুসন্ধাি কেরত নেরয় জািা পেরছ, েেকবে আনবষ্কারেে
পেনদি নিউইয়রকবে পুনলশ প্রধািরক সারথ নিরয় দুজি অজ্ঞাতিামা পলাক
পহনলকোে নিরয় মাউন্ট মানসবরত নেরয়নছরলি। ওয়ানকফহাল সূরত্র জািা পেরছ,
তাো টাকা-পয়সা নদরয় কংকাল ও প্রাপ্ত নজনিসপত্র োরয়ব কেরত পেরয়নছরলি।
নকন্তু ঘটিাে সারথ পে ইনন্ য়ািরদে স্থািীয় প্রশাসি, স্থািীয় পফ ারেল কনমশি
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অনফস ও পুনলশ নলনখত-পনেতভারব জনেত হরয় পোয় এবং কংকালগুরলাে
অংশনবরশর্ পেীক্ষ্াে জরে েরল োওয়ায় তারদে র্েেন্ত্র সফল হয়নি। মরি কো
হরে, নবরশর্ পকাি মহরলে োরপে ফরল নকংবা প্রভানবত হরয় নিউইয়রকবে পুনলশ
প্রধাি অজ্ঞাতিামা দুজরিে সারথ তারদে বা তারদেই সংেৃনহত পহনলকোরে
মাউন্ট মানসবরত নেরয়নছরলি। পুনলশ প্রধাি নম. ওয়াটসি বলরত পােরবি ঐ পলাক
দুজি পক? পেবরবক্ষ্ক মহল মরি করেি, মাউন্ট মানসব’ে েেকবেনট েনদ
নিউইয়রকবে টাওয়াে ধ্বংরসে সারথ সম্পনকবত হরয় পরে, তাহরল নিউইয়রকবে
পুনলশ প্রধািরক োো মাউন্ট মানসবরত নিরয় নেরয়নছল তারদেও সম্পকব আরছ
টাওয়াে ধ্বংরসে সারথ।’
পো পশর্ করে থামল এফ.নব.আই প্রধাি জজব আব্রাহাম জিসি। পো
পশর্ হরতই পপ্রনসর ন্ট হ্যানেসি ন রফন্স পসরক্রটােী সান্ড্রা পষ্টারিে নদরক তানকরয়
বলল, ‘আপনি নেরপাটব নিশ্চয় পরেরছি?’
‘পরেনছ নম. পপ্রনসর ন্ট। নকন্তু এটা পতা পনত্রকাে নেরপাটব। আমারদে
নিজস্ব নেরপাটবও আমারদে সামরি আসা দেকাে।’ বলল সান্ড্রা পষ্টাি।
পপ্রনসর ন্ট হ্যানেসি তাে সামরিে ফাইল সান্ড্রা পষ্টারিে নদরক এনেরয়
নদরয় বলল, ‘এফ.নব.আই. এে নেরপাটবটা আপনি সবাইরক পরে শুিাি।
‘ধেবাদ নম. পপ্রনসর ন্ট’ বরল সান্ড্রা পষ্টাি ফাইলনট হারত নিল। পেরত
শুরু কেল পস ্িঃ
“ক’নদি আরে . হাইম হাইরকল উদ্ধাে হবাে পে তাে কাছ পথরকই
প্রথম জািা পেল টাওয়াে ধ্বংরসে নপছরি তৃতীয় পরক্ষ্ে র্েেরন্ত্রে কথা। . হাইম
হাইরকলরক এই র্েেন্ত্রকােীোই নক োপ করেনছল তাে মুখ বন্ধ োখাে জরে।
নবশ বছে আরে েুবক . হাইম হাইরকলও এই র্েেরন্ত্রে সারথ েুি নছরলি। নকন্তু
পরে নতনি অনুতপ্ত হি এবং নসিােরে নেরয় নতনি ঈশ্বরেে কারছ তাে পারপে
কিরফশি করেি। এই কিরফশি পেক ব ঘটিাক্ররম িান্স-জামবানিে প্রাইরভট
পোরয়ন্দা সংস্থা ‘স্পুটনিক’ পপরয় োয়। এই পোরয়ন্দা সংস্থা আপিা পথরকই
টাওয়াে ধ্বংরসে পপছরি প্রকৃত সতয নক তা উদ্ধারেে জরে তদন্ত কাজ হারত
নিরয়নছল। র্েেন্ত্রকােী পসই তৃতীয় পক্ষ্ সমস্ত পেক ব ও দনলল-পত্রসহ স্পুটনিক
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অনফস ধ্বংস করে এবং এে সাত পোরয়ন্দারক নক োপ করে। সম্প্রনত আরজােস
িীপপুি পথরক তাো উদ্ধাে হয়। তাো উদ্ধাে হবাে পে টাওয়ে ধ্বংরসে বযাপারে
আবাে তদন্ত শুরু হরয় োয়। এই পনেনস্থনতরতই . হাইম হাইরকল োরত র্েেন্ত্র
ফাুঁস করে পদবাে সুরোে িা পায় এজরেই . হাইম হাইরকলরক নক োপ কো
হয়।
. হাইম হাইরকলরক স্পুটনিরকে পলারকোই উদ্ধাে করে এবং . হাইম
হাইরকল টাওয়াে ধ্বংরসে র্েেরন্ত্রে সারথ েতটুকু জনেত নছরলি, ততটুকু তাো
পজরি পিয়। তাে নভনত্তরত তদরন্ত এনেরয় তাো আজ পোটা র্েেন্ত্রই উদঘাটি
করেরছ। ভয়ংকে ও উরিেজিক সব তথয পবনেরয় এরসরছ। ফরেিনসক পেীক্ষ্ায়
প্রমাে হরয়রছ, েেকবে পথরক উদ্ধােকৃত ১৪নট কংকারলে সবাই আেব এবং তাো
নিহত হরয়রছ টাওয়াে ধ্বংরসে নদিেত োরত এক সারথ। টাওয়াে ধ্বংরসে াষ্ট
তাো নিউইয়রকবে নতিনট নবশ্বনবখযাত লযারব পেীক্ষ্া করেরছ। তারত প্রমাে
হরয়রছ, নবরশর্ ধেরিে অনত ক্ষ্মতাশালী ‘পসফ প রমানলশ এিরলবীানসভ’ নদরয়
দুনট টাওয়াে গুনেরয় পদয়া হরয়রছ, নবমারিে আঘাতটা নছল পলাক পদখারিা।
সবরেরয় ভয়ংকে হরলা, আমারদে অনত পোপিীয় ও অতযাধুনিক ‘পলাবাল হক’
নবমাি নসনভল এয়াে লাইিস-এে দুনট নবমািরক পটরি নিরয় টাওয়ারে আঘাত
কোরিাে কারজ বযবহৃত হরয়রছ। এই নবমারিে পসনদরিে অনফনসয়াল লে-এে
ফরটাকনপসহ পলাবাল হরকে পসনদরিে ‘এনেরয়ল রুট’ ও ‘উড্ডয়ি তৎপেতাে’
ছনব স্পুটনিরকে হারত পরেরছ। উপরে উরল্লনখত কুরমন্টগুরলাে কনপ
আমারদেও হারত এরসরছ। শুধু ‘পলাবাল হক’ এনেরয়ল ফরটাগ্রাফ পিই। তরব
দুএক নদরিে মরধয পপরয় োব।
র্েেন্ত্রকােী তৃতীয় পক্ষ্ সম্পরকব আমোও পখাুঁজ খবে নিনে। আমো
নিউইয়রকবে পুনলশ প্রধারিে সারথ আরলােিা করেনছ। পে দুজি মাউন্ট মানসবরত
তারক সারথ নিরয়নছরলি, তারদে িাম পাওয়া পেরছ। একজি আজে
ওয়াইজমযাি। নতনি পোপি ইহুদী সংেিি ‘ওয়াল্ডব আনমব’-এে পিতা এবং এখি
আমারদে হাজরত বন্দী ইহুদী পোরয়ন্দা প্রধাি পজিারেল োেরিে পস বন্ধু। ”
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পো থামাল সান্ড্রা পষ্টাি। বলল পপ্রনসর ন্ট হ্যানেসিরক লক্ষ্য করে, ‘নম.
