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১ 
গ্রানাডা থেরে দু’মাইল দূরর ‘মুররর থেষ দীর্ঘশ্বাি’ পাহাড়, স্প্যাসনে 

ভাষায় ‘Eultimo suspiro del Moro’। স্প্যাসনেরা এরে এই নারমই থডরে 
োরে থস্প্রনর থেষ মুিসলম সুলতান আবু আব্দুল্লাহর থেষ সবলাপরে স্মরণীয় েরর 
রাখার জন্য। পরাসজত ও আত্ম – িমসপঘত সুলতান আবু আব্দুল্লাহ গ্রানাডা নগরীর 
চাসব সবজয়ী ফাসডঘন্যারডডর হারত তুরল থদয়ার পর সনিঃস্ব হরয় নগরী তযাগ েরর 
চরল আরিন। এই পাহারড় এরি সফরর দাাঁড়ান সতসন অসত িারের গ্রানাডা থে থেষ 
বাররর মত এে নজর থদখার জন্য। থে োন্না, থে অশ্রুরে সুলতান এই পেঘন্ত থরাে 
েরর থররখসিরলন, গ্রানাডার উপর থেষ নজরসি পড়ার পর তা আর থোন বাে 
মানল না। সেশুর মত অর ার োরায় অশ্রু বষঘণ েররত লাগরলন সতসন। আর সতসন 
বলরত লাগরলন, ‘আল্লাহু আেবর, আমার মত দুভঘাগয োর!’ এই র্িনা থেরে 
মুিসলমরা এই পাহারড়র নাম থদয়, ‘থফজ আল্লাহু আেবর।’ আর থস্প্নীয় 
সিষ্টানরা বরলন, ‘মুররর থেষ দীর্ঘশ্বাি।’ 

মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহারড়র আহমদ মুিা েখন থপ াঁরিসিল, তখন িারড় 
সতনিা। আিররর নামারের তখনও অরনে থদসর। থোয়া চারিায় আিররর নামাে 
এখারন। 
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আহমদ মুিা নারমসন গ্রানাডায়, থিাজা চরল এরিরি মুররর দীর্ঘশ্বাি 
পাহারড়। 

েরডঘাভা থেরে থে আন্দালুসিয়ান হাইওরয় থবসররয় এরিরি, থিিা 
গ্রানাডার বুরের উপর সদরয় মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহারড়র সগসরপেসি অসতক্রম েরর 
চরল থগরি দসিরণ সজব্রালিার প্রণালীর সদরে। গ্রানাডা প্ররবরের অরনে আরগই 
আহমদ মুিা সিরয়রা সনরবদা পাহারড়র পাদরদরে, দাাঁড়ারনা ‘আল হামরার দৃসষ্ট 
মরনাহর লাল প্রািারদর এেিা অংে এবং তার ১২সি অভ্ররভদী চুড়ার এেসির 
এেিা ভাঙ্গা অংে থদখরত থপরয়সিল। বুরে এেিা প্রচডড থখাাঁচা থলরগসিল আহমদ 
মুিার। থচারখর িামরন ভীড় েরর উরেসিল অতীরতর হাজাররা দৃশ্য এবং বুে 
থেরল থবসররয় আিরত চাসিল হাজাররা েো। 

ভারী হরয় উরেসিল আহমদ মুিার থচাখ। হোৎ সনরব হরয় সগরয়সিল 
আহমদ মুিা। গ্রানাডায় থপ াঁরি রবারতঘা এেবার বরলসিল আহমদ মুিা ভাই, 
গ্রানাডায় আমরা সে দাাঁড়াব? 

থোন উত্তর আরিসন আহমদ মুিার োি থেরে। রবািঘও থপিরন সফরর 
আহমদ মুিার মুরখর সদরে তাসেরয় আর থোন প্রশ্ন েররসন। 

মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহারড়র েীষঘরদরের সনরচই প্রেস্ত এেিা চত্বর আরি 
এখারন দাাঁসড়রয়ই থস্প্রনর থেষ মুিসলম সুলতান আবু আবদুল্লাহ, তার পসরবার 
এবং তার িােীরা গ্রানাডারে থেষবাররর মত থদরখসিল। এই জায়গািা স্প্যাসনে 
সিস্টানরদর জরন্য থগ ররবর জায়গা। প্রসতবির ২রা জানুয়ারী েখন সিস্টানরা 
গ্রানাডা সবজরয়র উৎিব েরর, তখন এখারন তারা আবু আবদুল্লাহর দু’ে 
পুত্তসলো দাাঁড় েসররয় তার থচারখ এেিা পাসনর নল লাসগরয় থদয় থেখান থেরে 
অর ার োরায়  ররত োরে পাসন। আর এই জায়গািা মুিসলমরদর জন্য োাঁদার 
জায়গা। 

আহমদ মুিা মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহারড় উরে এই চত্বরসিরত এরি দাাঁড়াল। 
মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহাড়সি গ্রানাডার থিাজা দসিরণ। তার চত্বরসি থেরে 

থভগা প্রান্তরর দাাঁড়ারনা গ্রানাডা নগরীরে অতযন্ত সুন্দর লারগ। থদখা োয়, গ্রানাডার 
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গা িুরয় থিসনল নদী িবুজ থভগা প্রান্তররর বুে সচরর রুপালী সফতার মত এসগরয় 
থগরি। 

চত্বরসিরত উরে উত্তর সদরে র্ুরর দাাঁড়ারতই থচারখর িামরন জীবন্ত হরয় 
উেল গ্রানাডা। সেন্তু লাল পােররর সনরাভরণ আলহামরা (োরে িারাসজনী নাইডু 
বরলরিন তাজমহরলর থচরয় অসেেতর অসনন্দসুন্দর এবং ঐসতহাসিে স্যার 
আমীর আলী োর িম্পরেঘ বরলরিন আলহামরার দৃশ্য বণঘনা অতযন্ত েসিোলী 
েলরমর দ্বারাই শুেু িম্ভব) থেন ববেরবযর থপাষাে পরর মুখভার েরর দাসড়রয় 
আরি। 

আহমদ মুিা থচাখ িরারত পাররলা না গ্রানাডার উপর থেরে। েীরর েীরর 
আজরের গ্রানাডার দৃশ্য িরর সগরয় তার থচারখ থভরি উেরি আররে গ্রানাডার 
দৃশ্য। থে দৃরশ্য আহমদ মুিা থদখল হৃদয় সবদারে এে নািেিঃ 

১৪৯১ িারলর ২রা জানুয়ারী। িূেঘ উেরত তখন ও অরনে থদরী। 
আত্মিমসপঘত গ্রানাডার মুিসলম অসেবািীরা তখনও র্ুম থেরে জারগসন। 
আত্মিমপঘণ এর েতঘ অনুিারর গ্রানাডা তযারগর জন্য সুলতান আবু আবদুল্লাহ তার 
পসরজন ও িােী িহ আল-হামরা প্রািারদর পশ্চারতর এে দুয়ার সদরয় থবর হরলন 
এবং নগরীর িবরচরয় জনহীন অংে সদরয় গ্রানাডা তযাগ েররলন। সুলতারনর 
থচারখ অশ্রু থনই, সেন্তু সুলতারনর থহরররমর মসহলারা আত্ম-িংেম েররত পাররলা 
না, তারা িেরলই থরাদন েরসিল। সুলতান চাইসিরলন, সবদ্রুপ- েরোর তারদর 
এ দৃশ্য থেন না হারি, আর েত্রু তারদর থদরখ থেন জরয়াল্লাি না েরর, এই জন্যই 
এই থগাপন বাবস্থা। সুলতারনর এই থিাি োরফলাসি গ্রানাডা থেরে থবসররয় থভগা 
প্রান্তরর থিসনল নদী অসতক্রম েরর আল-পুজাসরে পাহাড় পাসড় সদরয় এে গ্রারম 
এরি দাাঁড়ারলন। 

.........ওসদরে সবজয়ী সিস্টান িম্রাি ফাসডঘন্যাডড এবং রানী ইিারবলার 
বাসহনী থিসনল নদীর তীরর েহীদ পাহারড়র োরি এে িুদ্র মিসজরদর োরি এরি 
উপসস্থত হল। সুলতান আবু আবদুল্লাহ তার েরয়েজন িােী িরমত সিস্টান রাজ-
দম্পসতর িামরন এরলন। রাজ-দম্পসতর িামরন বশ্যতা স্বীোর এর সচহ্ন থর্াড়া 
থেরে নামরত উদযত হরলন। সেন্তু ফাসডঘন্যাডড তারে সনরষে েররলন। অেীনতা 
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জ্ঞাপরনর জন্য সুলতান তখন িম্রাি এর হারত চুম্বন েররত অগ্রির হরলন। 
ফাসডঘন্যাডড তাও েররত সদরলন না। অবরেরষ আবু আবদুল্লাহ নত ফাসডঘন্যাডড 
এর ডান হাতরে িালাম েররলন। অতিঃপর সুলতান আবু আবদুল্লাহ প্রািারদর 
চাসব িম্রাি ফাসডঘন্যারডডর হারত তুরল সদরলন এবং বলরলন, ‘এই চাসব থস্প্রনর 
মুিসলম োিরনর থেষ সনদেঘন। রাজন, আমারদর রাজয, আমারদর েন-িম্পদ, 
আমারদর প্রাণ পেঘন্ত আপনার েরায়ত্ব। আপসন অসঙ্গোর েরররিন, আমারদর 
প্রসত দয়া প্রদেঘন েররবন। আমরা আপনার থিই দয়া-ই প্রতযাো েসর।’ .....সেে 
এই িময় আল-হামরার দূগঘ েীষঘ থেরে মুিসলম োিরনর অেঘচন্দ্র পতাো ভূ-
লুসিত হল, আর তার স্থারন িোরলর থিানাসল িূেঘ সেররণ থর পয সনসমঘত প্রোণ্ড 
ক্রি  লমল েরর উেল। ক্রিসি এখারন স্থাপন েররলন এেজন সবেপ। পরর 
থিখারন উরত্তাসলত হল রাজেীয় পতাো, উরত্তালন েররলন থফ রজর প্রোন 
পতাোবাহী। 

আহমদ মুিার পলেহীন থচাখ থেরে দু’সি অশ্রু োরা নামসিল তার 
দু’গডড থবরয়। এেিময় গ্রানাডার উপর থেরে থচাখ িসররয় সনরয় তাোল 
থজায়ারনর সদরে, রবারতঘার সদরে। 

গ্রানাডার সদরে সনবন্ধ– দৃসষ্ট আহমদ মুিার থচাখ থেরে অশ্রু গড়ারত 
থদরখ থজায়ান এবং রবারতঘা অসভভূত হরয় পরড়সিল। 

আহমদ মুিা ওরদর সদরে তাসেরয় বলল, থজায়ান, রবারতঘা, েত েত 
বির আরগর গ্রানাডার িসব থদখলাম। 

‘সে িসব?’ বলল থজায়ান। 
‘িসবিা মুিসলম গ্রানাডার অসন্তম দৃশ্য। 
থদখলাম থিই দৃশ্য, সেভারব থেষ সুলতান আবু আবদুল্লাহ আল-হামরা 

থেরে, গ্রানাডা থেরে থবসররয় এরলন, সেভারব সে েো বরল নগরীর চাসব তুরল 
সদরলন ফাসডঘন্যারডডর হারত, সেভারব গ্রানাডার দূগঘেীষঘ থেরে মুিলমানরদর 
অেঘচন্দ্র পতাো ভূ-লুসিত হল এবং তার জায়গায় উরে এল ক্রি।’ 

‘আপনার থচারখর অশ্রু সে এই দৃশ্য থদরখ?’ বলল রবারতঘা। 
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‘সেে শুেু এই দৃশ্য থদরখই নয়, সুলতান আবু আবদুল্লাহরে 
ফাসডঘন্যারডডর হারত নগরীর চাসব তুরল সদরয় তার িামরন মাো নত েরর সনরাপত্তা 
ও িমা–সভিা েররত আসম েখন থদখসিলাম, তখন গ্রানাডার আররে সিংহ–সদল 
তরুরনর েো আমার মরন পরড়সিল। সতসন তরুণ থিনােযি মুিা। সুলতান আবু 
আব্দুল্লাহর আত্ন-িমপঘরণর সবষয় সনরয় আরলাচনা হসিল, েখন দরবারর আসমর-
উমরাহ ও উপসস্থত সবসেষ্ট নাগসরে আত্নিমপঘরণর পরি মত সদসিল, তখন 
প্রসতবারদর জরন্য উরে দাাঁসড়রয় এই তরুন থিনােযি বলল, ‘থেষ পেঘন্ত েত্রুর 
িরঙ্গ লড়াই েরা থহাে। দরোর হয়, তারদর বষঘার মুরখ সগরয় আমরা আত্মহতযা 
েরব। থেখারন েত্রু িবরচরয় প্রবল, বিসনেরদর থিখারন সনরয় থেরত আসম প্রস্তুত। 
োরা থবাঁরচ থেরে গ্রানাডা নগরীরে েত্রু হরস্ত অপঘণ েররব, তারদর মরেয গণয 
হওয়ার থচরয় োরা েত্রুর সবরুরে লড়াই েরর জীবন-পাত েররব, তারদর মরেয 
গন্য হওয়ারে আসম থগ ররবর মরন েসর।’ সেন্তু এই তরুরণর প্রসতবাদ থোন োরজ 
আরিসন। সুলতান এবং দরবার আত্নিমপঘরণরই সিোন্ত থনয়। সিোন্ত থনয়ার পর 
থগািা দরবার সেশুর মত োন্নায় থভরঙ্গ পরড়। শুেু োন্না সিল না ওই তরুণ 
থিনােযরির থচারখ। থি োন্নার থরারলর মরেয উরে দাাঁড়াল থিই তরুণ আবার। 
উচ্চ েরডে বলল, ‘জাসতর প্রবীণ িদঘারবৃন্দ, অেঘহীন থরাদন আর সবলাপ থিরলরদর 
ও অবলা নারীরদর জরন্য থররখ সদন। আমরা পুরুষ। আমারদর অন্তর অশ্রু বষঘরণর 
জরন্য িৃসষ্ট হয়সন, রি বষঘরণর জরন্য িৃসষ্ট হরয়রি। আসুন আমরা স্বােীনতার জরন্য 
েুে েররত েররত বীররর মত আত্নসবিজঘন েসর। গ্রানাডার উপর থে অন্যায় 
অনুসিত হরয়রি, তার প্রসতোরারেঘ মৃতযুরে বরণ েসর। আমারদর মৃত থদহরে 
আিাসদত েরার জরন্য েসদ এে মুরো মাসিও না থজারি, উদার অন্তহীন আোরের 
েখনও অভাব হরব না।’ তরুণ থিনােযি েো থেষ েরর োমল। িমগ্র দরবার 
সনরব, সনস্প্ন্দ। সুলতান আবু আবদুল্লাহ আগ্রহ ভরর দরবাররর মুখগুরলার সদরে 
দৃসষ্টপাত েররলন। িাহি, থে েঘ ও আগ্ররহর এেসি েোও সবোল দরবারর এেসি 
েডে থেরেও উচ্চাসরত হল না। দূবঘল সচত্ত সুলতান আবু আবদুল্লাহ োতর েরডে 
সচৎোর েরর উেরলন, ‘আল্লাহু আেবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর 
রাসুলুল্লাহ। আল্লাহর ইিার সবরুরে, তেদীররর সবোরনর সবরুরে েুে েরর লাভ 
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থনই। তেদীররর ফলরে অসতস্প্ষ্টভারবই থলখা আরি, আমার জীবন হতভারগযর 
জীবরনই পেঘবসিত হরব। িাম্রাজয আমার োিনোরলই সবলুপ্ত হরব।’ অবরেরষ 
আত্নিমপঘরণর সিোন্ত েখন দরবারর চুড়ান্ত হরয় থগল, আত্নিমপঘণ পরে স্বািররর 
জরন্য সুলতারনর েলম উরত্তাসলত হরলা, তখন তরুণ থিনােযি মুিা থক্রাে-
েসম্পত েরডে থেষবাররর মত সচৎোর েরর উেল, ‘আপনারা সনরজরদর প্রতাসরত 
েররবন না। মরন ভাবরবন না থে, খৃষ্টারনরা তারদর অঙ্গীোর পালন েররব। থে 
লাঞ্ছনা এবং সবপদ আসম সদবয থচারখ থদখরত পাসি, তার তুলনায় মৃতযু তুি 
বযাপার। আমারদরই থচারখর িামরন আমারদর এই সপ্রয় নগরী লুসডেত হরব, 
আমারদর মিসজদ, এবাদতগৃহ সনগহৃীত, অপমাসনত হরব, আমারদর গহৃ-িংিার 
সবধ্বস্ত হরব, আমারদর স্ত্রী-েন্যারা উৎপীসড়ত-েসষঘতা হরব। সনিুর অতযাচার, 
হৃদয়হীন অিসহষ্ণতুা, চাবুে এবং েৃঙ্খল, অন্ধোর োরাগহৃ, মৃতযুর অসিকুডড, 
ফাাঁসির োষ্ট, এ িবই আমারদর ভারগয জুিরব, মৃতযুর অসিকুডড, ফাাঁসির োষ্ট, এ 
িবই আমারদর ভারগয জুিরব, এ িবই আমারদর থদখরত হরব, এ িবই আমারদর 
িহ্য েররত হরব। অন্ততিঃ এই িব হতভাগয োপুরুরষরা এিব থদখরব- এখন োরা 
িম্মানজনে মৃতযুরে বরণ েররত কুসডেত। আসম সনরজর েো বলরত পাসর, 
ইনোআল্লাহ, আমার থচাখ সদরয় এিব েখনও থদখরব না।’ তরুণ থিনােযি মুিা 
েো থেষ েরর থবসরয় এল দরবার থেরে। থি থনরম এল রাজপরে। োরও িারে 
েো বলল না, োরও সদরে তাোরলাও না থি। র্রর সগরয় অরস্ত্র-েরস্ত্র সনরজরে 
িসিত েরল, আররাহন েরল সনরজর সপ্রয় অরশ্ব। তারপর গ্রানাডা নগরীর 
‘এলসভরা’ নামে সিংহদ্বার অসতক্রম েরর দৃঢ় পদরিরপ েুে থিরের সদরে 
এসগরয় চলল।’ 

োমল আহমদ মুিা। থেষ সদরে তার েডে ভাসর হরয় উরেসিল োন্নায়। 
থজায়ান ও রবারতঘা রুেশ্বারি শুনসিল অভূতপূবঘ েোগুরলা। তারদর 

থচাখ, সবস্ফাসরত, উজ্জ্বল। 
‘তারপর।’ আহমদ মুিা োমার িরঙ্গ িরঙ্গ প্রশ্ন েরল থজায়ান। 
‘তারপররর র্িনা খুবই িংসিপ্ত। থর্াড় িওয়ার মুিা ফাসডঘন্যারডডর 

এেসি থিনাদরলর মরেয ঢুরে পরড়সিল। আমৃতযু লরড়সিল থি। আর্ারত আর্ারত 
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জজঘসরত হরয়সিল তার থদহ। ভাসর বমঘ আিাসদত মুমূষঘ থদহ তার ডুরব সগরয়সিল 
থিসনরলর পাসনরত।’ 

আহমদ মুিা োমল। থেরমই আবার শুরু েরল, গ্রানাডার সদরে তাসেরয় 
সুলতান আবু আবদুল্লাহর আত্ম-িমপঘণ দৃরশ্যর পাোপাসে এই তরুণ 
থিনােযরির আত্ম-সবিজঘরনর দৃশ্যই আমারে থবেী অসভভূত েরর। 

আহমদ মুিা মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহারড়র থে চত্তরর দাাঁসড়রয় েো বলসিল, 
থি চত্তররর এে পারে পাহারড়র েীষঘ চূড়া, অন্য পারে থিাি বড় চূড়ার দীর্ঘ িাসর 
এসগরয় থগরি পূবঘ সদরে। চত্তররর পারেই দু’সি থিাি চূড়া পাোপাসে দাাঁসড়রয়। 
চূড়া দু’সির মা খারন সদরয় িংেীণঘ এেিা পে। থি পেসির মাোয় পােররর 
আড়ারল দাাঁসড়রয় দু’জন েুবে। ওরা চত্তররই দাাঁসড়রয়সিল, সতনজন অপসরসচত 
েুবে অেঘাৎ আহমদ মুিারদর চূড়ায় উেরত থদরখ তারা পােররর আড়ারল িরর 
থগরি। 

দু’জন েুবরের োরও বয়িই বাইরের থবেী নয়। থচহারা ও থদরহর গড়ন 
আরবীয় সেন্তু থদরহর রং ইউররাপীয়রদর মত িাদা, চুল ও থচাখ এেীয়রদর মত 
োল। েুবেরদর এেজরনর থচহারা খুবই বুসেদীপ্ত, েরীরিাও অতযন্ত সুগসেত। 
সনষ্পাপ হাসিমাখা মুখ, সেন্তু দৃসষ্টর তীক্ষ্ণতা বাজপাখীর মত। এই তরুরণর নাম 
সেয়াদ সবন তাসরে। োরডঘাভার বৃে এরেই থস্প্রনর নতুন ফযাল্কন নারম অসভসহত 
েরররি। তার িারের েুবে আবদুল্লাহ তার িবঘিরণর িােী। 