পপ্রনসর ন্ট নেরপাটব-এে ‘সাে সংরক্ষ্প’ পেলাম। এেপে নবস্তানেত। পেব নক?’
‘এখিকাে মত সাে-সংরক্ষ্পই েরথষ্ট। ধেবাদ আপিারক।’ বলল
পপ্রনসর ন্ট।
পপ্রনসর ন্ট থামরতই নসরিট পোরয়ন্দা কনমনটে প্রধাি আিা পযারট্রনসয়া
বরল উিল, ‘নম. পপ্রনসর ন্ট, পোটা বযাপােটা নবিা পমরঘ বজ্রপারতে মত মরি
হরে আমাে কারছ। তৃতীয় পরক্ষ্ে র্েেরন্ত্রে সারথ মানকবি সেকারেে সম্পকব
কতটুকু নছল, এ বযাপারে নেরপারটবে সাে-সংরক্ষ্রপ নকছু বলা পিই। এ বযাপােটাই
আমারদে কারছ সব োইরত গুরুত্বপূেব। আমো েনদ এখি পপ্ররসে সারথ কথা
বলরত োই, তাহরল আমারদে প্রধাি কথা হরব এ বযাপারেই।’
‘ধেবাদ নমরসস পযারট্রনসয়া। এ নবর্য়টা আরলােিাে জরেই আমো
বরসনছ।’ বরল পপ্রনসর ন্ট এফ.নব.আই প্রধাি জজব আব্রাহাম জিসরিে নদরক
তানকরয় নকছু বলরত োনেল। এ সময় তাুঁে ইন্টােকরম লাল একটা নসেোল
জ্বরল উিল। পপ্রনসর ন্ট পটনলরফারিে নেনসভাে হারত তুরল নিল। ওপারেে কথা
শুিল। েম্ভীে হরয় উিল তাে মুখ। উত্তরে শুধু বলল, ‘পানিরয় দাও।’
পপ্রনসর ন্ট পটনলরফারিে নেনসভাে পেরখ পসাজা হরয় বরস বলল,
‘আজরকে ‘লা-মরন্ ’ আসরছ। ওরত িানক নবশাল নেরপাটব আরছ টাওয়াে ধ্বংরসে
উপে।’
কথা পশর্ করেই পপ্রনসর ন্ট ঘনেে স্ক্রীরিে নদরক এক েলক তানকরয়
বরল উিল, ‘এস।’
পসরকরন্ ে মরধযই একটা ফাইল নিরয় করক্ষ্ প্ররবশ কেল পপ্রনসর রন্টে
একজি নপ.এস।
ফাইলনট পস পপ্রনসর রন্টে সামরি পেরখ পবনেরয় পেল।
পপ্রনসর ন্ট ফাইল পথরক লা-মরন্ পবে করে নিল। পদখল লী পহন ংটা।
পশাল্ডারে বলা হরয়রছ ্িঃ ‘বৃহত্তম র্েেরন্ত্রে মুরখাশ উরন্মােি।’ আে আট
কলামবযাপী মূল পহন ং হরলা ্িঃ ‘টাওয়াে ধ্বংস করে প রমানলশি এিরলবীানসভ
॥ নবমাি হাইজযাক হয় পলাবাল হরকে িাো।’
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পপ্রনসর রন্টে মুখ নবর্েœ হরয় উরিরছ। তারত নকছু উরিেও ছায়া
পফরলরছ। লা-মরন্ কােজটা জজব আব্রাহারমে নদরক এনেরয় নদরয় বলল,
‘আপিাে নেরপারটব পিই, এমি নক আরছ এখারি, পস বযাপারে নব্রফ করুি।’
কােজনট হারত নিরয় উরি দাুঁোল জজব আব্রাহাম জিসি। বলল, ‘নম.
পপ্রনসর ন্ট আনম পাুঁে নমনিরটে মরধয আসনছ।’
জজব আব্রাহাম জিসি পবনেরয় পেল। নিক পাুঁে নমনিরটে মরধযই আবাে
নফরে এল। বসল। বলল, ‘নম. পপ্রনসর ন্ট পোটা নেরপারটবে উপে আনম পোখ
বুনলরয়নছ। আমারদে নেরপারটবে পেরয় আলাদা পে নদক তাহরলা, লা-মরন্ ে
নেরপাটবনট পবনশ প্রতযক্ষ্ ও ঘনিষ্ঠ। তাছাো তাো ১৪নট কংকারলে ফরেিনসক
নেরপাটব আলাদা আলাদা নদরয়রছ, আমো ১৪টা কংকাল নমনলরয় একটা নেরপাটব
করেনছ। অনুরূপভারব ধ্বংস টাওয়ারেে াষ্ট নতিনট লযাবরেটেীরত পেীক্ষ্া
হরয়রছ। পনত্রকা নতিনট লযাবরেটনেে নেরপাটবই আলাদা আলাদা করে নদরয়রছ,
আমো নদরয়নছ নতি লযারবে একটা সামানে। নসনভল এয়ােলাইন্স-এে দুনট
নবমািরক টাওয়ারে হাইজযাক করে নিরয় োবাে জরে ‘পলাবাল হক’পক নকভারব
বযবহাে কো হরয়রছ তাে নবস্তানেত নববেে পনত্রকা ‘পসফ এয়াে সানভবস’এে
কমবকতবা মনেস মেেযাি-এে পষ্টটরমন্ট আকারে নবস্তানেত তুরল ধরেরছ। আমো
অতটা পানেনি। তরব একটা নজনিস লা-মরন্ এিলুনসভ করেরছ, ো আমারদে
নেরপারটব পিই। পসটা হরলা র্েেন্ত্রকােীো সেকারেে পোরখ ধুলা নদরয় নকভারব
‘পলাবাল হক’পক তারদে কারজ বযবহাে কেরত সমথব হয়। পনত্রকাে নববেেটা এই
েকম ্িঃ ‘পলাবাল হক’ সপ্তারহ একনদি রুনটি মহোয় আকারশ উরে থারক।
র্েেন্ত্রকােীো পলাবাল হক’পক বযবহারেে জরে এই নদিটারকই পবরছ পিয় এবং
ঐনদি গ্রাউন্ কমারন্ ‘পলাবাল হক’-এে দানয়রত্ব পে নছল তারক পকৌশরল ঐনদি
ছুনট পিয়ারিা হয় এবং তাুঁে স্থারি ঘুর্ পখরয় আত্মনবনক্র কো একজিরক বসারিা
হয়। তােই কমারন্ ‘পলাবাল হক’ নবমাি হাইজযাক করে টাওয়ারে নিরয় োয়।
পরে ঘটিাে এক ঘণ্টাে মরধয তারক খুি করে নেেতরে তাে মুখ বন্ধ কো হয়।’
থামল জজব আব্রাহাম।
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জজব আব্রাহাম থামরল আিা পযারট্রনসয়াই প্রথম কথা বরল উিল। বলল,
‘লা-মরন্ ে নেরপাটব পকাথাও পকারিাভারব সেকােরক জনেরয়রছ নকিা?’