সেয়াদ সবন তাসরে গ্রানাডার এে পাবঘতয গ্রারমর িদঘাররর থিরল। 
গ্রানাডার দসিণ-পূরবঘ সিরয়রা সনরবদা পবঘত থেণীর দসিণ ঢারল পসশ্চরম 
থগায়ারদল থফা এবং পূরবঘ থগায়ারদলজ নদীর মা খারন সবোল এে বনাঞ্চল। এই 
সবোল এবং গভীর বনাঞ্চরলরই এেিা গ্রারম বাি েরর সেয়াদ সবন তাসররের 
পসরবার। দুগঘম বনাঞ্চরল এই জনবিসত গরড় উোর এেিা ইসতহাি আরি। 
গ্রানাডার পতরনর পর মুিলমানরদর উপর চরম সনেঘাতন থনরম আরি। থজার েরর 
তারদর খৃষ্টান েরা হয়, অেবা থদে তযারগ বােয েরা হয়। থবেীর ভাগ বাাঁচার 
জরন্য খৃষ্টান হওয়ার মহড়া সদল, অরনরে থস্প্ন থেরে পাসলরয় থগল। সেন্তু 
অরনরে খৃষ্টানও হরলা না এবং থস্প্ন থেরে পাসলরয়ও থগল না। গ্রানাডা অঞ্চরলর 
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এরাই এরি আেয় সনরয়সিল সিরয়রা সনরবদা দসিণ ঢারলর এই দুগঘম বনাঞ্চরল। 
সেয়াদ সবন তাসররের পসরবার তারদর উত্তরসুরীরদরই এেিা অংে। সেয়াদ সবন 
তাসরে খৃষ্টান িদ্মনাম সনরয় গ্রানাডা সবশ্বসবদযালয় থেরে ইসতহাি সবষরয় িরবঘাচ্চ 
সডগ্রী সনরয়রি। িরব থি থবসররয়রি সবশ্বসবদযালয় থেরে। সবশ্বসবদযালরয় পড়া 
োরলই সেয়াদ সবন তাসরে ‘ব্রাদািঘ ফর সক্ররিডি’ নারম তরুণরদর এেিা গ্রুপ 
গেন েরর। প্রেম সদরে েরলজ সবশ্বসবদযালরয়র িদ্মরবেী মুিসলম তরুণরাই এর 
িদস্য সিল। এর িদস্যপদ এখন িাে-তরুণরদর বাইররও সবস্তৃত েরা হরয়রি। 
‘ব্রাদািঘ ফর সক্ররিডি’ এর িদস্যরদর সনরবদা পাবঘতযঞ্চরল সনরয় থেসনং থদয়া হয়। 

পােররর আড়ারল দাাঁসড়রয় সেয়াদ সবন তাসরে এবং আবদুল্লাহ চত্তরর উরে 
আিা নতুন আগন্তুে আহমদ মুিারদর উপর থচাখ থররখসিল। সেয়াদরা প্রেরম মরন 
েররসিল, আগন্তুেরা থোন খৃষ্টান ভ্রমনোরী হরব, তারা মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহাড় 
এবং ‘দীর্ঘশ্বাি’ এর ঐসতহাসিে চত্তরিা থদরখ আনন্দ েররত এিরি। সেন্তু 
আহমদ মুিার এেীয় থচহারা এবং মুখভাব থদরখ তারদর সচন্তা প্রেম থহাাঁচি খায়। 
তারা থদরখ আগন্তুেরদর মুরখ হাসি থনই, বরং গম্ভীর থবদনাতঘ তারদর মুখ। 
তারদর মুরখ েোও থনই। সেন্তু তারদর থহাাঁচি খাওয়া সচন্তা সবস্মরয় ূপপাডত্মসরত 
হয় েখন গ্রানাডার সদরে মুখ েরর দাাঁসড়রয় োো আহমদ মুিার থচাখ থেরে অশ্রু 
গড়ারত তারা থদরখ। তারপর েখন থজায়ারনর িারে আহমদ মুিার েো শুরু 
হরলা, েখন আহমদ মুিার েডে থেরে ফাসডঘন্যারডডর োরি আবু আবদুল্লাহর 
আত্মিমপঘরণর সবষাদ -িসব থবসররয় এল, েখন আহমদ মুিা তরুণ থিনােযি 
মুিার সবরত্ব ও আত্মসবিজঘরনর অভূতপূবঘ মমঘস্প্েঘী োসহনী বণঘনা েরল, তখন 
অসভভূত সেয়াদ সবন তাসরে এবং আবদুল্লাহ আর অশ্রু থরাে েররত পাররসন। 
তারদর থচাখ থেরে থনরম আরি অশ্রু অর ার োরায়। পসবে, থজযাসতমঘয় মুরখর 
আহমদ মুিার সদরে তাসেরয় সেয়াদ সবন তাসরে োাঁদরত োাঁদরতই আব্দুল্লাহরে 
বরল, আবদুল্লাহ থস্প্রনর মুিলমানরদর জরন্য এত দরদ থতা োরও েরডে শুসনসন, 
এত অশ্রু থতা োরও থচারখ থদরখসন, হতভাগয থিনােযরির এই োসহনী থতা থেউ 
থোনসদন এমনভারব বরলসন। থে এই সবস্ময়ের সবরদেী েুবে আবদুল্লাহ। উে, 
চল োই। এরপর লুসেরয় োো পাপ হরব।’ 
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বরল সেয়াদ সবন তাসরে উরে দাাঁড়াল। উরে দাাঁড়াল আব্দুল্লাহ। তারা 
সগরীপরের দূরত্বিুকু অসতক্রম েরর চত্তররর উপর সদরয় এরগায়। তারদর 
দু’জরনরই থচারখ অশ্রু, অশ্রুরত গডড থভজা। 

আহমদ মুিা ওরদর থদখরত থপল। থদখরত থপল তারদর থচারখর অশ্রুও। 
সবসস্মত আহমদ মুিা সেিু বলার আরগই সেয়াদ সবন তাসরে থিাজা এরি আহমদ 
মুিারে বলল, ‘থে আপসন সবরদেী ভাই?’ 

আহমদ মুিা তারে নরম েরডে পাল্টা প্রশ্ন েরল, ‘তুসম থে ভাই।’ 
‘আসম সেয়াদ সবন তাসরে।’ বলল আগন্তুে েুবেসি। 
‘তুসম সেয়াদ সবন তাসরে।’ বরল আহমদ মুিা জসড়রয় েরল সেয়াদরে। 

বলল, ‘আসম থতামার থখাাঁরজই এখারন এরিসি।’ 
‘আপসন থে তা সেন্তু বরলনসন? আপনার পসরচরয়র জরন্যই আমরা 

আড়াল থেরে িুরি এরিসি।’ বলল সেয়াদ। 
এসগরয় এল রবারতঘা। আহমদ মুিা ও সেয়াদ সবন তাসররের িামরন এরি 

সেয়াদরে বলল, ‘োর পসরচয় লারভর জরন্য িুরি এরিরিন, সতসন আহমদ মুিা। 
‘আহমদ মুিা!’ সবস্মরয় থচাখ েপারল তুরল বলল সেয়াদ। 
‘হ্যাাঁ, থিই বহু সবপ্লরবর থনতা আহমদ মুিা।’ 
মুখ সদরয় থোন েো িররলা না সেয়াদ সবন সবন তাসররের। থি এবং 

আবদুল্লাহ সবস্ময়-সবস্ফাসরত অপলে থচারখ তাসেরয় রইল আহমদ মুিার সদরে। 
তারা মুসতঘর মত সস্থর হরয় থগরি। সেন্তু অন্তরর তারদর  ড় বইরি। োরে সনরয় 
তারদর আোে স্প্েঘী গবঘ, োরে সর্রর তারদর হাজাররা স্বপ্ন, সেসন সেংবদন্তীর মত 
মুরখ মুরখ উচ্চাসরত, থিই আহমদ মুিা তারদর িামরন! 

আহমদ মুিা সেয়াদ সবন তাসররের োাঁরে হাত থররখ বলল, ‘সবসস্মত হি? 
থেন আসম আিরত পাসর না? এে থদে থেরে আররে থদরে মানুষ োয় না?’ 

সেয়াদ আহমদ মুিারে গভীর ভারব জসড়রয় েরর বলল, ‘থচাখরে থে 
সবশ্বাি হরি না! আল্লাহ আপনারে থস্প্রন আনরবন, এইভারব আপনারে পাওয়ার 
থি ভাগয আমারদর হরব, এ থে আোে-কুসুম েল্পনা আমারদর জরন্য। সবরশ্বর 
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মুিলমানরা থে আমারদর েো ভুরলই থগরি, আমারদর তারা বাদ সদরয় থররখরি 
তারদর তাসলো থেরে।’ 

আহমদ মুিা সেয়ারদর সপে চাপরড় বলল, ‘না সবরশ্বর মুিলমানরা 
থতামারদর থভারলসন। মাসদ্ররদর োহ ফয়িাল মিসজদ েমরপ্লস- এর েো ভুরল 
োি থেন?’ 

এই দান এরিরি েত েত বির পরর। বলল সেয়াদ।  
থতামার েো সেে সেয়াদ সেন্তু থতামারে এেিা সবষয় স্বীোর েররত 

হরব। ইিলামী সবরশ্বর দূভঘাগয শুরু হবার পর থস্প্রনর দূভঘারগযর িূেপাত। িমগ্র 
উত্তর আসিো তখন খডড-সবখডড এবং পরস্প্র লড়াইরয় সলপ্ত। সুতরাং িাহােয 
থেখান থেরে িবরচরয় িহরজ আিরত পাররতা, থিখান থেরে আিরত পাররসন। 
ভূমেযিাগররর পূবঘ উপকূরল তখন তুসেঘ িাম্রাজয েসিোলী, সেন্তু িাগর পাসড় 
সদরয় থস্প্রন থপ িা তার িামরেঘযর বাইরর সিল।  

জাসন জনাব, আসম থস্প্রনর দূভঘাগা মুিলমানরদর এেিা আরবরগর েো 
বরলসি। তারদর থেউ িাহােয েররত না পারুে, তারদর উপর েতাব্দীর পর 
েতাব্দী থেরে ো র্রি আিরি, তার থোন প্রসতবাদও মুিসলম সবরশ্বর থোোও 
থেরে উসিত হয়সন। োরও থচাখ থেরে অশ্রুও  ররসন। বলল, সেয়াদ।  

এই আরবগরে আসম েো েসর সেয়াদ এবং মুিসলম েসিগুরলার 
বযেঘতারেও আসম স্বীোর েসর। তুসেঘ িাম্রারজয খৃষ্টান প্রাজারা মুিলমান প্রজারদর 
থচরয় থবেী সুসবো থভাগ েররি, সেন্তু তারপরও তুসেঘ িাম্রারজযর খৃষ্টান প্রজারদর 
োল্পসনে দুিঃখ-দুদঘোর থলাগান তুরল ইউররাপীয় খৃস্টান েসিগুরলা সচৎোর 
েরররি, সেন্তু মুিসলম েসিগুরলা মুিলমানরদর উপর জলজযান্ত খৃস্টান 
সনেঘাতরনর সবরুরে িু-েব্দসিও েররসন। এর জরন্য আফরিাি েরর থোন লাভ 
থনই। থি িময় প্রেৃত অরেঘ অরনে জায়গায় মুিলমানরা িমতায় োেরলও 
ইিলাম িমতায় সিল না। আহমদ মুিা োমল।  

েন্যবাদ জনাব। অতীরতর জন্য থোন থিাভ থনই, থোন দুিঃখ থনই এখন 
আর। আজ আপনারে থপরয় িব থেন থেষ হরয় থগরি, িব িসতর পূরণ হরয়রি।  



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  12 

 

এেিু োমল সেয়াদ। রুমাল সদরয় থচাখিা ভারলা েরর মুরি সনরয় বলল, 
এখনও আমার োরি স্বপ্নই মরন হরি থে, আসম আহমদ মুিার িামরন দাাঁসড়রয়। 
ভয় হরি স্বপ্ন না থভরঙ্গ োয়। সেভারব আপসন হোৎ এখারন হাসজর হরলন? 
সেয়ারদর েোগুরলা থেরষর সদরে আরবরগ ভাসর হরয় উরেসিল।  

হোৎ নয় অরনে র্িনা পাসড় সদরয় আসম থতামার এখারন থপ াঁরিসি। 
ইরতামরেয দু’বার আসম ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এর হারত পরড়সি, অরনে র্িনা র্রিরি।  

ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান এর হারত দু’বার সবস্মরয় থচাখ েপারল তুলল সেয়াদ।  
থতামারদর মাসদ্রদ সবমান বন্দরর পা সদরয়ই প্রেমবার।  
তারপর?  
বলব িব োসহনী।  
আমরা খুব খুেী হরবা। আিা বলুন, আমার নাম জানরলন সে েরর, আর 

আমারদর থখাাঁরজ এই স্থারনই বা এরলন সে েরর?  
আহমদ মুিা েরডঘাভার থগায়ারদল কুইভার ব্রীরজর থিই বৃরের িব 

োসহনী থোনাল।  
িব শুরন সেয়াদ বলল, হ্যাাঁ, বৃে আমার িব েো জারন। িাে জীবন 

থেরেই এই বৃেরে আসম থদখসি, তখন থেরেই তার িারে আমার পসরচয়। জীবন 
িায়ারহ্ন দাাঁসড়রয় বৃে আজ হতাে বরি, সেন্তু তার থভতরর আগুন আরি, থি আগুন 
আমার পেরেও অরনে খাসন আরলাসেত েরররি।  

বৃে আমার োরি মুিসলম থস্প্রনর প্রসতেৃসত।  
এেিু থভরব সেয়াদ বলল, সেে বরলরিন। থস্প্রনর মুিলমানরা িবঘস্ব 

হাসররয়রি, থিও। থস্প্রনর মুিলমানরা থেমন হতাে, বৃেও থতমসন। লাঞ্ছনা-
গঞ্জনা থেমন থস্প্রনর মুিলমানরদর প্রসতসদরনর িােী, থতমসন তারও।  

আমরা দাাঁসড়রয় দাাঁসড়রয় েো বলসি, নামাজ থিরর সনরয় আমরা সফররত 
পাসর। বলল, সেয়ারদর িােী আব্দুল্লাহ।  

সেয়াদ র্সড়র সদরে তাসেরয় বলল, সেে বরলি। নামারজর িময়ও হরয় 
থগরি।  

নামারজর জন্য িবাই প্রস্তুত হরলা।  
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আহমদ মুিা ইমারমর জায়গায় সেয়াদরে থেরল সদল। সেয়াদ দ্রুত 
থপিরন িরর এরি বলল, অিম্ভব, আসম ঐ জায়গায় দাাঁড়ারত পাসরনা। আপসন 
আমারদর ইমাম িব থিরের জরন্যই।  

নামাজ থেরষ আহমদ মুিা সফরর বিল। সেয়াদ বলল, এখান থেরে দুই 
মাইল পূরবঘ পাহারড়র এে গুহায় আমারদর এেিা আস্তানা। ওিা আমারদর এেিা 
সবোম থেন্দ্র। সেন্তু আমরা আপনারে সনরয় থেরত চাই সিরয়রা সনরবদার বনাঞ্চরল 
আমারদর আিল র্াাঁসিরত। এই ঐসতহাসিে বনাঞ্চলই সিল ফযালেন অব থস্প্ন 
বেীর সবন মুগীরার েমঘরিে।  

আহমদ মুিার মুখ উজ্জ্বল হরয় উেল। বলল, খুব আনরন্দর হরব এই 
িফর, থতামারদর বযবস্থাসদও থদখরত পাব। সেন্তু সেয়াদ, খুব থবেী িময় নষ্ট েরা 
সেে হরব না। আসম থে বড় োজসি সনরয় এখারন এরিসি তারত এখনও হাত থদয়াই 
হয়সন।  

সে থিিা? িাগ্ররহ প্রশ্ন েরল সেয়াদ।  
বলব থতামারে? ভয়াবহ ষড়েন্ত্র এাঁরিরি ক্লু-ক্লাস-ক্লান।  
থচারখ-মুরখ উরদ্বগ ফুরি উেল সেয়ারদর এবং িেরলর। থে ষড়েন্ত্ররে 

স্বয়ং আহমদ মুিা ভয়াবহ বরল এবং োর জরন্য থি সনরজ থস্প্রন এরিরি থিিা 
সনশ্চয় খুব বড় বযাপার তা িেরলই হৃদয় সনরয় অনুভব েরল। িেরলই গম্ভীর 
হরয় থগল।  

‘বন্দর নগরী সমোলীরতও আমারদর এেিা র্াাঁসি আরি। ওখারনই আমরা 
আপাততিঃ থেরত পারতাম, তারপর থোন সুরোরগ না হয় সনরবদায় থেতাম। সেন্তু 
আমারদর এে েমঘীর িামান্য এে ভুরলর োররণ র্াাঁসিসি িরোররর থচারখ পরড় 
থগরি। আজ িোরল খবর থপরয়সি বযাপারিা ক্লু-ক্লাস-ক্লানও থজরন থফরলরি। 
গত িন্ধযা থেরেই মাো মুসডডত থে এেজন বাসড়িার উপর থচাখ থররখরি। আমার 
আম্মা অসুস্থ। আমার আম্মা ও স্ত্রী ওখারনই আরিন। আসম িোরলই জাসনরয় 
সদরয়সি তারদররে িোরলর মরেযই সনরবদায় সনরয় থেরত। সুতরাং থিখারন 
আমারদর োওয়ার থতা প্রশ্নই ওরে না। বলল, সেয়াদ।  
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আসম থতামারদর সনরবদায় োব, তুসম সনরষে েররলও আমারে থেরতই 
হরব বদর সবন মুগীরা আর সেয়াদ সবন তাসররের স্বােীন িাম্রারজয। সেন্তু সেয়াদ 
আসম ভাবসি ক্লু-ক্লাস-ক্লারনর নজরর েসদ পরড়ই োরে থতামারদর র্াাঁসি, তাহরল 
সে থতামার পসরবার সনরাপরদ িররত পাররব?  

সদরনর থবলা, থলােজনও আমারদর আরি। অসুসবো হরব না জনাব। 
বলল সেয়াদ।  

আহমদ মুিার মন থেরে অস্বসস্থ থগল না। উরে দাাঁড়াল থি। বলল, আমরা 
তাহরল এখন োো শুরু েররত পাসর।  

উরে দাাঁড়াল িেরল।  
আহমদ মুিা োবার আরগ আররেবার গ্রানাডার সদরে তাোল। তার 

পারে সেয়াদ।  
আহমদ মুিা আনমনা হরয় সগরয়সিল গ্রানাডার সদরে তাসেরয়।  
সেয়াদও তাসেরয়সিল গ্রানাডার সদরে। গ্রানাডা সেয়ারদর আবালয 

পসরসচত। সেন্তু আহমদ মুিার পারে দাাঁসড়রয় গ্রানাডারে তার আজ িম্পূণঘ সভন্ন 
রেম লাগরি। মরন হরি এ তার পসরসচত গ্রানাডা নয়, ইিলারমর, মুিলমানরদর, 
তাহরল সে সতসন এই িাম্রারজযর চাবী ঐভারব ফাসডঘন্যারডডর হারত তুরল সদরত 
পাররতন? পাররতন না। থপরররিন োরণ, িাম্রাজযিা তার বযসিগত সিল, 
ইিলারমর নয়, মুিলমানরদর নয়। অন্যসদরে ফাসডঘন্যাডড ও ইিারবলা এই 
িাম্রাজয দখল েররসিল তারদর েরমঘর নারম, বিরন্যরা েুেও েররসিল তারদর 
েরমঘর জন্য। গ্রানাডার দূগঘেীরষঘ প্রেম উরেসিল ক্রি। এই ক্রি উরত্তাসলত 
েররসিরলন তারদর থদরের েমঘগুরু। ক্ররির পর উরত্তাসলত হরয়সিল রাজার 
পতাো। েুে চলাোসলন িমরয় গ্রানাডার সনেরি থভগা প্রান্তরর রানী ইিারবলার 
সনরদঘরে এেসি সুন্দর নগরী সনসমঘত হয়। িেরল বরলসিল এ নগরীর নাম 
ইিারবলা রাখা থহাে। সেন্তু রানী তা েররনসন। ঐসতহাসিে আসডিসনও আগাসনতা 
বরলরিন, েমঘপ্রাণ থদেবািী থে উরেশ্য িােরনর জন্য এই নগরীর িৃসষ্ট থিই 
উরেরশ্যর িারে িামঞ্জস্য রাখবার জরন্য নগরীর নাম িাডিা থফ অেঘাৎ পসবে 
েরমঘর নগরী রাখরলন। এই েররনর গভীর েমঘসনষ্ট মানসিেতা সুলতান আবু 
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আব্দুল্লাহর সিল না, তার বাসহনীর সিল না এবং তখনোর গ্রানাডাবািীরও সিল 
না। অেঘাৎ তুসম বলরত পার সেয়াদ, ৭১১ খৃস্টারব্দ তাসরে সবন সেয়াদ এবং মুিা 
সবন নুিারয়র ইিলারমর থে পতাো সনরয় থস্প্ন জয় েররসিরলন, থিই পতাো 
পরর ভূ-লসডেত হয় এবং তার জায়গায় ওরে বযসির পতাো, থগািীর পতাো। 
তুসম হয়রতা জান সেয়াদ, থস্প্রন তৃতীয় আব্দুর রহমারনর মত হুসিয়ারী থলােও 
তাাঁর পারে মসহষী থজাহরার নাম অিয় েরর রাখার জন্য েরডঘাভার পারে আজ-
থজাহরা নামে এে উপনগরী সনমঘারণ এমনই মেগুল হরয় পরড়সিরলন থে, পরপর 
সতন শুক্রবার সতসন জুম্মার জামায়ারত হাসজর হরত পাররনসন, োর জন্য প্রচডড 
েমে থখরত হরয়সিল তারে ইমারমর োরি।’ 

েত েত বির আরগর আবু আব্দুল্লাহর গ্রানাডা থেন জীবন্ত হরয় তার 
িামরন এরি দাাঁসড়রয়রি। সেয়ারদর মুখ থফরিই থেন এেিা প্রশ্ন থবসররয় এল, 
‘গ্রানাডার থেন পতন হরয়সিল, আপনার উরল্লসখত থিই থিনােযি মুিার 
আরবদন থেন েন োরজ আরিসন, থেন পরাসজত হরয়সিরলা মুিলমানরা মুিা 
ভাই?’ 

আহমদ মুিা তৎিণাৎ থোন উত্তর সদল না। পরর এেিু ম্লান হািল। 
তারপর েীর েরডে শুরু েরল, ‘এই চত্ত্বরর দাাঁসড়রয় গ্রানাডার সদরে তাসেরয় 
সুলতান আবু আবদুল্লাহ েখন সেশুর মত োাঁদসিল, তখন সুলতারনর মা বীর নারী 
আরয়োতুল হুররা সে বরলসিরলন জান? বরলসিরলন, ‘থে রাজয পুরুরষর মত তুসম 
রিা েররত পারসন, তার জরন্য নারীর মত অশ্রু সবিজঘন থতামারই থোভা পায়।’ 
অন্য সদরে আল হামরা প্রািাদ থেরে থবসররয় এরি আবু আবদুল্লাহ খৃষ্টান 
থিনাপসতরে েখন প্রািারদ ঢুোর পে েরর সদরয়সিরলন, দূগঘেীরষঘ পতাো 
উরত্তালরনর জরন্য, তখন সতসন অেঘাৎ আবু আবদুল্লাহ বরলসিরলন, ‘থিনাপসত 
োন, দূগঘ আপসন হস্তগত েরুন। এ ববভব আল্লাহ আপনার েসিোলী প্রভরূে 
অপঘণ েরররিন মুররদর পারপর োসস্তর জরন্য।’ এই দুই উসির মরেয সতনসি 
োরণ আমরা থদসখ, এে, রাজয রিাই তখন োিেরদর োরি সিল মুখয, মুিসলম 
সেংবা মুিলমানরদর েমঘ রিা নয়। দুই, রাজয রিার মত থপ রুষ োিেরদর সিল 
না। সতন, পরাজয় সিল োিেরদর পারপর োসস্ত। প্রেম োরণসিই মূল োরণ। মলূ 
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োরণ থেরে থেরষর দু’সি োরণ িৃসষ্ট হরয়রি। মুিলমানরদর রিা ইিলাম রিা 
েসদ োিেরদর লিয হরতা, তাহরল তারদর মরেয সবরভদ ষড়েরন্ত্রর জায়গায় ঐেয 
এবং দূবঘলতার বদরল থপ রুষ িৃসষ্ট হরতা, থভাগ িবঘস্বতা ও পাপাচার দূরর িরর 
থেত এবং তারদর পরাজয় র্িত না। থভরব থদখ সেয়াদ, সুলতান আবু আবদুল্লাহ 
েসদ মরন েররতন এই গ্রানাডা, এই েরডঘাভা, এই িাম্রাজয তার নয়।’ 

োমল আহমদ মুিা। 
তারপর আহমদ মুিা র্ুরর দাাঁসড়রয় বলল, আমরা থতা চলরত পাসর। 
‘আহমদ মুিা ভাই, সুলতান আবু আবদুল্লাহ তাহরল সেেই বরলসিল, 

খৃষ্টান ফাসডঘন্যাডড ও রানী ইিারবলার োরি মুিসলম থস্প্রনর আত্মিমপঘণ মুররদর 
পারপরই েো।’ বলল সেয়াদ। 

বলরত বলরত িামরন পা বাড়াল সেয়াদ সবন তাসরে। আহমদ মুিাও 
হাাঁিরত শুরু েররসিল। বলল, ‘অবশ্যই। তরব এই পাপ থস্প্রনর জনতার সিল না, 
মুিা, বদর সবন মুগীরা, প্রমখু সিরলন এাঁরদরই প্রসতসনসে। সেন্তু দায়ী তারা না 
হরলও পারপর মাশুল তারদররেই সদরত হরয়রি থষাল আনা।’ 

‘থেন মুিা ভাই, এমনসি হরলা থেন, োিেরদর পারপর জরন্য সনরপরাে 
মুিলমানরা মার থখল থেন?’ বলল থজায়ান। 

‘এিাই সনয়ম থজায়ান। পাইলরির থদারষ থপ্লন ক্রাে হরল সনরপরাে 
োেীরাও বাাঁরচ না। থস্প্রনর মুিসলম প্রজারদর দাসয়ত্ব শুেু খাজনা থদয়া সিল না, 
রাজারে িংরোেন েরা, সেে পরে চালনা েরা, রাজার িমারলাচনা েরা, ইতযাসদ 
তারদরই দাসয়ত্ব সিল। তারা থি দাসয়ত্ব পালন েররসন।’ 

‘দুসনয়ার অরনে থদরের মুিলমানরা এমন থদারষ থদাষী, সেন্তু থস্প্রনর 
মুিলমানরদর ভুরলর মাশুল হরয়রি অতযন্ত ভয়াবহ।’ ভারী েরডে বলল রবারতঘা। 

‘সেে বরলি ভাই।’ এেিা দীর্ঘশ্বাি থফরল বলল আহমদ মুিা। 
চত্ত্বর থেরে তারা থনরম এল পাহারড়র গারয়। তারা পাাঁচজন পাহারড়র গা 

থবরয় নামরত লাগল েীরর েীরর। 
পাাঁচজরনর এ সমসিরলর িাসররত প্রেরম আহমদ মুিা, তারপর সেয়াদ সবন 

তাসরে। পরর ওরা সতনজন- আবদুল্লাহ, থজায়ান ও রবারতঘা। 
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আহমদ মুিার গাড়ী িুিরি গ্রানাডা হাইওরয় েরর দসিরণ সমোলীর 

সদরে। ড্রাইসভং সিরি সেয়াদ সবন তাসরে। 
সেন্তু গন্তবযস্থল তারদর সমোলী নয়। 
গ্রানাডা হাইওরয় থেখারন থগায়ারদলরফা নদী অসতক্রম েরর সমোলীর 

সদরে এসগরয় থগরি, থিখারন থগায়ারদলা নারম থিাি েহর গরড় উরেরি। এখান 
থেরে সেয়াদ সবন তাসরেরদররে নদী পরে থেরত হরব তারদর প্রোন র্াাঁসিরত 
সনরবদার জংগরল থেরত হরল। এই েহররে লিয েররই িুিরি মুিার গাসড়। 

ড্রাইসভং সিরি সেয়াদ সবন তাসরে। আহমদ মুিা তার পারের সিরি। আর 
ওরা সতনজন বরিরি থপিরনর সিরি। 

দু’পারে পাহাড়, উাঁচ-ুসনচু সিলা। এর মরেয সদরয়ই এাঁরে-রবাঁরে এসগরয় 
থগরি গ্রানাডা হাইওরয়। 

মা াসর গসতরত এসগরয় চলসিল সেয়ারদর গাসড়। 
েো বরল উেল সেয়াদ। বলল, ‘থমািামুসি আপনার িব খবরই পসেোয় 

আরি। আপসন আরমঘসনয়ায় এরিরিন, আরমঘসনয়া থেরে বলোরন থগরিন তাও 
আমরা জানরত থপররসি। সেন্তু আপনার থস্প্রন আিার খবর এখনও প্রোে 
হয়সন।’ 

‘িরোর ও িাংবাসদেরা এখনও জানার েো নয়। প্রেমবার েখন ক্লু-
ক্লাস-ক্লযারনর হারত পসড়, ওরা আমারে সচনরত পাররসন। সেন্তু সদ্বতীয়বার বন্দী 
হবার পর ভািকুরয়জ আমারে সচনরত পারর। মরন হয় তারা িাংবাসদেরদর 
জানায়সন।’ বলল আহমদ মুিা। 

‘আপনারে থচনার পর ওরা থতা িাংর্াসতে থিরপ োবার েো।’ বলল 
সেয়াদ। 

‘আসম থে রারত থবসররয় আসি, তারপর সদন িোরলই আমারে হতযা েরা 
সেংবা সবসক্র েরার সিোন্ত চূড়ান্ত সিল।’ 
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‘সবসক্র েরা, থোোয়?’ 
‘ওরা এে সমসলয়ন ডলাররর সবসনমরয় আমারে আরমসরোন ক্লু-ক্লাস-

ক্লযারনর োরি সবসক্র েররসিল। থিসদন িোরলই আমারে আরমসরোর পরে 
আোরে উড়রত হরতা।’ 

‘আল্লাহর হাজার থোেসররয় থে তা হয়সন। আপনারে থোোয় থররখসিল? 
সেভারব থবরুরলন? এিা প্রচসলত আরি থে, ক্ল-ুক্লাস-ক্লযারনর হারত পড়া মারন 
থেষ হরয় োওয়া।’ 

‘থি অরনে োসহনী, পরর বলব।’ 
এেিু থেরম আহমদ মুিা আবার বলল, ‘সমন্দানাও, মেয এসেয়া িরোর 

অরনে দূরর, সফসলসস্তন িরোররর িারে থোন িময় থতামরা থোগারোগ েরসন? 
তারা থতা আনরন্দর িারেই থতামারদর িাহােয েররতা।’ 

‘দূতাবারির িারে আমরা থোগারোগ েররসি। তারা আমারদর এেিা 
থডসলরগেনরে আমন্ত্রণ েরররি। সেন্তু সেভারব োওয়া হরব এিা সেে হয়সন 
এখনও। তরব থি সদ দূতাবাি এই বযবস্থা েরার দাসয়ত্ব সনরয়রি।’ 

‘মুিলমানরদর সবসভন্ন বযাপারর থি সদ আরব থতা িাহােয েরর োরে।’ 
‘আমরা থোগারোগিা খুব িম্প্রসত েররসি। মানসবে িাহােয আমরা 

থপরয়সি। মিসজদ ও মুিসলম সেিা প্রসতিান িংস্কার, সনমঘাণ, বযবহার এখনও 
এখারন সনসষে। থি সদ িরোর থচষ্টা েররি এ সনরষোজ্ঞা প্রতযাহার েসররয় থনবার 
জরন্য। থিিা িম্ভব হরল এেিা বড় োজ হরব।’ 

েো বলরত সগরয় হোৎ আহমদ মুিা থেরম থগল, উৎেণঘ হরয় উেল। 
িামরন দূরর এেিা গাসড়র থহডলাইি থদখা থগল। ঐ গাসড় থেরেই হনঘ 

থোনা থগরি। 
আহমদ মুিারে উৎেণঘ হরত থদরখ সেয়াদও িতেঘ হরয় উরেসিল। 
‘িামরনর গাসড়িা ক্লু-ক্লাস-ক্লযারনর সেয়াদ।’ বলল আহমদ মুিা। 
িন্ধযার আবিা অন্ধোর তখন চারসদরে। িূেঘ থবে আরগ ডুরবরি। সেন্তু 

উন্মুি প্রান্তর বরলই 
অন্ধোরিা গাঢ় হয়সন। 
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বলরত বলরতই গাসড়িা িামরন এরি থগল। গাসড়িা মাইরক্রাবাি। 
আহমদ মুিা গাসড়িার সদরে তাসেরয় সিল। লিয নাম্বারিা থদরখ থনয়া। 
ক্ল-ুক্লাস-ক্লযারনর গাসড়িা চরল থগল। 
‘আপসন সে েরর জানরলন ওিা ক্লু-ক্লাস-ক্লযারনর গাসড়?’ বলল সেয়াদ। 
‘ক্ল-ুক্লাস-ক্লযান েরয়েিা সনসদঘষ্ট থোরড হনঘ বাজায়।’ 
িামরন আররেিা থহড লাইি তীব্র থবরগ এসগরয় আিরি। সেয়াদ থিসদরে 

তাসেরয় উসদ্বি  
েরডে বলল, ‘মুিা ভাই, ওিা ‘ব্রাদািঘ ফর সক্ররিডি’-এর গাসড়। সেন্তু এ 

িময় এ সদরে থেন?’ 
ভ্রু কুাঁচরে থগল আহমদ মুিার। তার মরনর সুপ্ত িরন্দহিা এবার েতেরি 

েো বরল উেল। আহমদ মুিা দ্রুত েরডে বলল, গাসড় র্ুসররয় নাও সেয়াদ। 
সেয়াদ এেবার অবাে ও উসদ্বি থচারখ আহমদ মুিার সদরে তাসেরয় িরঙ্গ 

িরঙ্গ তার সনরদঘে পালন েরল। এ িময় িামরনর গাসড়িাও এরি পড়ল। আরগই 
িংরেত সদরয়সিল সেয়াদ। গাসড়িা এরি দাাঁড়াল সেয়ারদর পারে। 

গাসড় থেরে নামল সেয়ারদর থিাি ভাই জারয়দ। থোঁরদ উেল। বলল, 
আম্মা ও ভাবীরে সেডন্যাপ েরররি। 

সেয়াদ সেিু বলরত োসিল। আহমদ মুিা বাো সদরয় বলল, ‘সেয়াদ আসম 
িব বুর সি, তুসম এ সিরি এি, আমারে ড্রাইসভং সিি দাও।’ 

সবনা বােযবযরয় সেয়াদ িরর এল, আহমদ মুিা সগরয় বিল ড্রাইসভং 
সিরি। িরঙ্গ িরঙ্গ ইসঞ্জন গজঘন েরর উেল। আহমদ মুিা জানালা সদরয় জারয়দরে 
লিয েরর বলল, আমারদররে েসদ হাসররয় থফল, তাহরল গ্রানাডার দসিন থগরি 
দাাঁড়ারব। 

বরল আহমদ মুিা স্টািঘ সদল গাসড়রত। থদখরত থদখরত গাসড়র গসত ১৩৯ 
সে.সম. থত সগরয় উেল।  রড়র থবরগ চলরি গাসড়। গসতর চারপ গাসড় ের ের েরর 
োাঁপরি। 

সেয়ারদর উসদ্বি থচাখ আহমদ মুিার সদরে। আাঁো-বাাঁো রাস্তায়, তার 
উপর রারতর থবলায় এই গসত থবগ। সেন্তু সেয়াদ থদখল, আহমদ মুিা থখলনার 
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মত র্ুসররয় সনরি গাসড় প্রসতসি বাাঁরে। গাসড় থেন সনরজই প্রান থপরয়রি, সনরজই 
পে থদরখ সনখুাঁত ভারব এসগরয় োরি। েৃতজ্ঞতায় ভরর উেল সেয়ারদর মন, 
থচাখিাও তার ভাসর হরয় উেল। আজ এই মুহূরতঘ এমন গসতরবগই থতা দরোর। 
আহমদ মুিা িরন্দহ েরররি ঐ মাইরক্রাবািরে। ওিা থতা অরনে দূর এসগরয় 
থগরি। সেয়ারদর থচারখর িামরন থভরি উেল অসুস্থ মা আর িদয সববাসহতা স্ত্রী’র 
িসব। হৃদয় তার থবদনায় থমাচড় সদরয় উেল। িরঙ্গ িরঙ্গ পাে েরল থি, ‘আল্লাহই 
েরেি, সতসনই অসভভাবে এবং সতসনই িাহােযদাতা।’ তারপর থি থচাখ তুলল 
আহমদ মুিার সদরে। থদখল, তার মুখ প্রোন্ত, থিখারন থোন উরদ্বরগর সচহ্ন থনই। 
মরন অরনে িান্ত্বনা থপল সেয়াদ। আজ তার ভীষণ সবপরদর সদরন আল্লাহর 
বান্দাহরদর িবরচরয় সনভঘররোগয বযসিসি তার পারে ররয়রি। 

গাসড় স্টািঘ থদয়ার পর আহমদ মুিা এেসি েোও বরলসন। মা খারন থি 
এেবার র্সড় থদরখরি। আররেবার র্সড়র সদরে থচরয় আহমদ মুিা বলল, এই 
গ্রনাডা হাইওরয় িাড়া গ্রানাডায় থপাাঁিার সবেল্প থোন পে আরি সেয়াদ? 

‘সজ না, থনই।’ 
‘সহরিব অনুোয়ী আমরা গাসড় স্টািঘ থদয়ার িময় মাইরক্রাবাি থেরে ১৬ 

সমসনি থপিরন সিলাম। ১২ সমসনি এরিসি। মাইরক্রাবাি েসদ রাস্তা না বদলায়, 
সেংবা সস্প্ড েসদ না বাসড়রয় োরে, তাহরল আর চার সমসনি পড় মাইরক্রাবারির 
থপিরনর আরলা আমরা থদখরত পাব।’ 

সেয়াদ, আবদুল্লাহ, থজায়ান, রবারতঘা িেরলই আহমদ মুিার সহরিব শুরন 
সবসস্মত দৃসষ্টরত তার সদরে তাোল। 

‘আমরা থোোয় এরিসি সেয়াদ?’ 
‘থফজ আল্লাহু আেবর পাহাড় আমরা পার হরয় এরিসি মুিা ভাই।’ 
‘তাহরল গ্রানাডা আর পাাঁচ মাইল?’ 
‘সজ।’ 
‘তাহরল মরন হরি গ্রানাডার থগরির মাইল খারনরের মরেয ওরদর 

িািাৎ আমরা পাব।’ 
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‘োরয়দরদর গাসড় থদখরত পাও আবদুল্লাহ?’ থপিন সফরর সজজ্ঞািা েরল 
সেয়াদ। 

‘না, পাাঁচ সমসনি পর থেরে ওরদর আর থদখা োরিনা। মরন হরি অরনে 
থপিরন পরড়রি।’ বলল আবদুল্লাহ। 

গ্রানাডার দসিন থগি তখন আহমদ মুিার গাসড় থেরে সিসে মাইরলরও 
েম। এই িময় এেসি গাসড়র থপিরনর থপিরনর দু’সি লাল আরলা আহমদ 
মুিারদর থচারখর িামরন জ্বল জ্বল েরর উেল। আহমদ মুিা আরও সেিুিা 
এগুরনার পর বলল, এিাই থিই মাইরক্রাবাি। েখন গ্রানাডার থগরি 
মাইরক্রাবািসি, তখন তার নাম্বার স্প্ষ্ট হরয় উেল। আহমদ মুিা বলল, এবার 
সনসশ্চত েরডে, ‘নাম্বারও সমরল থগরি সেয়াদ। আমরা ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর গাসড়িা 
থপরয় থগসি।’ 

মাইরক্রাবািসি নগরীর থভতরর ঢুরে থগল। 
আহমদ মুিার গাসড় তারে অনুিরণ েরল। 
িন্ধযা তখন ৭িা। 
দু’পারে বযস্ত সবপনী। মা খারন প্রেস্ত রাস্তা। গ্রানাডার নতুন অংে এিা। 
গাসড়র সস্প্ড অরনে েরম থগরি। গজ দরেে দূর থেরে 

মাইরক্রাবািসিরে অনুিরণ েররি আহমদ মুিা। রাস্তায় ভীড় েম। 
নগরীরত থঢাোর পর এেই রাস্তা েরর এসগরয় চলসিল তারা। সেয়াদ 

জানাল, এ রাস্তার নারমর অেঘ সড-রিরডডলা িাকুঘলার থরাড। ফাসডঘন্যারডডর 
থিনাপসত অসেেৃত গ্রানাডার প্রেম গভনঘররর নাম অনুিাররই এ রাস্তার নামেরণ 
েরা হরয়রি। এ রাস্তাসি নগরীর িবরচরয় বড় রাস্তা, থগািা গ্রানাডারে চক্রাোরর 
থবষ্টন েরর আরি। 

রাস্তা নগরীর এেদম পসশ্চম প্রারন্ত। মাইরক্রাবািসি সড-রিরডডলা িাকুঘলার 
থরাড থেরে থনরম প্রাচীর থর্রা দু’তলা এেিা বাসড়র থগরি সগরয় তাাঁগাল। দাাঁসড়রয় 
হনঘ থদয়ার েরয়ে মুহূতঘ পরর থগিসি খুরল থগল। মাইরক্রাবািসি থভতরর ঢুরে 
থগল। রাস্তার এেপারে গাসড় দাাঁড় েসররয় আহমদ মুিারা থদখল এিা। 
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মাইরক্রাবািসি েখন থভতরর ঢুরে থগল এবং থগিসি আবার বন্ধ হরয় থগল 
বুেিা িযাাঁৎ েরর উেল সেয়ারদর। এে অশুভ আেংোয় থগািা গা োাঁিা সদরয় উেল 
তার। 

আহমদ মুিা থবাে হয় থির থপল বযাপারিা। সেয়ারদর োাঁরে হাত থররখ 
িান্ত্বনার স্বরর বলল, ‘থভব না সেয়াদ, আল্লাহ আরিন।’ 

সেয়াদ মুখ সফসররয় আহমদ মুিার সদরে তাোল। সেন্তু সেিু বলরত পারল 
না। থভতর থেরে এেিা উচ্ছ্বাি উরে মুহূরতঘর জরন্য তার েডেরে রুে েরর সদল। 
তার থোাঁি োাঁপল। 

আহমদ মুিা সেয়ারদর সচন্তার থমাড় অন্য সদরে র্ুসররয় থনবার জরন্য 
বলল, ‘েহররর এই এলাো তুসম থচন সেয়াদ?’ 

‘সজ হ্যাাঁ।’ গলা পসরষ্কার েরর বলল সেয়াদ। 
‘েমাসেঘয়াল এলাো মরন হরি, তাই সে?’ 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘সেন্তু থলােজন েম থেন?’ 
‘মাগসররবর পর থেরেই এখারন মারেঘরি থলাে েমরত োরে, এিাই 

গ্রানাডার সনয়ম।’ 
আহমদ মুিা মাইরক্রাবািসি থে বাসড়রত ঢুেল, থিসদরে থচরয় বলল, 

বাসড়সিরত থোন িাইনরবাডঘ 
 থনই, এরে ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর অসফি মরন ের?’ 
‘অসফি এবং বািা দুই-ই হরত পারর।’ 
আহমদ মুিা থপিন সদরে সফরর থজায়ানরে বলল, ‘থতামর সপস্তলিা 

আমারে োর দাও থজায়ান।’ 
বরল আহমদ মুিা সনরজর সপস্তলিা থবর েরল। পরীিা েরল িয়সি 

গুসলই আরি। 
থজায়ান তার সপস্তলসি থবর েরর আহমদ মুিার হারত সদল। আহমদ মুিা 

থি সপস্তলসি পরীিা েরর 
 হাাঁিুর নীরচ প্লাসস্টে থিপ সদরয় থবাঁরে রাখল। 
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তারপর সেয়ারদর সদরে তাসেরয় বলল, ‘থতামার োরি সপস্তল আরি 
সনশ্চয়?’ 