‘িা জোরিা হয়নি। বেং পসফ এয়াে সানভবস-এে কমবকতবা মনেস
মেেযারিে পষ্টটরমন্ট এবং সববরশর্ ‘পলাবাল হক’-এে গ্রাউন্ কিরট্রারলে পে কথা
লা-মরন্ পথরক বললাম তা মানকবি সেকােরক বাুঁনেরয় নদরয়রছ।’ জজব আব্রাহাম
জিসি বলল।
‘নকন্তু মনেস মেেযাি তাে নববেে এবং ‘পলাবাল হক’ টাওয়াে ধ্বংরস পে
ভুনমকা পালি করেরছ তাে ফরটা অনফনসয়ানল উপরে নদরয়ও পকাি নবোে পািনি,
বেং তাে নবভােীয় েীফ প্রনতকাে োইরত নেরয় পফাসব নেটায়ােরমরন্টে নশকাে
হরয়রছি তাে বযাখযা নক?’ বলল আিা পযারট্রনসয়া।
‘সেকাে জনেত পিই মারি এই কাজ সেকারেে নসদ্ধান্তক্ররম হরয়রছ তাে
পকাি প্রমাে পাওয়া োরে িা। নকন্তু সেকারেে শীর্ব পথরক নি¤œ পেবায় পেবন্ত
এক বা একানধক পলাক এই র্েেরন্ত্রে সারথ জনেত থাকরত পারে। তারদে
মাধযরম ভূয়া তথয, ভূয়া খবে নদরয় তখি সেকারেে কথা ও কাজরক নবপথোমী
কো হরয়রছ। এবং এই ভারবই নবিা তদরন্ত এবং উপেুি প্রমাে ছাোই টাওয়াে
ধ্বংরসে দায় একটা পরক্ষ্ে উপে োপাি হরয়রছ, তারদে শানস্তও পদয়া হরয়রছ।
র্েেন্ত্রকােীো এটা পনেকনল্পতভারব কনেরয়রছ। লা-মরন্ ে নেরপারটব এ কথা
পনেষ্কােভারব বলা হরয়রছ। . হাইম হাইরকরলে মরত তারদে র্েেরন্ত্রে
করয়কটা নদক নছল। প্রধাি একটা নদক নছল সেকাে ও নমন য়ায় অবস্থািকােী
তারদে পলাক নদরয় এমি কথা বলারিা, এমি তথয ছোরিা োরত করে তারদে
পনেকল্পিা অনুসারে সেকারেে পদরক্ষ্প গ্রহে অবধানেত হরয় পরে এবং এে
পরক্ষ্ জিমতও সৃনষ্ট হয়। এটাই ঘরটরছ। সেকাে র্েেরন্ত্রে বাহি নহসারব কাজ
করেরছ, র্েেন্ত্রকােী নহসারব িয়।’ জজব আব্রাহাম জিসি বলল। জজব আব্রাহাম
জিসি থামরলও সংরে সংরে পকউ কথা বরল উিল িা।
পসাজা হরয় বসল পপ্রনসর ন্ট হ্যানেসি।
বলল, ‘ধেবাদ নম. জজব। আপনি পেটা বরলরছি, পসটাই সম্ভবত সতয।
নকন্তু ..........।’
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পপ্রনসর ন্ট কথা পশর্ কেল িা। লাল আরলা জ্বলরছ তাে ইন্টােকম
পযারিরল। কথা বন্ধ করে সবাে উরদ্দরে ‘মাফ কেরবি’ বরল পটনলরফারিে
নেনসভাে তুরল নিল। পটনলরফারি ওপারেে কথা শুরি ‘ওরক’ বরল পটনলরফাি
পেরখ নদল। সবাে নদরক মুখ নফনেরয় প্রথরমই জজব আব্রাহাম জিসিরক লক্ষ্য করে
বলল, আপিাে জরে পমরসজ আজে ওয়াইজমযাি এবং ইনলয়া ওরবেয় ধো
পরেরছ। আপিাে জরে আরেকটা সুখবে হরলা, তারদে ধরে এফ.নব.আই-এে
হারত তুরল নদরয়রছ নম. আহমদ মুসা।’ পশর্ কথাটা বলাে সময় পপ্রনসর রন্টে
পিাুঁরট এক টুকরো নমনষ্ট হানস ফুরট উরিনছল।
পপ্রনসর ন্ট একটু থামরতই জজব আব্রাহাম জিসি নকছু বলাে জরে মুখ
খুরলনছল। নকন্তু পপ্রনসর ন্ট তারক বাধা নদরয় বলল, ‘আমাে কথা পশর্ হয়নি নম.