‘সজ হ্যাাঁ।’ 
‘আমরা, মারন আসম আর তুসম, এখন এ বাসড়রত প্ররবে েরব। তুসম 

থরসড?’ 
‘সজ হ্যাাঁ।’ মুখ উজ্জ্বল হরয় উেল সেয়ারদর। সেয়ারদর দুবঘলতা থেরি 

থগরি থদরখ খুেী হরলা আহমদ মুিা।  
আহমদ মুিা থপিন সদরে আবদুল্লাহর সদরে থচরয় বলল, ‘তুসম এরি 

ড্রাইসভং সিরি বি। আমরা না থফরা পেঘন্ত এ িুদ্র দলসির থনতা তুসম।’ 
আহমদ মুিা ‘সবিসমল্লাহ’ বরল নামল গাসড় থেরে। ওসদরে সেয়াদও 

থনরম পড়ল। 
শুেরনা মুরখ ড্রাইসভং সিরি এরি বিল আবদুল্লাহ। থজায়ান ও রবারতঘার 

মুখ উরদ্বগ-উরত্তজনায় লাল হরয় উরেরি। 
থমইন থরাড এবং ঐ বাসড়সির মা খারনর এই জায়গায় থোন আরলা 

থনই। বাসড়সির থগরির আরলাও থেরড ঢাো। সুতরাং মেযবতঘী স্থানসি থবে 
অন্ধোর। 

বাসড়সিও অন্ধোররর মরেযই দাাঁসড়রয় আরি। থগরির থেরড ঢাো 
আরলাসি িাড়া প্রাচীররর আর থোোও আরলা থনই। 

বাসড়র চারসদে র্ুরর থদখরলা আহমদ মুিা ও সেয়াদ। থিাট্ট এেিা সিলার 
উপর বাসড়িা। পাচীররর থভতর গাি-গািড়া আরি। প্রাচীরিাও ৭ ফরুির থবেী উাঁচু 
হরব না। আহমদ মুিা লাফ সদরয় উরে প্রাচীররর মাোিাও পরীিা েররলা, না 
সবদূযতাসয়ত েরার মত থোন তাররর বযবস্থাও থনই। অরনেিা সবস্মরয়র িারেই 
আহমদ মুিা বলল, ‘অসফরির সনরাপত্তার বযপারর খুব থতা সচন্তা েররসন ক্লু-ক্লযাস- 
ক্লযান?’ 

‘ওরদর গারয় থেউ হাত সদরত পারর এিা ওরা মরন েরর না মুিা ভাই, 
অন্ততিঃ েরডঘাভা, গ্রানাডা, থিসভল িহ আন্দালুসিয়া অঞ্চরলর থিরে ওরদর এিা 
বেমুল োরণা।’ 
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‘েত্রুর অসতসরি আত্ন-সবশ্বাি োোিা ভাল।’ 
বাসড়র থপিন সদরে প্রাচীররর অন্ধোর মত এে জায়গায় এরি দাাঁড়াল 

আহমদ মুিা। বাসড়র থপিরন প্রাচীররর থভতর এলাোয় মাে দু’সি আরলা। 
দাাঁড়ারনার পর আহমদ মুিা সেয়াদরে বলল, ‘তুসম আমার োাঁরে উরে 

থভতরিা থদখ।’ 
বরল আহমদ মুিা বরি পড়ল। 
সেয়াদ সদ্বো েররত লাগল আহমদ মুিার োাঁরে পা থররখ উেরত। 
‘আমার সনরদঘে সেয়াদ, থদরী েররা না।’ দৃঢ় েরি বলল আহমদ মুিা।  
িরঙ্গ িরঙ্গ সেয়াদ সনরদঘে পালন েরল।  
থভতরিা থদরখ আহমদ মুিার োাঁরে বরি সফিসফি েরর বলল, সেে 

আমারদর থিাজা প্রাচীররর সনরচ দু’জন প্রহরী এেিা পােরর বরি গল্প েররি। 
থস্টনগান তারদর পারে রাখা। 

‘তুসম প্রাচীররর মাো েরর  ুরল োে। আসম প্রাচীরর উোর পর তুসম 
উেরব।’ বলল আহমদ মুিা। 

সেয়াদ আহমদ মুিার োাঁে থেরে প্রাচীরর  ুরল োবার িরঙ্গ িরঙ্গ আহমদ 
মুিা এেিু থদ ড় সদরয় এরি প্রাচীররর গারয় লাফ সদরয় উরে প্রাচীররর মাো েরর 
তারত উরে বিল এবং িরঙ্গ িরঙ্গই প্রাচীর থেরে গজ দু’থয়ে দূরর পােররর উপর 
বরি গল্পরত দু’জন প্রহরীর উপর  াাঁসপরয় পড়ল। 

থেরষ মুহুরতঘ প্রহরী দু’জন থির থপরয়সিল সে র্িরত োরি, সেন্তু তারদর 
িাবোন হবার সুরোগ সদল না। 

আহমদ মুিা পাসখর মত দু’হাত থমরল  াপরি েরার মত েরর ওরদর 
র্ারড়র উপর পড়ল। বিা অবস্থায়ই দু’জন প্রহরী মাসিরত হুমসড় থখরয় পড়ল।  

পরড়ই আহমদ মুিা সপস্তল থবর েরর সনরয়রি হারত। প্রহরী দু’জন ভূসম 
েেযা থেরে উোর থচষ্টা েরসিল। আহমদ মুিা উরে বরি ওরদর সদরে সপস্তল তুরল 
বলল, থেমন আি থতমন োে, উোর থচষ্টা েররল মাো গুসড়রয় থদব। 

প্রহরী দু’জন সমি সমি েরর আহমদ মুিার সদরে চাইল, উোর আর থচষ্টা 
েরল না। 
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সেয়াদও লাসফরয় পড়ল আহমদ মুিার পারেই। আহমদ মুিা সেয়াদরে 
বলল, ওরদর জামা সিাঁরড় ওরদর মুরখ পুরর দাও, সপিরমাড়া েরর ওরদর হাত-পা 
থবাঁরে থফল।’ 

বরল থি পরেি থেরে িরু প্লাসস্টে েডঘ থবর েরর সদল। 
বাাঁো হরয় থগরল আহমদ মুিা ও সেয়াদ দু’জরন ওরদররে থিরন সনরয় 

পারেই গারির সনরচ অন্ধোরর থররখ সদল। 
বাসড়সির থপিরনর এ অংেিায় অরনেগুরলা গাি। 
আহমদ মুিা ও সেয়াদ গারির িায়া েরর গুসি গুসি বাসড়র সদরে এগুরলা।  
বাসড়িার োিাোসি থপ াঁরি থগরি তারা। থেষ গািিার থে অন্ধোর তারা 

অসতক্রম েরররি, তা পার হরলই তারা সবসডং এর থগাড়ায় থপ াঁরি োরব। এ িময় 
থপিরন পারয়র েব্দ শুরন সবদুযৎ থবরগ সফরল আহমদ মুিা। তার থচারখ পড়ল 
তারদর উপর দু’সি থদহ  াাঁসপরয় পড়রি গাি থেরে ফল পড়ার মত েরর আহমদ 
মুিা িুপ েরর বরি পড়ল। 

 াাঁসপরয় পড়া থলােসি আহমদ মুিার মাোর উপর সদরয় মাসির উপর 
আিরড় পড়ল। থলােসির দুই উরু এরি আর্াত েররসিল আহমদ মুিার মাোয়। 
আহমদ মুিাও পরড় সগরয়সিল। থলােসির দুই পা আহমদ মুিা তার দুই োাঁরের 
উপর থপল। 

আহমদ মুিা পা দু’সি েি হারত েরর থমাচড় সদরয় উরে দাাঁড়াল। 
থমাচরড়র ফরল থলােসি উপুড় হওয়া থেরে সচৎ হরত পারল। থলােসি তার হাত 
থেরে পরড় োওয়া সপস্তল তুরল থনবার জরন্য মাসি হাতড়াসিল। আহমদ মুিা 
তারে থি সুরোগ না সদরয় দুই পা েরর থজারর র্ুরারত শুরু েরল। েরয়েিা র্ুরান 
সদরয় পারের গারির গুসড়র উপর আাঁিরড় থফরল সদল। এেিুও নড়লনা। জ্ঞান 
হাসররয়রি থলােসি। তারপর আহমদ মুিা সপস্তল কুসড়রয় সনরয় মরনারোগ সদল 
সেয়ারদর সদরে। থদখল, সেয়াদ ও অন্য থলােসি তখনও এরে অপররে োবু 
েরার থচষ্টা েররি। সেয়াদ থেষ পেঘন্ত থলােসি বুরে উরে বরি তাাঁর গলা সিরপ 
েরল , সেন্তু থলােসি পারে পরড় োো সপস্তলসি হারত থপরয় থগল।  
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আহমদ মুিা িুরি সগরয় তার হারতর উপর পা চাপা সদরয় সপস্তলসি থেরড় 
সনল। তারপর বলল , সেয়াদ তুসম ওরে থিরড় দাও। 

থিরড় থদয়ার িরঙ্গ িরঙ্গ থলােসি স্প্রং এর মত উরে দাাঁসড়রয় থোমর 
থেরে এেিা িুসর থবর েরল।  

আহমদ মুিা সবদুযৎ থবরগ বাাঁ হাত সদরয় িুসর িরমত তাাঁর হাতিা েরর 
থফরল ডান হারত বাাঁি সদরয় আর্াত েরল তাাঁর োরনর পারে নরম জায়গািায়। 
থলােসি জ্ঞান হাসররয় পরড় থগল। 

থলােসির হাত থেরে থেরড় থনয়া সপস্তলসি সেয়ারদর হারত তুরল সদরয় 
আহমদ মুিা বলল , আল্লাহর হাজার থোের থে থগালাগুসল এখনও হয়সন , থভতরর 
েত্রুরা তাহরল িতেঘ হরয় থেত।  

সবসডংসির থগাড়ায় অন্ধোরর দাাঁসড়রয় আহমদ মুিা থদখল, সনরচর 
িবগুরলা জানালা বন্ধ। শুেু এেিা জানালার থফাের সদরয় আরলার থরে পাওয়া 
োরি। আর উপরর দু’তলায় দু’সি জানালা থখালা। আরলা জ্বলরি র্রর। এোসেে 
মানুরষর েডেস্বর থোনা োরি র্র থেরে। 

সনরচর থে জানালা থেরে আরলার থরে পাওয়া োরি , েীরর েীরর এরি 
জানালার োরি দাাঁড়াল দু’জন। োরের জানালা থভতর থেরে বন্ধ। দু’জরন োন 
পাতল জানালায়। থভতর থেরে নারী েরির োন্না শুনরত থপল তারা, থিই িারে 
ভারী েডেস্বরিঃ ‘চল সুন্দরী, উপরর িবাই অরপিা েররি , থিখারন থতামারে সনরয় 
মরহাৎিব। চল মযাডাম িারহবা, তুসম থদখরব চল’। 

েো বন্ধ হরলা। থভতর থেরে সচৎোর শুনা থগল। 
আহমদ মুিা সেয়ারদর োাঁরে হাত থররখ বলল, এ িময় থতামারে মাো 

োডডা রাখরত হরব সেয়াদ। ওরদররে উপরর সনরয় োরি। চল, আর থদরী েরা 
োয়না। 

বাসড়র িামরনিা পসশ্চম সদরে। আহমদ মুিারা বাসড়র দসিণ পাে র্ুরর 
বাসড়র িামরনর দসিণ-উত্তর প্রিাসরত বারান্দার দসিণ প্রারন্ত এরি দাাঁড়াল। 

বাসড়র দসিণ-পসশ্চম সদরে ফুরলর বাগান। দসিণ সদে থেরেও গ্রাউডড 
থলাররর বারান্দায় উোর সিাঁসড় আরি। 
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বারান্দার এ প্রান্ত থেরে থদাতালায় উোর সিাঁসড়র দূরত্ব দে গরজর থবেী 
হরবনা। সিাঁসড়রত উোর মুরখ থস্টনগানোরী প্রহরী।  

আহমদ মুিা ও সেয়াদরে বারান্দায় থদরখ ভ্রু কুাঁচোরলা প্রহরী। 
আহমদ মুিা থেন থবড়ারত এরিরি। এমন ভসঙ্গরত তর তর েরর 

বারান্দার সিসড় সদরয় উরে বারান্দা সদরয় চলরত লাগল। তার ডান হাতসি পযারডির 
পরেরি। আহমদ মুিার থপিরন সেয়াদ। 

আহমদ মুিারদর অগ্রির হরত থদরখ থস্টনগান তুলল প্রহরী। বলল, 
থতামরা থেই হও আর এে পা’ এগুরল...... 

প্রহরীর েো থেষ হরত পাররলা না। আহমদ মুিার পরেি থেরে থবসররয় 
এল সরসভলবার থচারখর পলরে। গুলী েরল আহমদ মুিা। প্রহরীর েপাল গুরড়া 
েরর সদল গুসলিা। 

গুলী েররই িুিল আহমদ মুিা। তুরল সনল প্রহরীর থস্টনগান। তারপর 
এে থদ রড় লাসফরয় উপরর উেল সিাঁসড় সদরয়। সতন লারফ থি থদাতালার বারান্দায় 
উরে থগল। সেয়াদও তার থপিরন থপিরন উরে এরিরি। 

থদাতালার মা খারনর র্রর দু’সি জানালা সদরয় আরলা থদরখরি আহমদ 
মুিা। েোও থোনা থগরি থিখান থেরে। আহমদ মুিা সিাঁসড় সদরয় উরে থদখল- 
সিাঁসড়র বাাঁ পারে এেিা বে দরজার পররই এেিা দরজা থখালা থদখা োরি। 

আহমদ মুিা থস্টনগান বাসগরয় িুিল দরজার সদরে। অরেঘে পেিা থগরি 
এমন িময় দু’জন থলাে দরজায় থবসররয় এল। তারদর হারতও থস্টনগান, সেন্তু 
বযাররল নামারনা। আহমদ মুিারে থদরখই ওরা ত্বসড়ৎ গসতরত থভতরর ঢুরে থগল। 

দরজায় সগরয় আহমদ মুিা এেিু উাঁসে সদরয় থভতরর ঢুরে থগল। তার 
িারে সেয়াদও। 

তারা র্রর ঢুেরতই থহা থহা েরর থহরি উেল ি’ফিু লম্বা এেজন থলাে। 
থি সেরয়রদর মারয়র থপিরন দাাঁসড়রয়। তার সরভলবাররর নলিা সেয়ারদর মারয়র 
মাোয় থেরি আরি। 
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র্রর আরও চারজন থলাে, তারা ঐ থলােসির থপিরন দাাঁসড়রয়। সেয়ারদর 
স্ত্রী থজাহরা সেয়ারদর মা’র হাত েরর দাাঁসড়রয় আরি। োাঁপরি থি। সেয়ারদর মা’র 
মুখ ফযাোরে।  

থলােসি হাসি োসমরয় বলল, জানতাম সেয়াদ তুসম আিরব। শুন থতামরা 
, আসম সতন পেঘন্ত গুনব। এর মরেয েসদ থতামরা হাত থেরে থস্টনগান থফরল হাত 
তুরল না দাাঁড়াও, তাহরল প্রেরম মররব থতামার মা, পরর থতামার স্ত্রী। আর শুন 
সেয়াদ, গ্রানাডার ক্লু-ক্লযাস -ক্লযান চীফ আলফনরিা এে েো দুই বার বরল না।  

গুনরত শুরু েরল থলােসি। দুই পেঘন্ত থেরতই আহমদ মুিা থস্টনগান 
থফরল সদরয় হাত তুরল দাাঁড়াল। তারপর সেয়ারদর সদরে মুখ সফসররয় আহমদ মুিা 
এেিু বড় েররই বলল, ‘থফরল দাও সেয়াদ আমরা থহরর থগসি।’    

সেয়ারদর মুখ রিহীন ফযাোরে হরয় থগরি। তাোল থি আহমদ মুিার 
সদরে। সেন্তু আহমদ মুিার মুরখ থোনই ভাবান্তর থনই, তার মুখ থদরখ মরন হরলা 
সেিুই র্রিসন।  

সেয়াদ থস্টনগান থফরল সদরয় দু’হাত উপরর তুলল।  
এবার আলফনরিা সরভলবার বাসগরয় সেয়ারদর মা’র আড়াল থেরে 

থবসররয় এল। তার সরভলবাররর নল সেয়াদ ও আহমদ মুিার সদরে। থহা থহা েরর 
উৎেি েরব্দ থহরি উেল আলফনরিা। বলল, এই গদঘভরা, এই কুকুর দু’থিার 
পরেরি সে আরি থদরখ থবর েরর থন। দরজার িামরনই দাাঁসড়রয়সিল আহমদ 
মুিারা। থস্টনগান বাসগরয় দু’জন িুরি এল। তারা পরেি িাচঘ েরর আহমদ মুিার 
পরেি থেরে দু’থিা সরভলবার এবং সেয়ারদর পরেি থেরে এেসি সপস্তল থবর 
েরল।  

‘ওরদর সনরয় আয় র্ররর মা খারন। নািে এখসন শুরু েরব।’ বলল 
আলফনরিা।  

আহমদ মুিারদর সনরয় থেরত হল না। আহমদ মুিাই সেয়াদরে হাত েরর 
সনরয় র্ররর মা খারন সগরয় দাাঁড়াল। র্ররর চারসদে সর্ররই থিাফা িাজারনা।  
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র্ররর পসশ্চম পারে থিাফা ও থদয়ারলর মা খান সদরয় োতায়াত 
পযারিজ। চারজন থস্টনগানোরী থিই পযারিরজ সগরয় দাাঁড়াল। চারজরনরই 
থস্টনগান আহমদ মুিার সদরে উদযত।  

আবার আলফনরিার থিই হাসি। হাসির থহা থহা ররব গম গম েরর উেল 
র্র। সচৎোর েররই থি বলল, সেয়াদ তুসম শুেু নও, থতামার মা শুেু নয়, থতামার 
স্ত্রীও আমার হারতর মুরোয়। আজ আমারদর মরহাৎিব। আর সনরবদায় থতামরা 
থে থখলা শুরু েররি তার আজ ইসত। তুসম প্রেরম দু’থচাখ থমরল থদখরব থতামার 
স্ত্রীর ভাগয। নব বেু, ভালই জমরব মরহাৎিবিা। তারপর থতামারদর িুেররা 
িুেররা েরর সনরবদার জংগরল িসড়রয় আিা হরব।  

োমল আলফনরিা। থি দাাঁসড়রয় আরি উত্তর পারের সবোল থিাফািার 
িামরন।  

আহমদ মুিা ও সেয়াদ এরি দাাঁসড়রয়রি উত্তর মুখী হরয় থমর র সেে 
মা খারন। তারদর পুব পারে থমর র উপর বরিসিল সেয়ারদর মা ও তার স্ত্রী।  

সেয়াদরা র্ররর মা খারন আিার পর সেয়ারদর মা ও সেয়ারদর স্ত্রী এরি 
জসড়রয় েরররি সেয়াদরে। এিা থদরখই আোে ফািা হাসি থহরি আলফনরিা ঐ 
েোগুরলা বলল।  

আলফনরিা োমার পর আহমদ মুিা বলল, থদখ আলফনরিা তুসম সনরস্ত্র 
নারীর আড়ারল দাাঁসড়রয় আত্মরিা েররি, বীরত্ব থতামার মুরখ থোভা পায় না।  

‘েো বলি তুসম থে? আলফনরিারে বীরত্ব থেখারত এরিি ?’  
‘নারীরে োরা সেডন্যাপ েরর, বীরত্ব তারদররে থেখারতই হরব 

আলফনরিা।’ আহমদ মুিার মুরখ সবদ্রুরপর হাসি। 
সেয়াদ, সেয়ারদর মা এবং থজাহরার দৃসষ্ট আহমদ মুিার সদরে। তার 

ভাবনাহীন মুখ, ঐ েররনর েরোর উসি এবং মুরখ এে েররনর হাসি থদরখ তারদর 
মুরখ ভয়, সবস্ময় দুই-ই ফুরি উেল।  

আহমদ মুিার েো থেষ হরতই গরজঘ উেল আলফনরিা। িুরি এল থি 
আহমদ মুিার িামরন। সরভলবাররর বাাঁি সদরয় থি আর্াত েরল আহমদ মুিার 
মাোয়।  
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আহমদ মুিা প্রস্তুত সিল এর জরন্য। থি মাো দ্রুত িসররয় সনল এেসদরে 
থহরল। তবু েপারলর এে পারে আর্ারতর এেিা অংে এরি পড়লই। থেরি থগল 
েপারলর বাাঁ পােিা।  র র েরর রি থবসররয় এল। মুরখর বাাঁ পােিা ররি েুরয় 
থগল।  

রি থদরখ িম্ভবত খুেী হল আলফনরিা। পসশ্চম সদরে থদয়াল বরাবর 
পযারিরজ দাাঁড়ারনা থস্টনগানোরীরদর সেিু সনরদঘে থদয়ার জরন্য ওসদরে সফরল 
আলফনরিা। িরঙ্গ িরঙ্গ আহমদ মুিা পসশ্চম সদরে এে োপ এসগরয় বাাঁ হাত সদরয় 
গলা থপাঁসচরয় বুরের িারে প্রচডড েসিরত থচরপ েরল আলফনরিারে , আর এেই 
িমরয় ডান হাত সদরয় আলফনরিার হাত থেরে সরভলবার থেরড় সনল আহমদ 
মুিা। সরভলবার থেরড় সনরয়ই আহমদ মুিা পরপর চারিা গুলী েরল। থস্টনগান 
োরী চারজন পাো ফরলর মত পরপর িপ িপ েরর থলারর পরড় থগল।  

থগািা র্িনা র্িরত পাাঁচ থিরেরডডর থবেী লাগল না। আলফনরিা ও 
থস্টনগানোরীরা বযাপারিা বুর  উোর আরগই িব থেষ হরয় থগল।  

চারসি গুলী থেষ েরার পর আহমদ মুিা োক্কা সদরয় আলফনরিারে 
থফরল সদল। পরড় সগরয়ই আলফনরিা িলরত িলরত উরে দাাঁড়াসিল। তার হারত 
সরভলবার। এর মরেযই থি পরেি থেরে এেসি সরভলবার থবর েরর সনরয়রি। 
উপরর উেসিল তার সরভলবার িরমত হাত।  

আহমদ মুিা তারে আর সুরোগ সদল না। সরভলবার তুরল গুলী েরল 
তার উরে দাাঁড়ারনা মাো লিয েরর।  

আলফনরিা থগাড়া োিা গারির মত হুমসড় থখরয় পরড় থগল থমর রত। 
লাল োরপঘি তার লাল ররি ডুরব থগল।  

সেয়াদ, সেয়ারদর মা ও তার স্ত্রী র্িনা থদরখ থেন পাের হরয় সগরয়সিল। 
সচন্তার থচরয় দ্রুত র্রি থগল র্িনা। র্িনা র্িনার থচরয় তা বু রতই তারদর থদরী 
হরি থেন।  

আহমদ মুিা আলফনরিা গুলী েরার পর সেয়ারদর সদরে সফরল।  
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সেয়াদ থবাবা সবস্ময় সনরয় আহমদ মুিার সদরে এেবার থচরয় জসড়রয় 
েরল আহমদ মুিারে। আনরন্দ থোঁরদ থফলল সেয়াদ। আনরন্দর অশ্রু সেয়ারদর 
মা এবং থজাহরার থচারখও।  

‘িব প্রেংিা আল্লাহ রাবু্বল আলাসমরনর সেয়াদ। চল আমারদর দ্রুত 
থবরুরত হরব।’ সেয়ারদর সপে চাপরড় বলল আহমদ মুিা।  

আহমদ মুিারা থবসররয় এল র্র থেরে। সিাঁসড় সদরয় নামল বারান্দায়। 
সিাঁসড়র থগাড়ায় প্রহরীসি পরড় আরি, বারান্দা তার ররি থভরি োরি।  

আহমদ মুিারা বারান্দা থেরে থনরম এল গাসড় বারান্দায়।  
গাসড় বারান্দায় থিই মাইরক্রাবািসি তখনও দাাঁসড়রয়।  
গাসড়র দরজা থখালা গাসড়র চাবীসি তার সে থহারল লাগারনা।  
আহমদ মুিা সেয়াদরে বলল, তুসম ওাঁরদর সনরয় থপিরন উরো , আসম 

ড্রাইসভং সিরি বিসি।  
আহমদ মুিা থগি সনরয় ভাবসিল। থিখান থেরে থোন প্রসতররাে আিরব 

নাসে। থস্টনগানিা পারে থররখরি আহমদ মুিা। গাসড় থপ াঁিল থগরি, সেন্তু থেউ 
থবরুল না। গাসড় দাাঁড় েসররয় আহমদ মুিা নামল থস্টনগান সনরয়। থগি রুরম সগরয় 
থদখল, থগি রুম শুন্য। পাসলরয়রি তাহরল থগিমযান।  

থগিরুরমর থদয়ারল সুইচ থবাডঘ থদখল আহমদ মুিা। ‘OPEN’ সচসহ্নত 
সুইচ সিরপ সদরয় গাসড়রত সফরর এল আহমদ মুিা।  

থখালা দরজা পরে গাসড় চাসলরয় থবসররয় এল আহমদ মুিা। এরি দাাঁড়াল 
অরপিমান তারদর গাসড়সির োরি। িরঙ্গ িরঙ্গ ও গাসড় থেরে থনরম এল 
আবদুল্লাহ, থজায়ান এবং রবারতঘা। নামল আহমদ মুিা এবং সেয়াদ।  

আহমদ মুিার থগািা মুখমডডল, রিাি থদরখ আৎরে উেল থজায়ান, 
রবারতঘা এবং আবদুল্লাহ। থজায়ান উসদ্বি েরডে বলল, আপসন ভারলা আরিন থতা 
মুিা ভাই? ওরা ভাল আরিন ?  

আহমদ মুিা থহরি বলল, ‘সচন্তা েররা না, আল্লাহর অপার িাহােয আমরা 
থপরয়সি। িবাই আমরা ভারলা আসি।’ 
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এেিা দম সনরয়ই আহমদ মুিা বলল, ‘রবারতঘা তুসম ড্রাইভ েররব 
সেয়ারদর গাসড়িা, উরো। আর আবদুল্লাহ তুসম মাইরক্রাবাি ড্রাইভ েররব। আসম 
ও থজায়ান থতামার িারে মাইরক্রাবারি উেসি।’  

িবাই গাসড়রত উোর পর দুই গাসড় এেিারে োো েরল। আরগ 
সেয়ারদর গাসড় , থপিরন মাইরক্রাবািসি। 

গাসড় চলরি, আহমদ মুিা সিরি গা এসলরয় সদরয়রি। পারে থজায়ান , থি 
উেখুে েরসিল। থেরষ থি সজরজ্ঞি েররই বিল, ‘সে র্িল মুিা ভাই ?’  

‘বুর সি, থতামার তর িইরি না, সেন্তু এখন নয়, চল েীরর সুরস্থ বলব। 
িয় িয়িা মানুষরে মাররত হরয়রি, বড় খারাপ লাগরি। সে েরব, উপায় সিল না।’ 

‘িয়জন!’ সবস্মরয় থচাখ েপারল তুরল বলল থজায়ান।  
‘সেয়াদ ভাইরয়র মনিাও বড় নরম, প্রানহানী সতসনও িইরত পারর না।’ 

বলল আবদুল্লাহ। 
 ‘তবু িইরত হয় ভাইয়া, অোসন্ত, অন্যারয়র রাজত্ব-সপসড়ত পৃসেবীরত 

এিাই এখন সনয়ম।’ 
ওসদরে সেয়ারদর গাসড়রত সেয়ারদর মা থজাহরার উরুরত মাো থররখ 

গাসড়র সিরি শুরয় পরড়রি। আর থজাহরা গাসড়র সিরি থহলান সদরয় মাোিা 
সেয়ারদর োাঁরে থররখ সনররব অশ্রুপাত েররি, আনরন্দর অশ্রু, ভয়ানে এে 
দুিঃস্বপ্ন থেরে বাাঁচার অশ্রু, নতুন জীবন লারভর অশ্রু। 

েীরর েীরর মাোিা এেিু তুরল সেয়ারদর মা বলল, ‘সেয়াদ, ও থিরলিা 
থে? আল্লাহর থফররস্তার মত থোরিরে এল ও? এমন সনভঘয়, এমন দু:িাহিী, 
বারজর মত এমন িীপ্র, কুেলী আমারদর থেউ আরি সেয়াদ?’ 

‘আরি আম্মা, উসন থগািা দুসনয়ার মুিলমানরদর গবঘ, থেখারনই 
মুিলমানরদর সবপদ থিখারনই সতসন। আলহামদুসলল্লাহ, আল্লাহই তাাঁরে 
পাসেরয়রিন। চলুন আম্মা, বলব িব।’‘ 

রাত মাে ৮িার মত তখন। সেন্তু গ্রানাডার পে প্রায় জনেূন্য। সবপনী 
থেন্দ্রগুরলার দরজা বন্ধ। 
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ফাাঁো পে সদরয় দ্রুত এসগরয় চরলরি আহমদ মুিারদর দু’সি গাসড় 
পাোপাসে। 
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২ 
মাসদ্ররদর োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লস এবং থস্প্রনর মুিলমানরদর 

ঐসতহাসিে স্মসৃত সচহ্নগুরলা েীর থতজসিয়তার মােযরম ধ্বংি েরার থে জর্ন্য 
ষড়েন্ত্র ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এাঁরিরি, তার সববরণ থেষ েরর আহমদ মুিা োমল। 

আহমদ মুিা েো থেষ েররলও থেউ থোন েো বলল না। সেয়াদ সবন 
তাসরে, সেয়ারদও িহোরী আহমদ আব্দুল্লাহ, থজায়ান ও রবারতঘা োরও মুরখই 
থোন েো থনই। সবস্ময় ও উরদ্বগ তারদর িেলরেই আিন্ন েরররি। 

‘ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান িরোররর থোগ িাজরি এিা েররি বরল সে আপসন 
মরন েররন মুিা ভাই?’ সেয়াদই প্রেম মুখ খুলল। 

‘এ প্রশ্ন সনরয় আসম সচন্তা েররসি, সেন্তু িরোররর থোগিাজি োেরত 
পারর বরল আমার মরন হয়সন দু’থিা োররণ। এে, নতুন োিনতরন্ত্রর অেীরন 
িরোর থোন েমঘীয় িম্প্রদারয়র সবরেষ ববরীতা এসড়রয় চলরত থচষ্টা েররি, দুই, 
থস্প্রনর ববরদসেে মুদ্রা আরয়র এেিা প্রোন অবলম্বন হরলা পেঘিন। আর পেঘিন 
খারতর আরয়র সিংহ ভাগ আরি মুিসলম ঐসতহাসিে স্থানগুরলা থেরে। এগুরলা 
নষ্ট হরল থস্প্ন প্রসতবির থোসি থোসি ডলাররর আয় থেরে বসঞ্চত হরব। সুতরাং 
উভয় োররণই আমার সবশ্বাি থস্প্ন িরোর এ ষড়েরন্ত্রর িারে োেরত পারর 
না।’ বলল আহমদ মুিা। 

‘তরব এ রেম এেিা সেিু হরল িসত থনই, এ েররনর থলারের িংখযাই 
প্রোিরন থবেী। আর এই ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর িারে িহরোগীতা েররত পারর, 
এমন থলােও প্রোিরন েম থনই।’ বলল রবারতঘা। 

‘সুতরাং এ বযাপারর িরোররর োি থেরে িহরোসগতা লারভর থোন 
আো থনই। উপরন্তু োরা িরোররে এ বযাপারর বলরব, তারদর েডেরুে হবার 
িম্ভাবনা থষাল আনা।’ বলল থজায়ান। 
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‘সেে বরলি থজায়ান, িরোররে বলরল সহরত সবপরীত হওয়ার 
িম্ভাবনাই থবেী। আমরা সনরজরাই এগুরত চাই। তার আরগ থজায়ান থতামার সে 
মত, ষড়েরন্ত্রর প্রেৃসত িম্পরেঘ, তুসম থতা সবজ্ঞানী।’ বলল আহমদ মুিা। 

‘সবসডং ধ্বংরির সবরস্ফারে থতা বানারনাই হরয়রি। তাসত্বেভারব 
থতজসিয় বানারনাও িম্ভব ো সনররব েীরর েীরর থোন সবসডংরে থভতর থেরে 
থেষ েরর থদরব। সনশ্চয় রুেরা এমন অস্ত্র থগাপরন বতরী েরররি শ্যারবািাজ 
োরজর জরন্য।’ বলল থজায়ান। 

‘এই অদৃশ্য েত্রুর সবরুরে আমরা লড়াই সেভারব েরব? সররমডী 
থতামার মরত সে আরি এর?’ 

‘প্রেরম থতজসিয়রে সচসহ্নত েররত হরব, তারপর প্ররয়াজন এর 
সবরলষণ। সবরলষরণর পর এর এযাসডিরডাি পাওয়া োরব মুিা ভাই। েসদ 
থতজসিয় আণসবে হয়, েসদ এর থোন আণসবে এযাসডিরডারির পাওয়া না োয়, 
থিরিরে এযাসডিমযািার এযাসডিরডারির প্ররয়াজন হরব।’ 

‘শুরনসি, থতামার থম সলে গরবষণা আরি এযাসডিমযািার সবজ্ঞারনর উপর। 
থতামার ইউররাপীয় সবজ্ঞান এোরডসমর পুরস্কারও এই গরবষণার উপর। বলত, 
এযাসডিমযািার গরবষণা েতিা এসগরয়রি?’ বলল আহমদ মুিা। 

‘সেরয়াসরসিেযাল গরবষণার উরল্লখরোগয সেিু বাসে থনই। এখন গরবষণা 
চলরি এর বহুসবে বযবহার সনরয়। থিাি থিাি সবষরয় এর সনয়সন্ত্রত বযবহার সিল 
আমার গরবষণার সবষয়।’ 

‘সে থরজাল্ট থপরয়ি থজায়ান আসম জাসন না।।’ 
‘সনিঃিরন্দরহ প্রমাসণত হরয়রি পরমানুর মত িবরিরেই এরে বযবহার 

েরা োরব, সেন্তু ফল পাওয়া োরব পরমানুর থচরয় েমপরি দেগুণ থবেী।’ 
‘ষড়েন্ত্র েসদ িসতয হয়, তাহরল থজায়ান থতামার োজ অরনে থবরড় 

োরব। থতামার মত সবজ্ঞানীরে থপরয় আমরা খুেী থজায়ান।’ 
‘মুিা ভাই, আরগর থজায়ারনর িবসেিু আসম তযাগ েররসিলাম। বই-

পুস্তে, িাসিঘসফরেি থনাি, িব আসম পুসড়রয় থফরলসি। আসম থভরবসিলাম, থস্প্রন 
এেজন মসররস্কার জীবরন এ িরবর থোনই মূলয থনই, থোনই োরজ আিরব না। 
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এখন থেন আপনার েো শুরন মরন হরি, থজায়ান তার অতীতরে োরজ লাগারত 
পারর, তার অতীরতর সেিু মূলয আরি। আমার িব েসি িব থমো আসম আমার 
জাসতর জরন্য সবসলরয় থদব মুিা ভাই।’ থজায়ারনর থেরষর েোগুরলা আরবরগ রুে 
হরয় এল।  

আহমদ মুিা থজায়ারনর োরি এসগরয় তার সপরে হাত বুসলরয় বলল, 
আমরা থতামার প্রসতভারে নষ্ট হরত থদব না থজায়ান। এই থস্প্ন মুিসলম 
সবজ্ঞানীরদর চারণ থিে সিল। তারা অন্ধোর ইউররাপরে পে থদসখরয়রি, সেসিত 
েরররি, তারদর জীবরন থররনিাাঁ এরনরি। তারপর আমারদর হারতর থি আরলা 
সনরভ সগরয়সিল। আমরা চাই, থতামার হারত থি আরলা আবার জ্বরল উেুে। 

থজায়ান আহমদ মুিারে জসড়রয় েরর আরবগাপ্লুত েরডে বরল উেল, 
‘থস্প্রন আমারদর থিসদন সে আিরব মুিা ভাই?’ 

আহমদ মুিা র্ররর জানালা সদরয় আিা উদীয়মান িূরেঘর থিানালী 
বণঘিিার সদরে থচরয় বলল, ইসতহারির থমাড় র্ুররি থজায়ান। বহু েতাব্দী আমরা, 
ঔপসনরবসেে োিরন সনসস্প্ষ্ট হরয়সি, মার থখরয়সি চূড়ান্ত। মার থখরত থখরত 
মৃতযুভয় আমারদর চরল থগরি। থিই িারে আমরা ইসতহাি থেরে এই সেিা সনসি 
থে, আমারদর েসির উৎি আমারদর আদেঘ- ইিলাম। থিখান থেরে আমারদর 
সবচুযসতই রাজননসতেভারব আমারদর দুবঘল েররসিল, িাংসৃ্কসতেভারব 
অন্তিঃিারেূণয েরর তুরলসিল, োর ফরল স্বােীনতা আমারদর হাত থেরে খরি 
পরড়সিল। এই দুভঘাগযজনে ইসতহারির থমাড় র্ুররি আজ। তুসম থজায়ান, 
রবারতঘা, সেয়াদ ও তার িােীরা এবং থতামারদর মত সবরশ্বর আররা লারখা তরুণ 
ইসতহারির থমাড় র্ুরারনার োরজ রত আজ। িোরলর এই িূরেঘর মতই আসম 
সনসশ্চত, ইসতহাি মানবতার জরন্য সুসদন সনরয় আিরি। 

এই িময় বাইরর এোসেে থলারের েডে থোনা থগল। সেয়াদ চি েরর 
বাইরর চরল থগল। 

সমসনিখারনে পরর সফরর এরি বলল, আমারদর জংগল িীমারন্তর দু’সি 
থচ সেরত দু’জন থলাে েরা পরড়রি। তারদর োরি সপস্তল পাওয়া থগরি। 

‘এমন র্িনা আরগ র্রিরি?’ সজজ্ঞািা েরল আহমদ মুিা। 
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‘র্রিসন।’  
আহমদ মুিা ভ্রু কুসঞ্চত েরল। বলল, ‘সনরয় এি থতা দু’জনরে।’ 
থচাখ বাাঁো দু’জন থলােরে র্রর সনরয় আিা হরলা। 
‘থচাখ খুরল থদরব না?’ সেয়ারদর সদরে তাসেরয় সজজ্ঞািা েরল আহমদ 

মুিা। 
‘থচাখ না খুলাই এখানোর সনয়ম মুিা ভাই, বন্দীখানায় ঢুোরনার পরই 

শুেু ওরদর থচাখ খুরল থদয়া হরব।’ 
‘ভাল বযবস্থা সেয়াদ।’ 
এেিু থেরম আবার সজজ্ঞািা েরল, ‘থোোয় েরা পরড়রি এরা?’ 
‘জংগল িীমারন্তর দু’থচ সেরত দু’জন েরা পরড়রি।’ বলল সেয়াদ। 
‘দু’থচ সেরত দু’জন? এে থচ সেরত নয়?’ 
‘সজ না।’  
আহমদ মুিা পাে থেরে িসড় তুরল সনরয় থচাখ বাো থলাে দু’সির গারয় 

থখাাঁচা সদরয় বলল, থতামারদর আর িােীরা থোোয়? 
‘আর থেউ থনই।’ তারদর দু’জরনর এেজন বলল। 
আহমদ মুিা সেয়ারদর োরন োরন েো বলল। সেয়াদ উরে থগল। েরয়ে 

মুহূতঘ পর এেিা মযাপ সনরয় র্রর ঢুেল। তারপর জংগল িীমারন্ত থচ সে দু’সির 
অবস্থান থদসখরয় সদল। 

আহমদ মুিা মযাপিার সদরে এেবার ভাল েরর নজর েরর মুখ থফরাল 
থলাে দু’সির সদরে। তারদর েরীরর থিই আরগর মত িসড়র থখাাঁচা সদরয় সজজ্ঞািা 
েরল, সমেযা েো বলি থতামরা, থতামারদর আরও িয়জন িােী আরি। থোোয় 
তারা? 

‘না থেউ আর থনই।’ আরগর মত উত্তর সদল ওরদর এেজন। 
‘থদখ সমেযা েো আমরা পিন্দ েসর না, ওরদর থপরল সেন্তু থতামারদর 

প্রাণদডড হরব।’ েরোর েরি উচ্চারণ েরলল আহমদ মুিা। 
ওরা থোন জবাব সদল না। 
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‘শুেু মুরখর েোয় ওরদর েো থবর হরব না। ওদরর সনরয় থেরত বল 
সেয়াদ। আপাদমস্তে ওরদর িাচঘ েররত বল, জুতা পেঘন্ত।’ 

থচাখ বাো দু’জনরে সনরয় থগল সেয়ারদর দু’জন থলাে। 
ওরা থবসররয় থেরতই আহমদ মুিা বলল, ‘সেয়াদ আমারদ অনুমান সমেযা 

না হরল আরও িয়জন থলাে জংগরল প্ররবে েরররি, খুাঁরজ থবর েরার সনরদঘে 
দাও।’ 

‘মুিা ভাই, জংগরল এমনভারব পাহারা বিারনা থে, থেউ জংগরল ঢুেরল 
েরা পড়রবই। তবু এেবার তাসগদ সদরয় আিসি ভাল ভারব থখাাঁজ েরার জন্য।’ 
বরল সেয়াদ থবসররয় থগল। 

সেয়াদ েখন সফরর এল, তখন তার িারে র্রর ঢুেল োরা থচাখ বাাঁো 
দু’জনরে সনরয় সগরয়সিল তারদর এেজন। থি িাচঘ েরর পাওয়া সজসনিগুরলা 
আহমদ মুিার িামরন রাখল। ওরদর োি থেরে পাওয়া মাসনবযাগ, েলম, চাবীর 
সরং, লাইিার ইতযাসদর মরেয লাইিার আহমদ মুিার দৃসষ্ট আেষঘণ েরল। 

লাইিারসি হারত তুরল সনরতই লাইিাররর এে পারে মারির থচারখর মত 
থিাি স্বি, উজ্জ্বল এেিা জ্বলজ্বরল থচাখ আহমদ মুিার দৃসষ্ট আেষঘণ েরল। ভাল 
েরর থদখার জরন্য োরি সনরয় আিরতই অষ্পষ্ট সিৎি সিৎি েব্দ তার োরন থগল। 
আহমদ মুিা চমরে উেল লাইিারিা সে তাহরল অরিারমসিে মুসভ েযারমরা ও 
োন্সসমিার দুই ভুসমোরতই োজ েররি।’ অন্য লাইিারিাও থদখল আহমদ মুিা। 
এেই লাইিার এেই বযবস্থা। আরও ভালভারব উরল্ট-পারল্ট থদখল আহমদ মুিা। 
অতযন্ত পাওয়ারফলু োন্সসমিার আহমদ মুিা তা থদরখই বু রত থপরররি। 

আহমদ মুিা োন্সসমিার দু’সি থজায়ারনর হারত তুরল সদরয় বলল, থজায়ান 
েযারমরা এবং োন্সসমিার থদখ। এখনও থমরিজ সররল েররি। 

র্ররর িবাই স্তসম্ভত হরয় থগল। সবসস্মত থচারখ থজায়ান হারত তুরল সনল 
লাইিারসি। 

আহমদ মুিা থহলান সদরয় থচাখ বুজল। সচন্তা েররি থি। োন্সসমিারিা 
অন থেন, স্বয়ংসক্রয়ভারব সে থমরিজ থি সররল েররি? দুই োন্সসমিাররর এেই 
অবস্থা। তাহরল এই োন্সসমিাররর এিাই সিরস্টম। বাহরের োরি এিা িব িময় 
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থখালা োেরব সেন্তু থেন? সে থমরিজ এরা োন্সসমি েরর? হোৎ আহমদ মুিার 
থচাখ উজ্জ্বল হরয় উেল। 

এ িময় থজায়ান বলল, এর সিৎি, এর িাইজ ও গ্লারভসি থেরে বু া 
োরি েমপরি ১০০ বগঘমাইল িীমার পরে এ িংরেত পাোরত পারর। 

এ িময় দ্রুত র্রর ঢুেল আব্দুল্লাহ। বলল, অয়াররলরি খবর এরিরি, 
আরও িয়জন েরা পরড়রি। ওরদর সনরয় আিরি।  

িবাই স্তসম্ভত থচারখ তাোল- আব্দুল্লাহর সদরে নয়, আহমদ মুিার সদরে। 
মরন তারদর এেিা প্রশ্নই বড় হরয় উরেরি, িয়জরনর েো আহমদ মুিা সে েরর 
বলল। 

‘আহমদ মুিা ভাই, ওরদর িােী আরও োেরত পারর অনুমান েররলন 
সেে আরি, সেন্তু িংখযািা সে েরর বলরলন?’ বলল সেয়াদ। 

‘মুিা তখন অন্য সচন্তায় বযস্ত। তার েপাল কুসঞ্চত। মুখিা েি। সেয়ারদর 
প্ররশ্নর থোন উত্তর না সদরয় আহমদ মুিা বলল, ‘থগায়ারদল থফা তীররর থতামারদর 
এ র্াসিিা িরবরাহ র্াসি তাই না? মূল র্াসিিা এখান থেরে আরও েতদূরর? 