জজব।’
‘স্যনে স্যাে।’ বলল জজব আব্রাহাম।
‘ওরয়লকাম জজব।’ বরল পপ্রনসর ন্ট সবাে নদরক মুখ নফোল। বলল,
‘খবরেে আরেকটা সংরোজি, মানকবি েুিোেসহ দুনিয়াে সব নটনভ ও পেন ও
লা-মরন্ ে খবরেে ফলাও প্রোে শুরু হরয়রছ। আজ পভাে োত পথরক নি ওয়াল্ডব
নটনভ টাওয়াে ধ্বংরসে ঘটিাে উপে নবস্তানেত নেরপাটব শুরু করেরছ। সকাল পথরক
দুনিয়াে সব নটনভ েযারিলও এে সারথ পোে নদরয়রছ। পালবারমন্ট সদস্যসহ সব
জায়ো পথরক পটনলরফাি আসা শুরু হরয়রছ। আনম নমনটং-এ আনছ বরল সব কল
পিনকরয় োখা হরয়রছ। আমারদেরক অবেই অনবলরি পপ্ররসে সারথ কথা বলরত
হরব। নক বলব এটাই এখিকাে বে প্রশ্ন।’
থামল পপ্রনসর ন্ট। তাকাল জজব আব্রাহাম জিসরিে নদরক। বলল, ‘বলুি
নম. জজব নক পেি বলরত পেরয়নছরলি।’
‘নম. পপ্রনসর ন্ট, আহমদ মুসা শুধু আজে ওয়াইজমযাি ও ইনলয়া
ওরবেয়রকই শুধু ধেরলি িা, . হাইম হাইরকলরক উদ্ধােসহ পোটা
অপারেশিটাই নতনি করেরছি।’ জজব আব্রাহাম জিসি বলল।
‘স্পুটনিক-এে কথা শুরিই এ নেন্তা আমাে মাথায় এরসরছ। করয়কজি
মুসনলম েুবরকে ততনে স্পুটনিক ইনতহাস সৃনষ্ট কেরব, আে তাে সারথ আহমদ
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মুসা থাকরব িা, এটা অনবশ্বাস্য। তােপে েখি আজে ওয়াইজমযারিে পাকোও
কোে কথা শুিলাম, তখনি আমাে কারছ নবর্য়টা নদবারলারকে মত পনেষ্কাে হরয়
পেরছ। ধেবাদ জজব নবর্য়টা ফেমানল জািারিাে জরে।’ বলল পপ্রনসর ন্ট
হ্যানেসি।
কথা বলাে জরে হাত তুলল সশস্ত্র বানহিী প্রধাি পোিাল্ড ওয়ানশংটি।
বলল, ‘আহমদ মুসা আমােও ¯প্œপহে পাত্র। নকন্তু স্যাে, আহমদ মুসা মানকবি
েুিোেরক এবাে নবপরদ পফলল।’
হাসল পপ্রনসর ন্ট। ‘নম. পোিাল্ড ওয়ানশংটি আপনি নিক বরলরছি। তরব
তা নিক এই অরথব পে, মানকবি েুিোেরক এখি একটা তকনফয়ত বা বযাখযা নদরত
হরব। নকন্তু আরেক নদক পথরক এই আনবষ্কাে মুসলমািরদে োহুমুনি ঘটাবাে
সারথ সারথ মানকবি েুিোরেেও কলংক পমােি কেল। আরমনেকা ও ইউরোরপে
নকছু পলাক ছাো দুনিয়াে অবনশষ্ট মানুর্ নবশ্বাস কেরতা টাওয়াে ধ্বংরসে ঘটিা
পখাদ মানকবি েুিোে ঘনটরয়রছ োজনিনতক ফায়দা হানসরলে জরে। আে এটাও
নিক পে মানকবি সেকাে তখি এই ঘটিাে সুরোে গ্রহেও করেনছল। তাে বে
করয়কনট একতেফা সামনেক অনভোি-এে সাক্ষ্ী হরয় আরছ। এইভারব মানকবি
েুিোে পে সন্ত্রাসরক ইসুয বানিরয়নছল, পস সন্ত্রারসে দারয়ই পসও অনভেুি
হরয়নছল। নবশ বছে ধরে মানকবি েুিোে এই কলংরকে পবাো বহি করে েরলরছ।
আজ টাওয়াে ধ্বংরসে েহস্য উরন্মানেত হওয়ায় মানকবি েুিোে এবং মানকবি
জানত অরেে োত্রা ভংরেে পসনদরিে দায় পথরক মুি িা হরলও ‘নিরজে িাক
পকরট’ অরেে ‘োত্রা ভংে’ কেরত নেরয়নছল, এই জঘে ধেরিে তিত অপোরধে
দায় পথরক মুনি পারব। নকন্তু থাক এসব কথা। আমো আসল কথায় নফরে আনস।
বলনছলাম পপ্রস নব্রনফং-এে কথা। নক বলব পসটা নিক হওয়া দেকাে।’
‘নম. পপ্রনসর ন্ট, আমো পপ্রস নব্রনফং কেব, িা পপ্রস পষ্টটরমন্ট কেব?
পষ্টটরমন্ট নেনলজ কেরল সাংবানদকরদে মুরখামুনখ হরত হয় িা।’ বলল পসরক্রটােী
অব পষ্টট বব.এইে ব্রুস।
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‘সাংবানদকরদে এনেরয় লাভ পিই নম. বব। সতয পেটা পসটাই আমো
বলব। জিেরেে কারছ অবেই আমারদে স্বে থাকরত হরব। তাছাো পদশ,
সেকাে পকািটাে জরেই আনম পকাি সমস্যা পদখনছ িা।’ বলল পপ্রনসর ন্ট।
‘আনমও তাই মরি কেনছ নম. পপ্রনসর ন্ট।’ বলল পসরক্রটােী অব ন রফন্স
সান্ড্রা পষ্টাি।
পপ্রনসর ন্ট নিোপত্তা প্রধাি এনলজা উ , নস.আই.এ প্রধাি এ নমোল
মযাক আথবাে এবং সশস্ত্র বানহিী প্রধাি পোিাল্ড ওয়ানশংটরিে নদরক তাকাল।
তাো এরক এরক বলল, ‘পপ্রনসর রন্টে কথাই নিক। সরতযে মুরখামুনখ
আমারদে দাুঁোরিা উনেত। েতটুকু ভুল ততটুকুরক ভুলই বলরত হরব। এরত
আমারদে জানতেত মেবাদা আেও সমুন্নতই হরব। পোটা পৃনথবী এই মুহূরতব উন্মুখ
হরয় আরছ আমো নক বনল তা পশািাে জরে। আমো এখি ো বলব, তা শুধু
আমারদে িয় পোটা আরমনেকাে কথা হরয় দাুঁোরব। বযনিেতভারব আমো নমথযা
বলরতও পানে, সতয পোপি কেরত পানে, নকন্তু জানতে পরক্ষ্ কথা বলরত নেরয়
আমো তা পানে িা। প্রমাে হরে আমো নিরজরদে িাক-রকরট অেরদে োত্রা
ভংে কনেনি। সুরোে গ্রহরেে উরদ্দে নিরয় আমো নিরজো টুইি টাওয়াে ধ্বংস
কনেনি। নকন্তু এভারব আমো নিরজো নিরজরদে িাক িা পকরটও পৃনথবীে অরিক
পদশ, অরিক মানুর্রদে আমো োত্রা ভংে করেনছ। পসটা আজ উন্মুখ নবশ্ববাসীে