‘হ্যাাঁ মুিা ভাই, এিা আমাদরর িরবরাহ র্াসি। মূল র্াসিিা আরও পুরব, 
বরনর আরও গভীরর, ৪০ মাইল দূরর থতা হরবই। সেন্তু থেন সজজ্ঞািা েররিন 
মুিা ভাই?’ সেয়ারদর েরি সেিুিা উরদ্বগ। 

‘আমার অনুমান েসদ সমেযা না হয়, বলল আহমদ মুিা, ‘তাহরল আিজন 
অনুপ্ররবেোরী চর এখারন এেসেত হবার েরয়ে র্ডিার মরেয অেবা রারতর 
অন্ধোরর এই র্াসি আক্রান্ত হরব। আোে পরে আিরত পারর, নদী পরে আিরত 
পারর, থবামা থফলরত পারর, িেীও নামরত পারর। এখারন ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর 
সবমান আরি সেয়াদ?’ 

‘ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযারনর থনই, চারচঘর আরি সবমান এবং থহসলেপ্টার দুই-ই।’ 
‘ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান এবং চারচঘর মরেয থোন পােঘেয থনই, তাই না?’ 
‘সজ।’ বলল সেয়াদ। 
‘তাহরল শুন, অনুপ্ররবেোরী িয়জনরে এখারন সনরয় এি। আর 

থতামারদর থলাে-জন, মাল-িামান িব মূল র্াসিরত স্থানান্তসরত ের এখসন।’ 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  40 

 

এেিু োমল আহমদ মুিা। তারপর আবার শুরু েলল, ঐ িয়জন এরল, 
ওরদর োরিও িয়সি োন্সসমিার পাওয়া োরব, থমাি ৮সি োন্সসমিার হরব। এই 
৮সি োন্সসমিার র্াসিরত থরখ, ৮ জন অনুপ্ররবেোরীরেও অন্য থোোয় সনরয় 
আিরে রাখরত পার।’ 

‘৮সি োন্সসমিার এখারন োেরব থেন মুিা ভাই?’ বলল সেয়াদ। 
‘ওরাই থতা িংরেত দাতা, ওরাই পে বাতলারি। ওরদর েসদ িারে নাও, 

তাহরল থেখারন, সনরয় োরব, থিখারনই োরব ওরদর আক্রমণ।’ 
‘৮সি োন্সসমিার এেে হওয়া আক্রমরণর েতঘ থেন?’ বলল থজায়অন। 
‘ওরদর পসরেল্পনা হরলা, ৮জন অনুপ্ররবেোরী েরা পরড় থতামারদর 

র্াসিরত আিরব, অেবা েরা না পড়রল ওরাই থতামার র্াসি খুাঁরজ থনরব। উভয় 
থিরেই তারা এেসেত হরি। এে অবস্থান থেরে ৮সি োন্সসমিাররর িংরেত 
েখন ক্লু-ক্লযাস-েযারনর োরি োরব, তখন ওরা বু রব এিাই সেয়ারদর র্াসি। 
থেখারন সেয়াদ ও তার থলােজন আরি এবং আরি আহমদ মুিা। এরপররই 
তারদর আক্রমণ।’ 

সেয়াদ, থজায়ান, রবারতঘা, আহমদ আব্দুল্লাহ িবার সবসস্মত দৃসষ্ট আহমদ 
মুিার সদরে। তারদর িবার মুখ হা হরয় থগরি। এতিরণ বযাপারিা তারদর োরি 
পসরস্কার হরয় থগরি। তারদর োরও মুরখ থোন েো থনই।’ 

েো বলল প্রেম থজায়ান। বলল, বুর সি মুিা ভাই, োন্সসমিারগুরলা 
আিরল ‘পে ইসডডেরির’ বা ‘পে সনরদঘেে’। ওরা থে পে সদরয় োরব, থি পেিা 
অংসেত হরয় োরব সরসিসভং িীরন। িব পে অবস্থারন এরি এেসে হরব, 
থিিারেই ওরা েরর থনরব র্াসি। এ জরন্যই সবসভন্ন পে সদরয় ওরা পাসেরয়রি 
ওরদর এরজডিরদর। সেন্তু মুিা ভাই আপসন দয়া েরর বলুন, দু’জন অনুচররে 
থদরখ আপসন থেমন েরর বু রলন আরও আরি এবং তারা িয়জন?’ 

আহমদ মুিা হািল। বলল, ‘খুবই থিাজা বযাপারিা। স্বাভাসবে সনয়রম 
অনুপ্ররবেোরীরা থে ে’জনই আসুে, এে িারে আিার েো। সেন্তু দু’জনরে 
পাওয়া থগল এেিা বযবোরন। তখনই আমার মরন হরলা, অনুূপপ বযবোরন আরও 
অনুপ্ররবেোরী ঢুরেরি। মযারপ ঐ অঞ্চরলর বন-প্রারন্তর অবসেষ্ট অংেিা পসরমাপ 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  41 

 

েরর থদখলাম আরও িয়জরনর জায়গা আরি। এ থেরেই আসম িয়জরনর 
বযাপারিা অনুমান েররসি।’ 

‘েন্যবাদ মুিা ভাই, এই জরন্যই আপসন আহমদ মুিা। আল্লাহ তার 
অরেষ থনয়ামতরে আপনার উপর থঢরল সদরয়রিন। আল্লাহর অরেষ শুেসরয়া।’ 
বরল সেয়াদ র্র থেরে থবসররয় থগল। 

থবসে সেিুিণ পরর সফরর এল। বলল, এে র্ডিার মরেযই এ র্াসি 
ভযারেডি েরা হরব মুিা ভাই, আর আপনারাও আো র্ডিার মরেযই রওনা হরিন। 
তরব মুিা ভাই, এই র্াসিরে আমরা ওরদর জরন্য, মরণ ফাাঁদ বানারত চাই, 
আপনার মত সে?’ 

আহমদ মুিা এেিু থভরব বলল, থতামার পসরেল্পনা সে? 
‘আমরা র্াসি খাসল েরর ওরদর আিার সুরোগ েরর সদরত চাই, তারপর 

ওরদর চারসদে থেরে আক্রমণ েরব। োউরে পালারত থদব না।’ বলল সেয়াদ। 
আহমদ মুিা তৎিণাৎ েো বলল না। তার েপাল েসঞ্চত। ভাবরি থি। 

বলল, ‘সেয়াদ েত্রুর উপর আর্াত হানার এিা এেিা থলাভনীয় সুরোগ িরন্দহ 
থনই। সেন্তু েুেিা সনরজর মাসিরত েতিা এড়ারনা োয়, তত ভাল। এতবড় র্িনা 
েসদ এখারন র্রি, তাহরল শুেু ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান নয় িরোরও থগািা জংগল 
এলাোরে িারগঘি েররব। থগািা জংগল এলাোরে সবধ্বস্ত েররত এসগরয় 
আিরব। আর এখানোর হতযাোডডরে থগািা দুসনয়ার েরি থি অজুহাত সহরিরব 
থপে েররব। আমারদর এ আেয়িা এ েররণর সবপেঘরয়র স্বীোর থহাে আমরা তা 
চাই না। 

সেয়ারদর মুখ উজ্জ্বল হরয় উেল। বলল, আপনারে েন্যবাদ মুিা ভাই, 
আপসন সেে বরলরিন। আমরা এভারব সচন্তা েসরসন। এখন আমরা সে েরব? 
অনুপ্ররবেোরীরদর এখারন না আনরলই ভাল হরতা না? 

‘দু’জন থতা আরগ এরিই থগরি। জায়গািা ওরদর োরি সডরিরেড হরয় 
থগরি। এখন েসদ ওরদর থমরর ও থফল, তাহরলও ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এখারন আিরব 
ওরদর িন্ধারন। সুতরাং দু’জন েখন এরি থগরি, তখন িবাইরে এখারন আনাই 
ভাল। এরত ওরা বু রব থগািা জংগরল এিাই থতামারদর এেমাে র্াসি। আররেিা 
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েো, ওরা েখন ঐ ভারব জংগরল িাসবঘে অনুিন্ধান শুরু েরররি, তখন থতামারদর 
র্াসির িন্ধান না পাওয়া পেঘন্ত ওরা িন্ধান চালারবই। সুতরাং এেিা র্াসির পতন 
র্সিরয় েসদ ওরদর অনুিন্ধান বন্ধ েরা োয় এবং অন্যিব র্াসি রিা েরা োয় 
থিিাই ভাল।’ 

‘তাহরল এখন আমারদর সে েরণীয় মুিা ভাই?’ বলল সেয়াদ। 
‘বন্দীরা সে জানরত থপরররি, আমরা র্াসি খাসল েরসি?’ 
‘থেখারন ওরদর রাখা হরয়রি, সেিুই জানা ওরদর পরি িম্ভব নয়।’ 
‘সেে আরি। তাহরল ওরদর এিা বু রত দাও থে থতামারদর পসরবার-

পসরজন থতামরা বন্দর-নগর সমোলীরত োন্সফার েরি। আিা েত্রুরা থোন পে 
সদরয় েখন আিরি তা জানার সে বযবস্থা থররখি?’ 

‘ওরা আোে, জল, স্থল, থেসদে সদরয়ই আসুে, আমারদর এলাোর 
িীমান্ত অসতক্রম েররলই আমরা জানরত পারব।’ 

‘তাহরল সচন্তা থনই, আমরা েখন থদখব ওরা র্াসির সদরে এগুরি, তখন 
আমরা অবসেষ্টরা র্াসি থিরড় চরল োব। বন্দীরদর আমরা বু রত থদব থে, র্াসিরত 
আক্রমণ আিরি এ জরন্য আমরা িরর পড়সি।’ 

‘থেন বন্দীরদর আমরা থেষ েরর োব না?’ বলল আহমদ আব্দুল্লাহ, 
সেয়ারদর িহোরী। 

আহমদ মুিা হািল। বলল, ’আত্মিমপঘণোরীরদর মুিলমানরা হতযা 
েরর না এবং তারদর উপর সনেঘাতনও েরর না। ওরদর িসররয় সনরয় আমরা বন্দী 
েরর রাখরত পাসর। সেন্তু তার থচরয় ওরদর ঐভারব চরল োবার সুরোগ থদয়ার 
মরেযই েলযাণ আরি। ওরা বু রব, বন্দীরদর রাখার উপেুি জায়গা আমারদর 
থনই।’ 

‘েত্রুরা আমারদর সে দুবঘল ভাবরব না?’ বলল রবারতঘা। 
‘আমরা থে পেঘারয় আরি, থি িময় েত্রু আমারদর িম্পরেঘ ভুল 

বু াবুস রত োো ভাল। আসম চাই, এই জংগরল ‘ব্রাদািঘ ফর সক্ররিডি’ (সব এফ 
সি) এর েসি িম্পরেঘ ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান সনরুরদ্বগ থবাে েরুে। তারত থতামারদর 
আিল থে োজ তারত সুসবো হরব। ‘োমল আহমদ মুিা। 
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সেয়াদ, আহমদ আব্দুল্লাহ, থজায়ান, রবারতঘা িেরলর মুখ উজ্জ্বল হরয় 
উেল। 

সেয়াদ জসড়রয় েরল আহমদ মুিারে। বলল, মুিা ভাই, মুিলমানরদর 
জরন্য আল্লাহ আপনারে দীর্ঘজীসব েরুন। আজ আপসন আমারদর মার  না 
োেরল েত েত বির েরর থে জংগল এলাোরে আমরা সনরাপদ আেয় সহরিরব 
গরড় তুরলসি, তা এবং তার িারে আমরাও সবপেঘরয়র মুরখ পড়তাম।’ 

আহমদ মুিা সেয়ারদর সপে চাপরড় বলল, েখন থেখারন ো েরার 
আল্লাহই েররন, শুেু প্ররয়াজন তার বান্দারা োর েখন থেিা দাসয়ত্ব তা 
আন্তসরেতার িারে পালন েরা। 

আহমদ মুিা, সেয়াদিহ িবাই উরে দাাঁড়াল। থবসররয় এল তারা র্র 
থেরে। হাাঁিরত হাাঁিরত আহমদ মুিা বলল, ’আর েতিরণ ঐ িয়জন এরি 
থপ িরব?’ 

‘আরও েরয়ে র্ডিা লাগরব।’ বলল সেয়াদ। 
‘িবসদে সবচারর রাত িাড়া থবাে হয় ওরা আিরি না।’ বলল আহমদ 

মুিা। 
আহমদ মুিার েোই সেে। 
রারত আিল ওরা। রাত বারিায়। 
সেে রাত বারিায় েরয়েিা িুদ্রাোর েব্দহীন পসরবহন সবমারন েরর 

িেীরিনা নামারনা হরলা। ওরা সতন সদে থেরে র্াসিিারে সর্রর থফলল। িামরন 
োেল নদী। 

আররা আো র্ডিা পর সেে রাত িারড় বারিার সদরে সতনিা গানরবাি 
সনিঃেরব্দ সভড়ল র্াসির র্ারি এরি। গানরবারির োমারনর নলগুরলা র্াসির সদরে 
তাে েরা। 

এমন েব্দহীন পসরবহন সবমান এবং গানরবাি থস্প্নীয় ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর 
থনই। আরমসরোর ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এিব বযবস্থা েরর সদরয়রি। তারদর স্বােঘ 
আহমদ মুিা থে হারত পাওয়া, আর থস্প্নীয় ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর স্বােঘ তারদর 
িহরোগীতার এই সুরোগ সনরয় ‘ব্রাদারি ফর সক্ররিডি’ এর র্াসি ধ্বংি েরা। এই 
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অপাররেন পসরচালনার জরন্য মাসদ্রদ থেরে স্বয়ং ভািকুরয়জ এরিরি এবং সতসন 
পসরচালনা েররিন এই অসভোন। 

গান থবারির অপাররেন েরি বরি ভাসু্করয়জ। তার হারত ওয়াসেিসে। 
র্াসির সতন সদে সর্রর পূরবঘই থমাতারয়ন হওয়া িেীরিনারদর িারে েো বলরি 
ভািকুরয়জ। েো থেষ েরর ওয়াসেিসের এরডিনা গুসিরয় সনরয় পারে বিা সিনাো 
থিরডডারে বলল, বু রল থিরডডা, এেিা োেপসিও পালারত পাররসন। পালারব 
সে েরর! পসরেল্পনা থদখরত হরব থতা! ওরা আমারদর আিজন থলােরে েরর 
সনশ্চয় আনরন্দ বগল বাজারি, সেন্তু বযািারা জারননা, ওরা থতা থিাপ, েরা পড়ার 
জরন্যই পাোরনা হরয়রি। আমারদর পসরেল্পনা হারডড্রড পাররিডি িফল।’ 

‘সেন্তু ওরা থেউ িাড়া সদরি না।পাহারা সনশ্চয় োোর েো। তারা সেিু 
বলরি না থেন? সেোর...।’ েো থেষ েররত পাররলা না থিরডডা। তার েোর 
মা খারনই ভািকুরয়জ বরল উেল, ’রাখ থতামার েো। খবর সদরয়রি, এে নম্বর, 
দুই নম্বরিহ িবাই র্াসিরত আরি।’ 

সমিঃ ভািকুরয়জ োমল। এেিা সিগাররি েরাল। তারপর আবার শুরু 
েরল, আমার বিরন্যরা সতন সদে সদরয় থক্লাজ হরয় র্াসির সদরে আিরি। আর 
অল্পিরণর মরেযই ওরা র্াসিরত ঢুরে পড়রব। িব বযািারে মররত হরব, নয় থতা 
েরা সদরত হরব। এবার আহমদ মুিারে হারত পাওয়ার পর আর থদরী নয়, িরঙ্গ 
িরঙ্গ থভাাঁ আরমসরোয়।’ 

‘আহমদ মুিা ভীষণ েসড়বাজ স্যার, োসডঘনাল হাউরজর মরণপুরী থেরে 
সে েরর পালাল থদরখরিন থতা স্যার?’ বলল থিরডডা। 

োসডঘনাল হাউজ থেরে আহমদ মুিার পালারত পারার র্িনা 
ভািকুরয়রজর োরি োিা র্ারয় নুরনর সিিা থদয়ার মত থবদনাদায়ে। এই 
অপমান ও পরাজয় িহ্য েররত পারর না থি। থিরডডার েোয় ভািকুরয়জ থতরল 
থবগুরন জ্বরল উেল। বলল, ’থতামার মত গদঘরভর সচন্তা িব িময় সনরচর সদরে, 
থোন বড় সচন্তা থতা থতামার থনই।’ 

‘ইরয়ি স্যার, র্াসিিা এত চপুচাপ সেনা তাই বলসিলাম ওরা ভীষণ 
েসড়বাজ...।’ েো থেষ না েররই োমল থিরডডা। 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  45 

 

‘তুসম থোন খবরই রাখ না থিরডডা, ওরা িেরল থেষ রারত উরে নামাে 
পরড়, তাই ওরা এেিু আরগই র্ুমায়।’ 

ভািকুরয়রজর ওয়াসেিসে েো বরল উেল, স্যার, র্াসি খাসল, োউরেই 
থদখসি না। এেিা র্রর বন্দী অবস্থায় আমারদর আিজনরে পাওয়া থগরি।’ 

ভািকুরয়রজর মুখ অন্ধোর হরয় থগল। 
‘স্যার আসম এেিু থদসখ, বরল উরে দাাঁড়াল থিরডডা। থি গান থবাি থেরে 

র্াসিরত থনরম থগল। তার দু’পারে দু’জন প্রহরী উদযত থস্টনগান হারত। 
আো র্ডিা পরর থিরডডা তারদর বন্দী আিজন থলাে িহ সফরর এল। 

ভািকুরয়ে এে দৃসষ্টরত তাোল তারদর থিই আিজরনর সদরে। হুংোর সদরয় 
বলল, থতামরা সে খবর পাওসন থে, আহমদ মুিা, সেয়াদ িহ িবাই আরি?’ 

আিজরনর এেজন বলল, ’সজ স্যার আসম খবর সদরয়সিলাম িন্ধযায়। 
তখন ওরা সিল। িন্ধযার পর ওরা থবসররয় থগরি। থি খবর আমরা জাসনরয়সি 
গ্রানাডা অসফরি।’ 

‘থোোয় থগরি ওরা?’ বলল ভািকুরয়জ। 
‘ওরদর েোবাতঘায় শুরনসিলাম, িোরলর সদরে ওরা পসরবার পসরজন 

সমোলীরত পাসেরয় সদরয়রি। িন্ধযার পর ওরাও সমোলীর সদরে থগরি বরলই 
আমারদর মরন হরয়রি।’ বলল থিই থলােসি। 

এরদর েো সেে। এরদররে এই ইরম্প্রেন থদবার জরন্যই আহমদ মুিারা 
মির থবাি চাসলরয় প্রেরম পসশ্চম সদরে চরল োয়।পরর ইসঞ্জন বন্ধ েরর ববো থিরন 
তারা সফরর আরি এবং পুব সদরে ৪০ থমইল দুররর গভীর জংরলর র্াসির সদরে 
চরল োয়। 

‘থতামারদর সনরয় থগল না?’ বলল থিরডডা। 
‘চরল োবার িময় আমারদর এরি বরলরি, আরও েরয়ে র্ডিা থতামরা 

োে, থতামারদর বন্ধুরা আিরি, থতামারদর সনরয় োরব।’ আিজরনর অন্য এেজন 
জানাল। 

‘ওরা জানরলা সে েরর থে আমরা আিসি ?’ হুংোর সদরয় উেল 
ভািকুরয়জর গলা। 
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‘আমরা থেউই জানতামনা থে আপনারা আিরিন।’ বলল আিজরনর 
এেজন। 

ভািকুরয়জ ক্রে দৃসষ্টরত তাোরলা থিরডডার সদরে। থিরডডা বলল, ‘স্যার 
আমারও এেই প্রশ্ন ওরা এই তেয জানরলা সে েরর ?’ 