কারছ অকপরট আমারদে স্বীকাে কো উনেত। এরত দু’োে জি অখুনশ হরলও
আমারদে ফাউন্ াে ফাদােসো খুনশ হরবি।’
‘সবাইরক ধেবাদ। আনম মারি পপ্রনসর ন্ট নিরজই আজ পপ্রনসর ন্ট
নিরজই আজ পপ্রস নব্রনফং কেরবি। নমস এনলজা উ আপনি সবাে সারথ পোমশব
করে একটা নব্রনফং দাুঁে কোি। নিক দশটায় পহায়াইট হাউরজ সাংবানদকরদে
াকা পহাক।’ একটু থামল পপ্রনসর ন্ট হ্যানেসি। তাকাল জজব আব্রাহাম জিসরিে
নদরক। বলল, ‘নম. জজব আপনি নিশ্চয় জারিি আহমদ মুসা এখি পকাথায়।
আপনি নিরজ তাে কারছ োরবি। তাুঁরক আমাে দাওয়াত পদরবি। আজ তাুঁে
পছন্দমত পে পকাি সময় আনম তাুঁে সারথ কথা বলরত োই।’ আবাে একটু থামল
পপ্রনসর ন্ট। কথা বলল আবাে জজব আব্রাহামরক লক্ষ্য করেই, ‘পপ্রনসর রন্টে পপ্রস
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নব্রনফং-এে পে . হাইম হাইরকল ও নম. মনেস মেেযাি-এে সাংবানদক সরম্মলি
হরব। পস বযবস্থাও কেরত হরব।’ বলল পপ্রনসর ন্ট হ্যানেসি।
‘ইরয়স নম. পপ্রনসর ন্ট। আপিাে নিরদবশ অনুসারে কাজ হরব।’ বলল
জজব আব্রাহাম জিসি।
‘ধেবাদ জজব। সবাইরক ধেবাদ।’ বরল পপ্রনসর ন্ট উরি দাুঁোল।
উরি দাুঁোল সবাই।

পজফােসি হাউজ।
দুতলাে নবশাল লাউরি কামাল সুলাইমাি, . হাইম হাইরকল বরস।
তারদে সামরিে নট পটনবরল িারন্সে তদনিক লা-মরন্ পরে আরছ। আে তারদে
সামরি করয়কনট পটনলনভশি পসট। নবনভন্ন নটনভ স্ক্রীরি নবনভন্ন েযারিল। নকন্তু
তারদে সামরি তারদে নবর্য়টাই ্িঃ ধ্বংস টাওয়ারেে অন্তোল পথরক সতয উদ্ধাে,
র্েেরন্ত্র মুরখাশ উরন্মােি।
সবােই দৃনষ্ট নটনভ স্ক্রীরিে নদরক।
‘কামাল সুলাইমাি, এখিও আমাে স্বপ্ন মরি হরে বযাপােটা। এমি নকছু
ঘরটরছ! ঘটরত পারে! খবরেে এমি ভয়াবহ পবামা পকাথাও পকাি নদি ফারটনি।’
বলল . হাইম হাইরকল।
‘নমথযাে প্রাসাদ েত বে নছল, েত দৃঢ় নছল, পবামানট ততখানিই
শনিশালী হরয়রছ। োরত নমথযাে প্রাসাদ পভরঙ েুেমাে হরয় োয়।’ কামাল
সুলাইমাি বলল।
বুরমদীি নবল্লাহ লাউরি প্ররবশ কেল। তাে মুখ নবর্েœ। একটা
পসাফায় বসরত বসরত বলল, ‘েত োরত আহমদ মুসা ভাই পে পকাথায় পেরলি,
এখিও নকছুই জািারলি িা নতনি। এনদরক তাে িারম নতিটা ই-রমইল এরসরছ।’
থামল বুরমদীি নবল্লাহ।

ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে

178

কামাল সুলাইমাি ও . হাইম হাইরকল দুজরিেই মুরখ পিরম এল
দুনশ্চন্তাে ছাপ। কামাল সুলাইমাি বলল, ‘েত োরত উনি আজে ওয়াইজমযারিে
নপছু পিবাে জরে পবনেরয়রছি। বযাপােটা উরিরেেই বরট। নকন্তু আল্লাহ ভেসা।
বতবমাি নমশরিে পশর্ কাজনট কোে জরে নতনি পবনেরয়রছি। আল্লাহ তারক
সফল কেরবি।’
‘আনমি।’ বলল . হাইম হাইরকল এবং বুরমদীি নবল্লাহ দুজরিই।
‘পকারেরক ই-রমইল এরসরছ? নক ই-রমইল?’ নজজ্ঞাসা . হাইম
হাইরকরলে।
‘নতিটা ই-রমইল এরসরছ। একটা মক্কাে োরবতা আলম আল-ইসলামী
পথরক। আে অবনশষ্ট দুনট ই-রমইল এরসরছ পজারসফাইি ভাবীে কাছ পথরক। এ
দুনট ই-রমইলই জরুনে।’ কামাল সুলাইমাি বলল।
‘জরুনে নবর্য়টা নক? আপিাো পরেরছি পতা?’ বলল . হাইম
হাইরকল।
‘নজ িা। ভাইয়াে পারসবািাল ই-রমইল আমো পদনখ িা।’ বলল বুরমদীি
নবল্লাহ।
কথা পশর্ করেই নেৎকাে করে উিল বুরমদীি নবল্লাহ, ‘ভাইয়া
আসরছি।’
সবাই তাকাল। পদখল, আহমদ মুসা নসুঁনে নদরয় দুতলায় উরি আসরছ।
নসুঁনে মুরখই কামাল সুলাইমাি ও বুরমদীি নবল্লাহ তারক জনেরয় ধেল।
. হাইম হাইরকলও উরি দাুঁনেরয়নছল। বলল, ‘পমাবােকবাদ আহমদ
মুসা। মানুর্ স্বরপ্নও ো ভারবনি, তা আজ বাস্তব হরলা।’
‘আজরকে নহরো পতা নবল্লাহ। তাে সাংবানদকতাে ‘পোরল্ডি প ’ আজ।’
বলল আহমদ মুসা।
‘আে এই পোরল্ডি প ’ে পমকাে পতা আপনি।’ বলল নবল্লাহ প্রনতবারদে
সুরে।
‘িা। আজরকে পোরল্ডি প ’ে পমকাে আমারদে স্যাে . হাইম
হাইরকল। তাুঁে পদখারিা পরথ আমো পহুঁরটনছ মাত্র।’ আহমদ মুসা বলল।
ধ্বংস টাওয়ারেে নিরে

179

‘শনি, বুনদ্ধ পকাি নকছুরতই আপিারদে সারথ পােব িা। নবিরয়ও পােব
নক করে? োক, আজরকে নদরিে পমকাে আমো পকউ িই, আল্লাহ।’ বলল .
হাইম হাইরকল।
‘আলহামদুনলল্লাহ।’ সবাই এক সারথ বরল উিল।
আহমদ মুসা বসরত োনেল পসাফায়। কামাল সুলাইমাি বাধা নদরয়
বলল, ‘ভাইয়া বসরবি িা, ভাবীে জরুনে ই-রমইল এরসরছ। আরে পসটা পদখুি।’
আহমদ মুসা পকাি কথা িা বরল ছুটল তাে ঘরেে নদরক।
আহমদ মুসাে মরি তখি িািা কথাে ভীে। নক খবে নদরয়রছ প ািা? পস
ভাল আরছ পতা? েত কনদি ধরে পস একটা খবরেে জরে উদগ্রীব, পস খবে এল
নক?
দ্রুত আহমদ মুসা কনম্পউটাে খুলল। ওরপি কেল পমইল বি।
পেপে দুনট ই-রমইল। পেল।
প্রথমনট পরেই ‘আল-হামদুনলল্লাহ’ বরল নসজদায় পেল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসাে পপছরি কামাল সুলাইমািোও আহমদ মুসাে দেজায়
এরস দাুঁনেরয়নছল।
তাো আহমদ মুসারক নসজদায় পেরত পদখল। নসজদা পথরক উিরল
কামাল সুলাইমাি বলল, ‘নক খবে ভাইয়া?’
ঘুরে দাুঁোল আহমদ মুসা। তাে মুরখ হানস, পোরখ পানি। বলল,
‘আলহামদুনলল্লাহ। সুখবে। পতামারদে ভানতজা হরয়রছ।’
কামাল সুলাইমাি ও বুরমদীি নবল্লাহ ছুরট নেরয় আিরন্দ জনেরয় ধেল
আহমদ মুসারক। কামাল সুলাইমাি বলল, ‘আজ খুনশে উপে মহাখুনশে সংবাদ।
ভানতজাে একটা ভাল িাম োই ভাইয়া। নিশ্চয় নিক করেরছি?’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ প্রসংে একটু পরে। পতামাে ভাবী নিতীয়
ই-রমইলটায় নক নলরখরছ পরে পিই।’ বরল আহমদ মুসা আবাে কনম্পউটারে
বসল।
কামাল সুলাইমািো ঘরেে পসাফায় নেরয় বসল।
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একটুপে আহমদ মুসা কামাল সুলাইমািরদে নদরক নফরে তাকাল। পহরস
বলল, ‘িাম কেরে একটু জনটলতা আরছ।’ বরল ঘনেে নদরক তাকাল। বলল,
‘এখি ১২টা বাজরত োরে। নিক ১২ টা ১ নমনিরট পতামারদে ভাবী ই-রমইরল
একটা িাম সারজষ্ট কেরব। আে নিক ১২ টা ১ নমনিরট আনমও একটা িাম সারজষ্ট
কেব। দুরটা িারমে মরধয লটানে করে একটা িাম নিক কো হরব।’
‘ই-রমইল পকি ভাইয়া। পটনলরফারি কথা বলুি।’ বুরমদীি নবল্লাহ বলল।
‘িা তা হরব িা। পকউ তাে িাম আরে বলরত োনজ িয়। কােে আশংকা
হরলা, পরে পে বলরব, পস তাে িাম আে িাও বলরত পারে।’
ঘনেে নদরক তানকরয় আহমদ মুসা আবাে বসল কনম্পউটারে।
রুদ্ধশ্বারস অরপক্ষ্া কেরছ কামাল সুলাইমািো। একটু পেপে ঘনে
পদখরছ।
তারদে অরপক্ষ্াে ইনত ঘনটরয় আহমদ মুসা ঘুরে বসল তারদে নদরক।
তাে মুখ ভো হানস। বলল, ‘নমোকল।’
‘নমোকল! নক ঘরটরছ ভাইয়া।’ বলল বুরমদীি নবল্লাহ।
‘নমোকল মারি, দুপ্রান্ত পথরক দুজরিে েরয়স এক। একই সমরয় দুজরিে
ই-রমইরল একই িাম সারজষ্ট কো হরয়রছ। দুপরক্ষ্ে সারজষ্ট কো পস িাম
‘আহমদ আবদুল্লাহ।’ বলল আহমদ মুসা। ‘আহমদ আবদুল্লাহ?’ বরল দুজরি এক
সারথ নেৎকাে করে উিল।
এ সময় ঘরে ুকল . হাইম হাইরকল। তাে হারত দুনট পযারকট।
‘নক বযাপাে এত নেৎকাে পকি? ‘আহমদ আবদুল্লাহ’ পক?’ বলল .
হাইম হাইরকল।
দুজরি এক সারথ বরল উিল, ‘আমারদে িবজাত ভানতজা।’
‘ও! িামকেে হরয় পেরছ? তাহরল নমনষ্টমুরখ পতা পদনে কো োয় িা?’
বরল . হাইম হাইরকল কােরজে পলবীরট একটা পখজুে ও একটা করে নমনষ্ট
সবাইরক নবতেে কেল। বলল, ‘হতাশ হবাে কােে পিই, এটা উপনস্থত পরে
আেও হরব।’
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‘নিউইয়রকব পখজুে পকাথায় পাওয়া পেল এ সময়?’ বলল কামাল
সুলাইমাি।
‘শুধু পখজুে পকি, নিউইয়রকব পোটা দুনিয়া পাওয়া োয়।’ . হাইম
হাইরকল বলল।
তােপে পরকট পথরক দুনপস কযানন্ পবে করে কামাল সুলাইমাি ও
বুরমদীি নবল্লাহরক নদরয় বলল, ‘ভানতজাে নজনিস োোো পখরত পারে, বাপরক
পদয়া োরব িা।’
পহরস উিল সবাই।
‘ভাইয়া, োরবতা পথরক একটা ই-রমইল এরসনছল, ওটা নক পদরখরছি?’
বলল বুরমদীি নবল্লাহ।
‘পদরখনছ, নকন্তু পনেনি। নপ্রন্ট নিরয়নছ। এনদরকে সব কাজ পশর্ হরল
পেব।’ আহমদ মুসা বলল মুরখ একটু হানস পটরি।
‘তাে মারি ভাইয়া, িতুি পকাি নমশি.........।’ কামাল সুলাইমাি বাকয
পশর্ িা করেই পথরম পেল।
‘থাক এ কথা এখি। বললাম পতা ও প্রসংেটা পরে। আনম এখি একটা
জরুনে পটনলরফাি কেব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘নিক আরছ ভাইয়া। আমো পরে আসনছ। ভাবীরক আমারদে সালাম ও
পমাবােকবাদ, আে আহমদ আবদুল্লাহে জরে পদায়া পদরবি।’
ঘে পথরক পবনেরয় পেল কামাল সুলাইমািো সকরল।
আহমদ মুসা দেজা নভনেরয় নদরয় পমাবাইলটা হারত নিরতই নেং হরত
লােল পমাবাইরল।
আহমদ মুসা পদখল প ািা পজারসফাইরিে পটনলরফাি।
‘আ্সালামু আলাইকুম। পমাবােকবাদ পজারসফাইি। পকমি আছ তুনম?