‘আমারদর গ্রানাডা অসফিিা অপদােঘ। ওখারনই থোন মসরিরো লুসেরয় 
আরি মরন হয়। চল সফরর চরলা গ্রানাডা। জাহান্নারম পাোরবা িবাইরে।’ 

ভািকুরয়জ অন্য েরি চরল োবার জন্য পা বড়ারত বাড়ারত বলল, থগািা 
র্াসি ভাল েরর িাচঘ েররা থিরডডা। সেিু পাও সেনা থদখ তারপর জ্বাসলরয় দাও 
েয়তারনর আড্ডািা। 

ভািকুরয়জ ঢুরে থগল তার সবোম েরি। বন্ধ হরয় থগল তার েরির 
দরজা। 

থিরডডা উরে দাাঁড়াল। িবাইরে সনরয় এগুরলা গানরবাি থেরে র্াসিরত 
নামার জরন্য। 

 
 
 
পরসদন িোল। 
সবধ্বস্ত র্াসি থেরে ৪০ মাইল পূরব সিরয়রা সনরবদার পাদরদরে এেসি 

পুরারনা গ্রাম, পুরারনা জনপদ। পাে সদরয় বরয় োরি সিরয়রা সনরবদার এেসি 
 রনা।  রনািা মাইল খারনে সগরয়ই পরড়রি থগায়াদারলজ নদীরত। 

এই পুরারনা গ্রারমর মা খারন এেিা সিলার উপর োরের থদাতলা বাসড়। 
এই বাসড়িা সেয়াদ সবন তাসররের। এিাই ‘ব্রাদারি ফর সক্ররিরডি’ এর প্রোন 
দফতর। বাসড়িা সর্ররই গরড় উরেরি সুন্দর জনবহুল এেিা গ্রাম। 

সেয়ারদর বাসড়িা িবুজ জলপাই কুরঞ্জ ঢাো। সিলার গা থবরয় দ্রািার 
বাগান। 
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বাসড়িার িামরন সিলায় এে প্রারন্ত মিসজদ। মিসজরদ থোন সমনার 
থনই। উরড়াজাহারজর নজর থেরে থগাপন রাখার জন্যই এই বযাবস্থা। সমনাররর 
বদরল িারদ উরে আজান থদয়া হয়। 

থভাররর নামাজ থেরষ আহমদ মুিা মিসজরদর িারদ উরেসিল। তার 
িারে সেয়াদও। 

চারসদরের বনস্বসগঘে দৃরশ্য অসভভূত হরয়সিল আহমদ মুিা। তার পারে 
দাাঁসড়রয় সেয়াদ। তারদর িামরন  রনা।  রনার ওপারর পাহাড়, পাহারড়র ওপারর 
এেিা দুগঘম উপতযো। 

সেয়াদ ওসদরে তাসেরয় বরলসিল, ওই পাহারড়র পারর ঐ থে উপতযো 
ওিাই ফযালেন অব থস্প্ন বসের সবন মুগীরার থেষ রণরিে। গ্রানাডা পতরনর 
পর সবদ্রহী মুিলমানরা এই পাহাড়, এই বনাঞ্চরলই িংর্বে হরয়সিল বসের সবন 
মুগীরার থনতৃরত্ব। থবে েরয়েিা েুরে ফাসডঘলযারডডর বাসহনী পরাসজত হরয়সিল 
বসের সবন মুগীরার োরি। বেীর সবন মুগীরার থেষ রণাঙ্গন সিল এই উপতযো। 
এই েুরে মারাত্নেভারব আহত হন বসের সবন মুগীরা। তারে েুে থিে থেরে 
আনা হরয়সিল ঐ পাহারড়র পাদরদরের এেিা গ্রারম। মুিসলম থস্প্রনর থেষ 
মুজাসহদরে ওই গ্রারমই িমাসহত েরা হয়। তাাঁর আোঙ্খা সিরলা, তাাঁর থেষ েেযা 
থেন রণরিরেই হয়। আজও থস্প্রনর িব মুিলমারনর থগ ররবর তীেঘ থিে তাাঁর 
েবর গাহ। োরবন না মুিা ভাই আপসন থিখারন? 

আহমদ মুিার দু’থচাখ সদরয় অশ্রু গড়াসিল। বলল থি, ওখারন আহমদ 
মুিা োরব না থতা থে োরব সেয়াদ। সতসন শুেু আমার থপ্ররণা নন, সতসন আমার 
োরি থগ রবজনে দৃষ্টান্ত। 

সেয়াদ তারপর দসিণ মুসখ হরয় র্ুরর দাাঁসড়রয়সিল। দূরবীনিা আহমদ 
মুিার হারত সদরয় বরলসিল, থদখুন থগায়ারদরলজ নদী থেখারন িাগরর পরড়রি, 
থিখারন থদখুন থিাট্ট এেিা নগরী, আদ্রা। থি িময় এখারন থোন নগরী সিরলা 
না। সিল জংগল থর্রা এেিা র্াসি। বসের সবন মুগীরার পসরবাররর অিহায় 
েরয়েজন নারী অশ্রু জরল থভরি থন োয় উরে থস্প্ন তযাগ েররসিল। জাবালুত 
তাসরে আমারদর থগ ররবর, সেন্তু এই িাগরতীর আমারদর োরি োন্নার। ওখারন 
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দাাঁড়ারল উপকূরল আিরড় পড়া স্বিজলরে মরন হয় থিই অিহায়া নারীরদর 
উপরি পড়া থচারখর জল। সবষারদর ঐ তীরিায় আমরা থেউই োয় না মুিা ভাই। 
ঐ তীর আমারদর লাঞ্ছনার প্রতীে, অরোগযতার প্রতীে, িব হারারনার প্রতীে। 

োাঁদসিল সেয়াদ। 
থচাখ সদরয় অশ্রু গড়াসিল আহমদ মুিারও। মিসজরদর িাদ থেরে থনরম 

আহমদ মুিা এবং সেয়াদ, থপিরন থপিরন থজায়ান এবং রবারতঘা, থিই  রনা পাসড় 
সদরয় থিই পাহাড় সডসিরয় সগরয়সিল থিই উপতযোয় এবং থিই গ্রারম। 

বসের সবন মুগীরার েবররর িামরন দাাঁসড়রয় প্রান্তররর সদরে থচাখ তুরল 
আহমদ মুিার মরন হরয়সিল, থি থেন থদখরত পারি বসের সবন মুগীরারে। 
পরাজয় েখন আিন্ন, সনসশ্চত, িােীরা েখন সবধ্বস্ত- সবেৃঙ্খল, েখন থর্াড়ার 
লাগাম থিরন থর্াড়া র্ুসররয় সনরয় থপিরনর সদরে থিািার েো, তখন বসের সবন 
মুগীরার থর্াড়া েত্রু বুযহ থভরি ঢুরে োরি েত্রুর থভতরর। আর্ারত আর্ারত 
জজঘসরত বেীর জ্ঞান হাসররয় ঢরল পড়রি থর্াড়ার সপে থেরে। 

বেীর সবন মুগীরার েবরসি িাোরণ। িবুজ মাসির উপর েবর। চারসদরে 
পাের পুরত এেিা িীমাররখা দাাঁড় েরারনা হরয়রি মাে। েবররর সেয়রর এেিা 
সমনার তুরলসিল মুিলমারনরা। থস্প্রনর খৃষ্টান বাদোহ সদ্বতীয় সফসলপ থিিা থভরি 
থদয়। এখনও থি সমনার ভািা সভতসি দাাঁসড়রয়। সভরতর পােরসির গারয় এেিা 
থখাদাই েরর থলখা এখনও জ্বল জ্বল েররি, ‘মুিসলম থস্প্রনর আোর থেষ 
প্রদীপসি এখারন র্ুসমরয়।’ 

আহমদ মুিার থচাখ সদরয় অশ্রু গড়াসিল। িসতযই থেষ প্রদীপসি এখারন 
োসন্তরত র্ুসমরয়। বেীর সবন মুগীরার েবরসি র্ন থ ারপ ঢাো। প্রেৃসতর সনসবড় 
সিগ্ধ পররে র্ুসমরয় আরি েহীদ। 

হাত তুরলসিল আহমদ মিা। েবররর িামরন দাাঁসড়রয় প্রােঘনা েররসিল 
আল্লাহর োরি, ’এেসদন এই প্রান্তরর থে পতাো ভূ-লুসডেত হরয়সিল, তা সে 
আবার বীরদরপঘ উড়রব না থস্প্রনর আোরে? আল্লাহ থি সুসদন দাও থস্প্রনর 
জরন্য।’ 

সেয়াদ, থজায়ান ও রবারতঘা পারে দাাঁসড়রয় বরলসিল, আসমন। 
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র্ডিা সতরনরের মরেযই ওরা সফরর এরিসিল সেয়ারদর বাসড়রত। 
আজ ওরা মাসদ্রদ োরি। 
এবার থজায়ান ও রবারতঘার মত সেয়াদও আহমদ মুিার িােী হরি। 
থেরহতু সেয়াদরা সবপরদ তাই আহমদ মুিা তারে িারে সনরত চায়সন। 

সেন্তু সেয়াদ তা মানরত রাজী হয়সন, এমনসে সেয়ারদর মা থচরয়রি সেয়াদ আহমদ 
মুিার িােী থহাে। 

আহমদ মুিা এবং থজায়ান ও রবারতঘা প্রস্তুত হরয় বরি আরি সেয়ারদর 
পাসরবাসরে ড্রসয়ং রুরম, বাসড়র থভতররর অংরে। 

সেয়াদ ড্রসয়ং রুরম ঢুরে বলল, আম্মা এরিরিন মুিা ভাই। 
ড্রসয়ং রুম ও থভতররর র্ররর মরেয তখন ভারী পদঘা। পদঘার ওপারর 

থচয়ারর এরি বরিরি সেয়ারদর মা ফাসতমা এবং সেয়ারদর স্ত্রী থজাহরা। সেয়ারদর 
মা’র দীর্ঘাঙ্গী আরবীয় লাল থচহারা, থজাহরাও তাই। 

‘আম্মা, আমরা সবদায় চাসি, আমরা এখসন মাসদ্রদ োো েরসি।’ 
পদঘার সদরে তাসেরয় বলল আহমদ মুিা। 
সেয়ারদর মা বলল, ‘সেয়ারদর োরি িব শুরনসি বাবা। আসম থতামারে 

সনরষে েররত পাররবা না। সেন্তু খুব খুসে হতাম েসদ তুসম আরও েিা সদন 
আমারদর মার  োেরত।’ 

‘আসমও খুসে হতাম আম্মা, মহান স্মসৃত সবজসড়ত এখানোর বন ও 
পাহারড়র এলাো আমারে থেমনিা আেষঘণ েরররি, থতমনিা থস্প্রনর আর 
সেিুই আমারে েররসন।’ বলল আহমদ মুিা। 

‘বাবা, সফরর আিরব না তুসম আবার ?’ বলল সেয়ারদর মা। 
‘বলরত পাররবা না আম্মা, র্িনা আমারে থোোয় সনরয় োয় বলরত পাসর 

না।’ 
‘থোরআন েরীরফ আরি, ঈমারনর উপর মানুষ েখন অিলভারব দাাঁসড়রয় 

োরে, তখন আল্লাহ মুসমনরদর িাহারেযর জরন্য থফররেতা পাোন। তুসম 
থফররেতার মতই আমারদর মার  এরিি। তুসম আমার থিরলর মত। সেন্তু 
অসভজ্ঞতা ও দাসয়রত্ব তুসম আমারদর থনতা। থতামারে সে সজজ্ঞািা েররত পাসর 
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না, আমারদর অন্ধোর রারতর অবিান েরব হরব ? আমারদর পলাতে সজরন্দগীর 
ইসত েরব র্িরব ?’ বলল সেয়ারদর মা আরবগ জসড়ত েরডে। 

‘এই প্ররশ্নর জবাব আমার োরি থনই। তরব এিুকু বলরত পাসর, থস্প্রনর 
মুিলমানরদর জীবরন এেিা পসরবতঘন আিরি। আরগর জায়গা থপ াঁিারত হরল 
আমারদর আবার েূন্য থেরে োজ শুরু েররত হরব।’ 

‘এই োরজ তুসম োেরব না বাবা? 
‘এ প্ররশ্নর উত্তর আসম সদরত পাররবা না আম্মা। থোন ডারে আমারে 

থোোয় সনরয় োরব বলরত পাসর না।’ 
‘আসম সেয়ারদর োরি িব শুরনসি। এমন অসনসশ্চত জীবন থতা হরত পারর 

না বািা, থোন সেোনায় থতা থতামারে দাাঁড়ারত হরব।’ 
‘থগািা দুসনয়ার মুিলমানরা এখন েুে থিরে অবস্থান েররি। চাসরসদরে 

তারদর হাহাোর, আতঘনাদ, আর মুসির আকুলতা। এই েুে থিরে দাাঁড়াবার 
অবোে থোোয় আম্মা?’ 

সেয়ারদর আম্মা থোঁরদ উেল। বলল, ’আিা ! দুসনয়ার িব মুিলমান েসদ 
এভারব ভাবরতা ! আল্লাহ থতামারে, েতায়ু েরুন বাবা।’ 

আহমদ মুিা উরে দাাঁড়াল। বলল, িব মুিসলম মা েসদ আপনার মত হত 
, তাহরল র্রর র্রর জন্ম হরতা তাসরে সবন সেয়াদরদর, র্রুচ থেত আমারদর দুিঃরখর 
অমাসনো।’ 

োমল আহমদ মুিা। এেিু থেরমই আবার বলল, ‘আমারদর এবার থেরত 
সদন আম্মা।’ 

‘িম্মাসনত ভাইজান , আপনার োরি আমারদর ঋণ থোে হবার মত নয়। 
থদায়া িাড়া আমারদর থদবার সেিু থনই।’ ‘ েো বলল থজাহরা , সেয়াদ এর স্ত্রী। 

‘থবান , মুিলমানরা োজ েরর আল্লাহর জন্য, ঋণ েসদ থদয় থিিা 
তারেই থদয়। মুিলমানরদর মরেয থোন ঋরণর বাাঁেন থনই। আসি থবান, আসি 
আম্মা।’ ‘ বরল আহমদ মুিা িামরন বা বাড়াল। 

তার িারে থজায়ান ও রবািঘও। 
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পরর থবর হরয় এল সেয়াদ। চারজন থবসররয় এল বাসড় থেরে। বাসড়র 
িামরন চত্বরর দাাঁসড়রয় চারসি থর্াড়া। ওরা এগুরলা থর্াড়ার সদরে। থজায়ান 
হাাঁিসিল আহমদ মুিার পাোপাসে। 

‘মুিা ভাই , আপসন থে বলরলন থস্প্রন েূন্য থেরে োজ শুরু েররত বরব, 
িসতযই সে ?’ বলল থজায়ান। 

‘থেন হতাে হি ?’ 
‘হতাে নয় , ভাবসি দীর্ঘ পরের েো।’ ‘ 
‘ইিলারম সবজরয়র থোন িংসিপ্ত পে থনই থজায়ান। ইিলাম প্রেরম 

সবপ্লব আরন মানুরষর মরন। বযসির মানসিে সবপ্লব , মরনর পসরবতঘন িাসড়রয় 
পরড় তার োজ -েরমঘ , পারল্ট থদয় তার জীবন পেসত। বযসির এই পসরবতঘরনর 
মরেয সদরয় ইিলাম িামাসজে ও রাষ্ট্রীয় সবপ্লব িংর্সিত েরর। এই সবপ্লরবর পেিা 
অবশ্যই দীর্ঘ হরত বােয। ‘ 

‘থস্প্রনর জন্য এই পেিা হরব েরষ্টর।’ ‘ বলল সেয়াদ। 
‘মহানবী (িিঃ) - এর পে -পসরক্রমার থচরয় েরষ্টর নয় সনশ্চয় সেয়াদ।’ ‘ 
‘সেে বরলরিন মুিা ভাই, আমার ভুল বু রত পারসি।’ ‘ 
থর্াড়ার োরি থপ াঁরি থগল িবাই। 
চলরত শুরু েরল চারসি থর্াড়া। 
তারদর গন্তবয পসশ্চরম গ্রানাডা -সমোসল হাইওরয়র পারে অসলভা েহর। 

ওখারন আরি রবারতঘার গাসড়। 
পসশ্চরম ঢরল পরড়রি িূেঘ। 
িন্ধযার মরেয ৬০ মাইল দূরর অসলভায় তারদর থপ িরত হরব। দুগঘম 

পাহাসড় পে। 
চার থর্াড়া িওয়ার তারদর চলার গসত বাসড়রয় সদল। 
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আহমদ মুিা গাসড় োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লস-এর বন্ধ থগরির 
িামরন দাাঁড়ারতই থগি রুম থেরে এেজন থলাে থবসররয় এরি থগি খুরল সদল। 

সবরাি থলাহার থগি , এ থগরির পাে সদরয় থিাি এেসি দরজা। পারয় চলা 
থলারেরা ও পরে োতায়াত েরর। থগি এর মাোিা সমনারােৃসত, পােররর বতসর। 
সমনারােৃসতর মা খারন পােররর থপ্লরি থখাদায় েরর আরসব ভাষায় , লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ থলখা। থগরির ষ্টীরলর নীল পাল্লায় অেঘ চন্দ্র আাঁো। 

উত্তর মাসদ্ররদ থিাি এেিা িবুজ সিলার উপর বতসর োহ ফয়িল মিসজদ 
েমরপ্লস। েমরপ্লসসি উাঁচু প্রাচীর থর্রা। এেিাই থগি। থগি সদরয় আহমদ 
মুিারদর গাসড় প্ররবে েরল মিসজদ েমরপ্লরস। 

লাল ইরির সুন্দর রাস্তা এসগরয় থগরি েমরপ্লসর গাসড় বারান্দার সদরে। 
রাস্তার দু’পারে ফুরলর বাগান। মিসজদ েমরপ্লস -সবসডং এর চাসরসদরে সর্রর 
সিলা জুরড়ই ফরুলর বাগান। চাসরসদরে বাগারনর মরেয অরনেগুরলা থিাি থিাি 
বাংরলা িাইরজর বাসড়। ও গুরলারত প্রোন ইমাম, িহোরী ইমামগণ , 
মুয়াসিনগণ এবং েমরপ্লরসর েমঘচারীরা োরেন। 

সিলার েীষঘ থদরে মূলযবান িরফদ পােরর বতসর বাগান থর্রা মিসজদ 
েমরপ্লসসির দৃশ্য অপরুপ। থি সদ িরোর থস্প্ন িরোররর অনুমসত সনরয় 
সিলাসি সেরন মিসজদ েমরপ্লসসি সনমঘাণ েরররিন। খরচ হরয়রি ৫০ সমসলয়ন 
ডলার। িবঘ প্রেম বাদোহ ফয়িল আোঙ্খা বযি েররন থস্প্রনর রাজোনী 
মাসদ্ররদ এ েররনর এেসি মিসজদ েমরপ্লস সনমঘারণর। সেন্তু সতসন তার জীবেোয় 
এ অনুমসত পানসন। পরবতঘীোরল তার স্বপ্ন িফল হয় এবং থি সদ িরোর 
বাদোহ ফয়িরলর নারমই এ মিসজদ েমরপ্লস এর নামেরণ েররন। 

লাল ইরির রাস্তা েরর আহমদ মুিারদর গাসড় সদরয় দাাঁড়াল গাসড় 
বারান্দায়। মিসজরদর সবোল প্রেস্ত সিাঁসড়র সনরচ গাসড় বারান্দা। সিাঁসড় উরে থগরি 
দু’তলার লাইব্রাসররত এবং সতনতলায় অবসস্থত মিসজরদ। গ্রাউডড থলার জুরড় 
সবোল হল র্র। দু’হাজার আিন সবসেষ্ট এই হল র্র শুেু মাসদ্রদ নয়, থস্প্রনর 
মরেয িবঘবৃহৎ। হরলর িামরন এবং দু’পারে েমরপ্লরসর অসফি েি িমূহ। 
এখারনই প্রোন ইমাম, িহোরী ইমামগণ, মুয়াসিনরদরও অসফি। দু’তলার 
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এেপারে লাইব্রাসর এবং অন্য পারে ইিলাসমে সু্কল। এই সু্করল সেশুরদর 
প্রােসমে সেিার থেমন বযবস্থা আরি, থতমসন থোরান , হাসদি, এবং থফোহ-এর 
উপর উচ্চতর সেিার বযবস্থা ররয়রি। এখানোর সেিেরদর মসদনা ইিলাসম 
সবশ্বসবদযালরয়র ওভারিীজ এডুরেেন ফাডড থেরে থবতন থদয়া হয়। লিাসেে 
গ্রন্থ িম্বসলত লাইরব্ররীসিও থস্প্রনর এেসি থেি লাইরব্ররীরত ূপপান্তসরত। অরঢল 
পয়িা খরচ েরর থস্প্নিহ থগািা দুসনয়া থেরে দুলঘভ ও মূলযবান বই থজাগাড় 
েরর এই লাইরব্ররী গরড় থতালা হরয়রি। তৃতীয় তলা জুরড় সবোল মিসজদ , ৫ 
হাজার থলাে এে িারে এখারন নামাে পড়রত পারর। তরব দুভঘাগয , েরয়ে ে’র 
থবসে থলাে জুম্মার সদরনও এখারন হয় না। এরে থতা মুিলমান থনই বলরলই চরল, 
অপরসদরে োও আরি তারাও সচসহ্নত হবার ভরয় মিসজরদ আরি না। মিসজদরে 
থেন্দ্র েরর থে থিাি মুিসলম েমুযসনসি গরড় উরেরি তারাই এখারন নামাে পরড়। 
মিসজরদর মুিসল্লরদর মরেয সবরদসেরদর িংখযাই থবসে। শুক্রবাররর জামায়ারত 
মুিসলম থদরের কূিনীসতেরা আরিন। আর িব সদনই সবরদেী মুিসলম পেঘিেরা 
সেিু সেিু োরেন। মিসজদ েমরপ্লরসর প্রাচীররর বাইরর সদরয় মারেঘি গরড় থতালা 
হরয়রি। এই মারেঘি মিসজরদর স্থায়ী আরয়র উৎিই শুেু নয়, ে’খারনে মুিসলম 
পসরবাররর জীসবোর বযবস্থাও হরয়রি এর মােযরম। 

গাসড় দাাঁড়ারল প্রেরম নামল আহমদ মুিা। তারপর এরে এরে নামল 
সেয়াদ, থজায়ান এবং রবািঘও। 

গাসড় বারান্দার পররই এেসি েসররডার। েসররডাররর বাাঁ পারে োাঁরচর 
থদয়াল থর্রা সররিপেন েি। েরি অরনেগুরলা থিাফা পাতা। এেপারে 
এেজন থলাে এেিা থিাি থিসবরলর পারে বরি। 

আহমদ মুিারা র্রর প্ররবে েররতই থিসবরল বিা থলােসি উরে দাাঁসড়রয় 
িালাম সদল। 

আহমদ মুিা িালাম গ্রহন েরর তার সদরে এগুরলা। সররিপেসনস্ট 
দাাঁসড়রয় সিল। বলল, সে থখদমত েররত পাসর আপনারদর? 