পকমি আছ আবদুল্লাহ।’
‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম। আনম ও বাচ্চা ভাল, আলহামদুনলল্লাহ।
পতামারক কিগ্রােুরলশি।’ ওপ্রান্ত পথরক বলল প ািা পজারসফাইি।
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‘আমারক পমাবােকবাদ পকি? অসীম খুনশে এক ভান্ াে তুনম উপহাে
নদরয়ছ, তাই হাজারো পমাবােকবাদ পতামাে প্রাপয।’
‘আমারদে এই খুনশ পতামাে আমাে এবং আমারদে আত্মীয়-স্বজি ও
পনেনেতজিরদে জরেই শুধু, নকন্তু তুনম পে আিন্দ সংবাদ সৃনষ্ট করেছ, পে আিন্দ
সংবাদ আজ পভাে পথরক হাজারো সংবাদপত্র ও হাজারো নটনভ েযারিরলে মাধযরম
পৃনথবীে পৃনথবীে ঘরে ঘরে ছনেরয় পেরছ। পস আিন্দ শুধু পৃনথবীে পদেশ পকানট
মুসলমারিে িয়, পৃনথবীে সব শানন্ত ও সুনবোেকামী মানুরর্ে। পতামারক লারখা
পমাবােকবাদ নদরলও তা কম হরব।’
‘পজারসফাইি, আমো এখি আমারদে কথা বলনছ। বাইরেে কথা থাক
িা।’
‘নিক বরলছ। নকন্তু ঘে বানহে নিরয়ই পতা আমারদে জীবি এবং আমারদে
আিন্দও। জাি, আজ োরত হাসপাতারলে পবর শুরয় বােবাে পতামারক পমাবাইল
করেনছ, সকারলও। নকন্তু পতামারক পাইনি। এক সময় অনস্থে হরয় উরিনছলাম।
বুক ভরে নেরয়নছল পক্ষ্ারভ। পেক্ষ্রেই েখি মরি হরলা, শানন্তে শেযা পছরে তুনম
কাুঁটা নবছারিা পরথ ঘুরে পবোে, অনবোম ক্ষ্ত-নবক্ষ্ত হে পতামাে জরে িয়,
আল্লাহে জরে, আল্লাহে বান্দারদে জরে, তখি হৃদরয়ে সকল পক্ষ্াভ আিরন্দে
অশ্রু হরয় পবে হরয় এল দুরোখ নদরয়। জাি, দুনিয়াে পকাি কষ্টই এ আিরন্দে
পেয় বে িয়। আমারদে ঘে বানহে আলাদা িে পকারিা ভারবই।’
‘ধেবাদ পজারসফাইি। পতামাে কাছ পথরক এ শনি িা পপরল আনম এত
কাজ কেরত পােতাম িা।’
‘েতোত এবং সকারল তুনম পকাথায় নছরল। পমাবাইল সারথ িাওনি
পকি?’
‘আনম আজে ওয়াইজমযারিে নপছু নিরয়নছলাম। পমাবাইল বন্ধ
পেরখনছলাম। সকারল তারক ধো পেরছ। তারক ধোে পে আমারদে সাফলয পূেব
হরয়রছ। আলহামদুনলল্লাহ।’
‘আলহামদুনলল্লাহ। তুনম এখি পকাথায়? বাইরে পকাথাও, িা পজফােসি
হাউরজ?’
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‘পজফােসি হাউরজ।’
‘আমারদে পসািামনিে খবে সাোরক নদরয়নছ। ও এখি ইস্তািুরল।’
‘সাোরক পকমি করে পপরল?’
‘তুনম েখি তাে পটনলরফাি িািাে নদরত পােরল িা, তখি ভানজবনিয়ারত
ওুঁে আম্মাে কাছ পথরক পটনলরফাি িািাে নিরয়নছলাম।’
‘পজারসফাইি, আবদুল্লাহে কথা পে নকছু বলছ িা! বল পস পকমি
হরয়রছ। আজই ই-রমইরল ওে একটা ছনব পািাও!’
‘পকমি আরছ বলব িা, ছনবও পািাব িা।’ বরল পহরস উিল প ািা
পজারসফাইি।
‘আনম পতা আসনছ। অতএব এই কষ্ট িা নদরয় নকছু বল এবং ছনব
পািাও।’
‘আনম বলব িা। কােে তাে বেবিা পদবাে মত ভার্া আমাে জািা পিই।
ছনব পািাব িা, কােে ছনব কখিই আসল হয় িা।’
‘ধেবাদ। পতামাে েুনি পমাক্ষ্ম। দুরধে সাধ পঘারল নমটারিা নিক িয়।
জান্নাত পথরক আসা পসািাে টুকোরক প্রথম সরেজনমরিই স্বােত জািারিা উনেত।
আনম আসনছ।’
‘তুনম কষ্ট পাে। পশাি, দুরধে সারথ েনদ সুন্দে অনুপারত তেল পসািা
পমশাও, তাহরল পকমি েং হরব পসটা সামরি পেরখ কল্পিা কে আবদুল্লাহে েংএে কথা। আে পতামাে নশশু পেহাোরক পতা তুনম পদখনি, পদখরল বলতাম পস এক
নশশু আহমদ মুসা। তরব আব্বা-আম্মা বরলি, ‘ওুঁে মুখ আমাে মরতা, আে পোখেুল কপাল পতামাে........।’
প ািা পজারসফাইি কথা পশর্ কেরত পােল িা। তারক বাধা নদরয়
আহমদ মুসা বরল উিল, ‘আে বলরত হরব িা, আবদুল্লাহে একনট েনব আনম এুঁরক
পফরলনছ পজারসফাইি।’
‘পতামাে মরধয এ পনেবতবি পকি?’ হিাৎ নজজ্ঞাসা পজারসফাইরিে।
‘নক পনেবতবি?’
‘আমারক কখিও ‘পজারসফাইি’ াকরত িা, ‘প ািা’ বলরত।
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‘প ািাে আসি পথরক তুনম এখি অরিক উুঁেুরত উরিছ। পূেব মানুরর্ে
এক মনহয়াি-েনেয়াি আসরি এখি তুনম। পছাটরবলাে পছাট্ট াক িাম ‘প ািা’ে
মরধয আমাে মরি হরে পতামাে এই পনেেয় সাথবক হরয় উিরছ িা। খুব ইরে
কেরছ পতামারক ‘পজারসফাইি’ িারম াকরত। এই িারমই পেি তুনম আমাে
কারছ পূেব হরয় উরিরছা।’ বলল আহমদ মুসা। আরবরে ভােী হরয় উরিরছ তাে
কণ্ঠ।
‘ধেবাদ।’ বরল একটু থামল পজারসফাইি। তােপে ধীে করণ্ঠ বলল,
‘তুনম অরিক ভাবছ আমারক নিরয়। অতদূে পথরক এমি ঘনিষ্ঠভারব ভাবরত পিই।
কষ্ট তারত বারে। এখি বল ওনদরকে কাজ পশর্ নকিা? করব আসছ?’ আরবেজনেত ভােী কণ্ঠ পজারসফাইরিেও।
‘এখারি আমাে কাজ পশর্। এখি ো কেেীয় তা কেরব মানকবি সেকাে।
তরব োওয়াে নদি নিক কনেনি। সবাে সারথ আরলােিা করে পদনখ। জািাব
পতামারক। আব্বা আম্মাসহ ওনদরক সবাই পকমি?’
‘ভাল আরছি। জাি, মসনজরদ িববীে ইমাম সারহব এরসনছরেি আহমদ
আবদুল্লাহরক পদখরত। নতনি নক উপহাে নদরয়রছি জাি? রূপাে পিরম কাুঁরেে
আধারে োখা রূরপাে পলবীরট পখানদত পসািা নবছারিা ইসলামী নবরশ্বে একটা
মািনেত্র। আহমদ আবদুল্লাহে পাওয়া এটাই প্রথম নেফট।’
‘আলহামদুনলল্লাহ। আব্বাে মাধযরম ইমাম সারহরবে কারছ আমাে
সালাম পপৌছারব।’ আহমদ মুসা বলল।
এ সময় দেজায় এরস দাুঁোল কামাল সুলাইমাি। তাে হারত পমাবাইল।
ইশাোয় পস আহমদ মুসারক জািাল তাে পটনলরফাি এরসরছ। কামাল
সুলাইমারিে পমাবাইরল।
‘পজারসফাইি একটু পহাল্ড কে। সম্ভবত আমাে পটনলরফাি এরসরছ।
কাে পটনলরফাি পজরি পিই।’ বরল পমাবাইলটা মুখ পথরক িানমরয় বলল, ‘কাে
পটনলরফাি কামাল সুলাইমাি?’
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‘এফ.নব.আই প্রধাি জজব আব্রাহাম জিসি। করয়কবাে আপিাে
পটনলরফারি পেষ্টা করেরছ। িা পপরয় আমারক পটনলরফাি করেরছ। নক একটা
জরুনে নবর্য়।’ বলল কামাল সুলাইমাি।
আহমদ মুসা তাে পমাবাইল তুরল নিল। নকছু বলাে জরে মুখ খুরলনছল।
নকন্তু তাে আরেই ওপাে পথরক প ািা পজারসফাইি বলল, ‘শুরিনছ আনম, নম. জজব
আব্রাহাম জিসি পতামাে জরে পটনলরফারি অরপক্ষ্া কেরছ! এখি োখনছ। পরে
পটনলরফাি কেব। আ্সালামু আলাইকুম।’
‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম। ধেবাদ পজারসফাইি।’
আহমদ মুসা তাোতানে পমাবাইলটা পেরখ কামাল সুলাইমারিে
পমাবাইল হারত নিল।
আহমদ মুসাে কণ্ঠ ওপাে পথরক শুিরত পপরয়ই জজব আব্রাহাম জিসি
আহমদ মুসারক থানমরয় নদরয় বরল উিল, ‘আসসালামু আলাইকুম। আহমদ মুসা
পতামারক পপ্রনসর রন্টে তেফ পথরক এবং আমাে তেফ পথরক পমাবােকবাদ। তুনম
অসাধয সাধি করেরছা। পতামাে জরে আমাে েবব হরে আহমদ মুসা।’
‘ধেবাদ জিাব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘অল্পক্ষ্রেে মরধয পপ্রনসর ন্ট নিরজ সাংবানদক সরম্মলি কেরছি
টাওয়াে ধ্বংরসে প্রসে নিরয়। আে . হাইম হাইরকল ও নম. মনেস মেেযারিে
সারথ আনম কথা বরলনছ। তাো নিউইয়রকব আজ একনট সাংবানদক সরম্মলরি কথা
বলরত োনজ হরয়রছি। আমারদে পলারকো সব বযবস্থা কেরব। আমো োই, তুনম
তারদে একটু োই করো।’ জজব আব্রাহাম জিসি বলল।
‘ধেবাদ। খুব ভারলা নসদ্ধান্ত হরয়রছ। . হাইরকল এবং মনেস
মেেযারিে সাংবানদকরদে সারথ কথা বলা খুব জরুনে। আনম ওুঁরদে সারথ
অবেই কথা বলব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ধেবাদ আহমদ মুসা। পপ্রনসর রন্টে কাছ পথরক পতামাে জরে একটা
পমরসজ আরছ।’ জজব আব্রাহাম জিসি বলল।
‘নক পমরসজ?’
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‘নতনি আজ পতামাে সারথ কথা বলরত োি। তাুঁে সাংবানদক সরম্মলরিে
পে পে পকাি সমরয়। নবমাি বানহিীে একটা পহনলকোে পতামারক নিরয় আসরব।
কখি আসরত পােছ, সময়টা আমারক দাও।’
‘পপ্রনসর ন্ট আমারক প রকরছি, আনম কৃতজ্ঞ। তরব আমাে োনেরত
োব, সামনেক পহনলকোরে িয়। বাদ মােনেব সাক্ষ্ারতে সময় নিনদবষ্ট কেরল ভাল
হরয় জিাব।’
‘পহনলকোরে আপনত্ত পকি? দ্রুত আসাে জরেই এই বযবস্থা।’
‘আনম সেকারেে পকাি পমহমাি িই, নকংবা ‘আসামী’ও িই। সেকানে
বা সামনেক পহনলকোে আমারক পদয়া হরব পকি?’ আহমদ মুসা বলল।
‘বুরেনছ তুনম সেকােরক সম্মানিত হবাে সুরোে নদরত োে িা। নিক
আরছ, পতামাে জরে প্রাইরভট পহনলকোরেে বযবস্থা কেনছ।’
‘আপনি আপিাে বিরবযে প্রথম অংশরক েনদ সনতযই ‘নমি’ করে
থারকি, তাহরল সামনেক পহনলকোরেই আমারক পেরত হরব।’ বলল আহমদ
মুসা।
পহরস উিল জজব আব্রাহাম জিসি। বলল, ‘আনম তা ‘নমি’ কনেনি
আহমদ মুসা। একটু েনসকতা কেলাম। পতামাে পবসেকানে পহনলকোরে আসাই
সব নদক পথরক ভাল হরব।’
‘ধেবাদ। তাহরল সময়টা বাদ মােনেব মারি সারে ছটাে নদরক হরলই
ভাল হয়।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ আহমদ মুসা।’ তখিই পতামাে সারথ পদখা হরে
ইিশাআল্লাহ। এখিকাে মত পশর্ কেনছ। বাই।’
‘ধেবাদ জিাব। বাই।’ বরল পমাবাইল পেরখ নদল আহমদ মুসা।
. হাইম হাইরকল এরস দাুঁনেরয়নছল পসখারি।
আহমদ মুসা তারক বলল, ‘স্যাে আপনি ও মনেস মেেযারিে সারথ
আমাে নকছু কথা বলা দেকাে। আসুি আমো বনস।’
‘আনমও পসটাই আশা কেনছ। নকন্তু তুনম উপনস্থত িা থাকরল আমারক
নদরয় সাংবানদক সরম্মলি হরব িা।’
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আনম নিউইয়রকব থাকরলও আপিাে সারথ সাংবানদক সরম্মলরি থাকরত
পােরবা িা। তাে দেকােও হরব িা। ো প্ররয়াজি আমো এখনি আরলােিা করে
নিরত পানে।’
বরল আহমদ মুসা এগুরলা পসাফাে নদরক বসাে জরে। তাে সারথ
এগুরলা সকরলই।

পেবতবী বই

কালাপানিে আন্দামারি

কৃতজ্ঞতায়িঃ Mahfuzur Rahman
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