‘োইখুল ইিলারমর িারে আমারদর এেিা অযাপরয়ডিরমডি আরি ৫ 
িায়।’ বলল আহমদ মুিা। 
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‘অযাপরয়ডিরমডিিা থে সনরয়সিরলন ?’ 
‘সেয়াদ।’ বলল আহমদ মুিা। 
‘স্যার এেিু বসুন , আসম থদখসি।’ ‘ র্সড়র সদরে থচরয় থিসলরফান হারত 

তুরল সনরত সনরত বলল সররিপেসনস্ট। র্সড়রত পাাঁচিা বাজরত পাাঁচ সমসনি বাসে। 
থিসলরফারন েো থেষ েরর সররিপেসনস্ট বলল, ‘স্যার োইখুল ইিলাম 

স্যার তার অসফরি আপনারদর জন্য অরপিা েররিন। তার সপ, এি িুসিরত 
আরিন, চলুন আসম থপ াঁরি থদব।’ 

বরল সররিপেসনস্ট থিরলসি উরে দাাঁড়াল। 
সররিপেসনস্ট থিরলসি আরগ আরগ চলল, থপিরন আহমদ মুিা, সেয়াদ , 

থজায়ান এবং রাবারতঘা। 
আাঁো-বাাঁো েসররডার েরর আহমদ মুিারা এসগরয় চলসিল। দু’পারেই 

অসফি র্র। থগািা েমরপ্লরস অসফি এই এে স্থারন। সেন্তু থোন অসফরি থোন 
থলাে থনই। সররিপেসনস্ট জানাল, অসফি িময় িোল ৭িা থেরে ১ িা পেঘন্ত। ‘ 

আহমদ মুিা থদখল, িামরন এেিা থখালা দরজায় দাাঁসড়রয় এেজন 
থলাে তারদর সদরে তাসেরয় আরি, মরন হরি থি দাাঁসড়রয় থেন তারদরই অরপিা 
েররি। 

সররিপেসনস্ট বলল, ‘এেজন মুয়াসিন।’ ‘ 
‘েয়জন মুয়াসিন?’ সজজ্ঞািা েরল আহমদ মুিা। 
‘সতনজন।’ 
সররিপেসনস্ট থিরলিা িামরন সিল। 
থিই িালাম সদল মুয়াসিন িারহবরে। 
আহমদ মুিা লিয েরল, িালারমর জবাব সুস্প্ষ্ট ভারব থোনা োয় 

এমনভারব উচ্চাসরত হল না, ময়ুাসিন িারহরবর িব মরনারোগ থেন থমহমানরদর 
থদখার োরজই বযস্ত সিল। আহমদ মুিা মরন মরন ভাবল, থবচারা এরা, বাইররর 
থলারের থদখা খুব েম পায় সেনা! 

োইখুল ইিলারমর অসফরি তারা থপ াঁিল। 
আহমদ মুিারা বাইরর দাাঁড়াল। 
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সররিপেসনষ্ট দরজার নব র্ুসররয় থভতরর ঢুরে থগল। েরয়ে মুহূতঘ পরর 
থখাদ োইখুল ইিলাম উরে এরি দরজায় আহমদ মুিারদর স্বাগত জাসনরয় 
থভতরর সনরয় থগল। 

োইখুল ইিলাম দীর্ঘরদহী মানুষ। মাোয় িাদা পাগড়ী। গারয় িাদা 
জামার উপর থিানালী রিরয়র আরবীয় আলরখল্লা জড়ারনা। লাল গারয়র রং। 
বয়ি ৪০ থেরে ৫০ এর মা খারন হরব। সুন্দর সবন্যস্ত োরলা দাাঁসড়। অতযন্ত 
বুসেদীপ্ত থচাখ। থচারখ-মুরখ তারুরণযর এেিা থতজ। 

নাম োইখুল ইিলাম ডিঃ আবদুর রহমান আন্দালুিী। থিসভরলর এে 
অখযাত েহরতলীরত সতসন জন্মগ্রহণ েররন। তারদর পসরবারসি বাি েরত উত্তরর 
সপররসনরজর পাবঘতয এলাোয়। উত্তর আসিোয় সহজররতর আোঙ্ক্ষা সনরয় তারদর 
পসরবার ক্ররম দসিরণ এগুরত োরে। পসরবারসি থিসভরল এরি েখন বাি েরসিল 
থিই িময় আবদুর রহমারনর জন্ম হয়। বযবিায়-বাসণরজযর সুরোগ হওয়ায় এবং 
জীবন-োো অরনেিা সনরাপদ থদখায় অবরেরষ পসরবারসি থিসভরলই থেরে োয়। 
সেন্তু থিরলর থমো থদরখ আবদুর রহমারনর সপতা আবদুর রহমানরে ১২ বির 
বয়রি থগাপরন মররক্কা পাসেরয় থদয়। প্রােসমে সেিা আবদুর রহমান মররক্কায় 
লাভ েরর। অতযন্ত থমোবী প্রমাসণত হওয়ায় সমিররর আল-আজহার 
সবশ্বসবদযালরয়র বৃসত্ত সনরয় থিখারন পড়ার তার সুরোগ িৃসষ্ট হয়। আল-আজহার 
থেরে সতসন তাফিীর ও থফোহ োরস্ত্র এবং োয়ররা সবশ্বসবদযালয় থেরে ইংররজী 
ভাষায় উচ্চতর সডগ্রী লাভ েররন। তারপর মদীনা সবশ্বসবদযালরয় সতসন হাদীি 
োস্ত্র ও দাওয়া সবষরয় অেযায়ন েররন। মদীনা সবশ্বসবদযালরয়র অেঘানুকূরলয সতসন 
অসরফাডঘ থেরে ‘েনরিমরপারারী সমেনারী এযােসিসভসিজ’ এর উপর ডেররি 
লাভ েররন। মাসদ্ররদ োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লস বতরী হবার পর মদীনা 
সবশ্বসবদযালয় েমরপ্লসসি পসরচালনার িবঘময় দাসয়ত্ব সদরয় তারে মাসদ্ররদ পাোয়। 

োইখুল ইিলাম ডিঃ আবদুর রহমান আন্দালুিী থমহমানরদর বসিরয় 
সনরজ আিন গ্রহণ েরর বলরলন, ‘আরগ পসরচয়িা হরয় োওয়া দরোর। সেয়াদ 
থে?’ 

‘আসম সেয়াদ সবন তাসরে।’ বলল সেয়াদ। 
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‘িান অব সদ থগ্রি তাসরে সবন সেয়াদ।’ থহরি বলল োইখুল ইিলাম। 
িলি হাসি ফরুি উেল সেয়ারদর মুরখ। 
‘এে অরেঘ িবাই থতা আমরা পূবঘসুরীরদর িন্তান।’ বলল আহমদ মুিা। 
োইখুল ইিলাম তাোল আহমদ মুিার সদরে। পসবেতা ও অিাোরণ 

প্রতযরয়র দীসপ্তরত উজ্জ্বল তার মুরখ োইখুল ইিলারমর থচাখ দু’সি থেন আিরে 
থগল মুহূরতঘর জরন্য। বলল োইখুল ইিলাম আহমদ মুিার মুরখ থচাখ থররখই, 
‘িন্তান বরি, থোগয িন্তান নই।’ 

‘থোগয িন্তারনর জরন্য থোগয সপতাও চাই।’ বলল আহমদ মুিা। 
‘সেে ইয়ংমযান, সেন্তু িন্তারনর সে থোন থদাষ থনই?’ 
‘আরি, থিিা েতঘবয না েরার। সেন্তু িবঘবযাসপ থে দুভঘাগয তারদর সর্রর 

েরররি এর জরন্য তারা দায়ী নয়।’ 
োইখুল ইিলারমর থচাখ দু’সি উজ্জ্বল হরয় উেল। বলল, ‘েন্যবাদ 

ইয়ংমযান, আসুন আমরা পসরসচত হই, তারপর আপনারদর েো শুনব।’ 
সেয়াদ থিসবরলর এে প্রারন্ত বরিসিল। থিই-ই প্রেম পসরচয় সদরত এল। 

বলল, ‘আসম সেয়াদ সবন তাসরে, আরগই থজরনরিন। আসম োসে সিরয়রা 
সনরবদার পাহারড়। আমরা.........’ 

সেয়াদরে োসমরয় সদরয় োইখুল ইিলাম বলরলন, ‘আপসন থিই সেয়াদ? 
‘ব্রাদািঘ ফর সক্ররিডি’ এর সেয়াদ?’ 

‘সজ, হ্যাাঁ।’ বলল সেয়াদ। 
োইখুল ইিলারমর মুখ উজ্জ্বল হরয় উেল। উরে দাাঁড়াল। হাত বাড়াল 

সেয়ারদর সদরে। আবার উষ্ণ হ্যাডডরেে েরর বলল, ‘আল্লাহর অরেষ শুেসরয়া, 
সতসন আমার এে আো আজ পূণঘ েররলন। আসম আপনারে েত থে খুাঁরজসি। 
দুইবার থলাে পাসেরয়সি গ্রানাডায়, সেন্তু থোন িন্ধান তারা পায়সন।’ 

োমল োইখুল ইিলাম। থেরমই আবার বলল, ‘জারনন, আপনারে 
‘ফযালেন’ বরল ডাো হয়?’ 

‘জাসন, তারা আমার উপর অরনে আো েরর, সেন্তু উপেুি আসম নই।’ 
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‘বেীর সবন মুগীরার পর আপসনই মানুরষর মরন আোর আরলা 
থজ্বরলরিন। সেিু েরা োয়, এ সচন্তাও মানুষ হাসররয় থফরলসিল। আপসন হতাোর 
এই অন্ধোরর িাহরির এেিা আরলা প্রজ্বসলত েরররিন, েত িুদ্রই তা থহাে।’ 

‘েন্যবাদ োইখ’ বরল সেয়ারদর পারে উপসবষ্ট থজায়ারনর সদরে ইংসগত 
েরর বলল, ‘ইসন থজায়ান ফাসডঘন্যাডড। মাসদ্রদ সবশ্বসবদযালরয়র তরুণ সবজ্ঞানী। 
মুিসলম নাম ‘মুিা আবদুল্লাহ’।’ 

‘না, পসরচয় িম্পূণঘ হরলা না, ইউররাপীয় সবজ্ঞান পদে লাভ েরররি, 
এবার অনারিঘ প্রেম না হরয় সদ্বতীয় হরয়রি, মসরস্ক বরল’ সবশ্বসবদযালয় িাড়রত 
হরয়রি, বিত বাসিও হারারত হরয়রি, থিই থজায়ান থতা?’ গম্ভীর েরডে বলল 
োইখুল ইিলাম। 

‘োইখ থদখসি িবই জারনন।’ বলল সেয়াদ। 
‘থোন িাহােয োউরে না েররত পাসর, এিুকু থখাাঁজ না রাখরল আল্লাহর 

োরি সজ জবাব থদব?’ বরল উরে দাাঁসড়রয় োইখুল ইিলাম হাত বাসড়রয় সদল 
থজায়ারনর সদরে। থজায়ারনর িারে হ্যাডডরেে েররত েররত বলল, ‘থতামার 
আসম িন্ধান েররসি বৎি, সেন্তু নতুন সেোনা জানরত পাসরসন। িন্ধান এখনও 
চলরি। খুব খুেী হলাম থতামার থদখা থপরয়।’ 

‘েন্যবাদ স্যার, আমারদর মত হতভারগযর থেউ এভারব থখাাঁজ েররত 
পারর ভাসবসন। খুেী হলাম স্যার।’ বলল থজায়ান। 

থজায়ারনর পররই বরি সিল আহমদ মুিা। 
সেয়াদ বলল, ‘োইখুল ইিলাম স্যার, এবার আপনার িারে এমন 

বযসির পসরচয় েসররয় থদব থে, আপসন খুেী হরবন, খুব খুেী হরবন।’ 
‘থেন আপনারদর িারে পসরচরয় খুেী হইসন বুস !’ থহরি বলল োইখুল 

ইিলাম। 
‘সজ না, োইখ, এ খুেী সভন্ন স্বারদর। এমন খুেীর মুহূতঘ েসচত োররা 

ভারগয থজারি।’ 
‘আলহামদুসলল্লাহ, বলুন সমিঃ সেয়াদ।’ আহমদ মুিার সদরে তাসেরয় 

বলল োইখুল ইিলাম। 
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‘ইসন আমারদর িম্মাসনত ভাই, সবরশ্বর মজলুম মুিলমানরদর মহান বন্ধু, 
মহান থনতা আহমদ মুিা।’ 

োইখুল ইিলারমর থচারখ-মুরখ সবদুযৎ থখরল থগল। সবস্মরয়র এেিা 
প্রচডড থজায়ার সগরয় তার থচারখ-মুরখ আিরড় পড়ল। েরয়ে মুহূতঘ থি েো বলরত 
পাররলা না। রারজযর সবস্ময় সনরয় থি তাোল আহমদ মুিার সদরে। তারপররই থি 
লাসফরয় উেল আিন থেরে। বলল, ‘আহমদ মুিা! আহমদ মুিা!! 

সমরল োরি, আসম ফরিারত থদরখসি, সেে সমরল োরি।’ বরল আিন 
থেরে িুরি এল োইখুল ইিলাম। 

আহমদ মুিা উরে দাাঁসড়রয়সিল। 
োইখুল ইিলাম এরি জসড়রয় েরল আহমদ মুিারে। বলল, ‘আমার সে 

থি ভাগয! োাঁরে মদীনায় োরি থপরয়ও থদখার থি ভাগয হয়সন, তাাঁরে এভারব 
এখারন থদখরত পাব, তা অিম্ভব এেিা আো। আল্লাহর অরেষ েরুণা।’ 

আনরন্দ আরবরগ োইখুল ইিলারমর থচাখ থেরে অশ্রু গড়ারত লাগল। 
োইখুল ইিলাম আহমদ মুিারে অরনিণ বুরে জসড়রয় রাখরলন। তার 

এই আরবরগর োরি আহমদ মুিা বােরুে হরয় সগরয়সিল, সে বলরব বু রত 
পারসিল না। 

তারপর আহমদ মুিারে বসিরয় আিরন সফরর থগল োইখুল ইিলাম। 
বরি রুমারল থচাখ মুরি আহমদ মুিার সদরে থচরয় বলল, ‘জনাব, আপসন 
সফসলসস্তন থেরে সমন্দানাওরয়র সদরে োবার পরে মসদনা েসরফ সগরয়সিরলন। 
আমরা আপনার িারে থদখা েররত থচরয়সিলাম, এেিা িম্বেঘনার আরয়াজন 
েররসিলাম, সেন্তু িময় েম হওয়ায় থিিা বাসতল হরয় োয়। আপনার দেঘন লারভর 
থি ভাগয আর হয়সন।’ 

‘আপসন বয়রি বড়, সেিে তলুয। এভারব েো বলরল আসম সবব্রত থবাে 
েসর জনাব।’ নরম েরডে বলল আহমদ মুিা। 

‘বয়ি এবং থপিভরা সনসিয় সবদযার থোন মূলয আল্লাহর োরি থনই 
জনাব আহমদ মুিা। মুজাসহদ হওয়া মুসমরনর অপসরহােঘ ববসেষ্টয। এই মুসমনরা 
আল্লাহর িবরচরয় সনেিবতঘী।’ 
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‘েলম সদরয়ও সজহাদ হয়, জ্ঞান সবতররণর মােযরমও সজহাদ হয়। আপসন 
থি সজহাদ েররিন।’ 

‘েখন চারসদে থেরে মজলুরমর োন্না ধ্বসনত প্রসতধ্বসনত হয়, তখন 
থিিা েলরমর সজহাদ আর জ্ঞান সবতররণর সজহারদর িময় নয় জনাব।’ 

‘সেে, তরব সুরোগ এেিা বড় েতঘ। সুরোগ এরল আসম মরন েসর 
েলরমর েুে োরা েররিন, তারা েলম সনরয় বরি োেরবন না অবশ্যই।’ 

‘এিাই আমারদর িান্ত্বনা জনাব, সেন্তু ভয় হয় এই িান্ত্বনায় থেরে আমরা 
পরোলীন মুসি পাব সেনা। োে, আপসন বলুন, আপসন থস্প্রন সেভারব, েরব 
এরিরিন? থগািা সবষয়িা আমার োরি এখনও স্বরপ্নর মত মরন হরি।’ 

প্ররশ্নর উত্তর সদল থজায়ান। 
থি িংরিরপ আহমদ মুিার মাসদ্রদ সবমান বন্দরর নামার পর মাসরয়ার 

র্িনা থেরে শুরু েরর সেঅরদর মা ও স্ত্রীরে উোর পেঘন্ত িমস্ত র্িনা বণঘনা েরল। 
োইখুল ইিলাম ডিঃ আবদুর রহমান আন্দালুিী মুসতঘর মত বরি থগাগ্রারি 

সগলসিল েোগুরলা। 
থজায়ারনর েেঅ থেষ হওয়ার পরও সেিুিন েো বলল না োইখুল 

ইিলাম। থেন েোগুরলা হজম েরা এখনও তার থেষ হয়সন। 
অবরেরষ েীরর েীরর মুখ খুলল। বলল, ‘ইসতমরেযই এত সেিূ র্রি 

থগরি! ইসতমরেযই দু’দুবার ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর বন্দীখানায় থগরিন সতসন?’ 
এেিু োমল। গলািা এেিু পসরষ্কার েরল োইখুল ইিলাম। তারপর 

আবার শুরু েরল, ‘জনাব আহমদ মুিা, থদখুন আপসন ে’সদন হরলা এরিরিন, 
এর মরেযই পুররা িংর্াত শুরু হরয়রি েত্রুরদর িারে আপনার। সেন্তু আসম আজ 
দে বির এখারন, থেউ আমার গারয় হাত থদয়সন। এর অেঘ সে? িসতযই সে আসম 
পুররাপুসর ইিলারমর উপর আসি?’ 

‘আপনার এই আরবগরে’, বলল আহমদ মুিা, ‘আসম েো েসর জনাব। 
সেন্তু এেিা সজসনি আপনারে থদখরত হরব, আপসন ো েররিন থিই দাসয়ত্ব 
সনরয়ই আপসন মাসদ্ররদ এরিরিন আর আসম থে েররনর োজ সনরয় এরিসি, থিই 
েররনর োরজই আসম জসড়রয় পরড়সি।’ 
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‘আমারে এ দাসয়ত্ব সদরয়রি এেজন মানুষ বা এেসি িংস্থা। সেন্তু মুসমন 
সহরিরব আল্লাহর থদয়া থোন দাসয়ত্ব সে আমার উপর থনই?’ 

‘আরি।’ বলল আহমদ মুিা।, ‘সেন্তু থি দাসয়ত্ব বরল না খাসল হারত এো 
েত্রুর বুযরহর উপর  াাঁসপরয় পড়রত, বরং বরল েত্রুর উপর সবজয়ী হবার উপেুি 
সুরোগ িৃসষ্ট েররত।’ 

োইখুল ইিলাম হািল। বলল, ‘আপনার িারে পাররবা না আসম, আপসন 
আমার থচরয় অরনে থবেী জারনন। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আপনারে রহম 
েরুন, আল্লাহ আপনারে আরও বরেত সদন। এখন বলুন, আপসন সে োজ সনরয় 
থস্প্রন এিরিন, থে োরজর েো আপসন বলরলন।’ 

‘জনাব থিিা বলার জরন্যই এরিসি।’ বরল আহমদ মুিা এেিু োমল। 
তারপর েুরগালাসভয়ায় পাওয়া ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর দসলরল থতজসিরয়র মােযরম 
োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লসিহ থস্প্রনর িেল মুিসলম পূরােৃতঘী ধ্বংি েরার 
থে পসরেল্পনা ররয়রি তার সববরণ সদরয় আহমদ মুিা বলল, ‘আসম এখারন ক্লু-
ক্লযাস-ক্লযারনর হারত বন্দী োো অবস্থায় তারদর িারে েোয় সনসশ্চত হরয়সি, এ 
ষড়েরন্ত্রর বাস্তবায়ন শুরু হরয় থগরি।’ 

শুনরত শুনরত োইখুল ইিলারমর মুখ অন্ধোর হরয় থগল। েপাল কুসঞ্চত 
হরলা, তার িজীব থোাঁি শুসেরয় উেল। 

‘অেঘাৎ তারা থস্প্ন থেরে মুিলমানরদর িেল স্মসৃতসচহ্ন মুরি থফলরত 
চায়।’ শুেরনা েরডে বলল োইখুল ইিলাম। 

‘সজ হ্যাাঁ, তাই। থস্প্ন থেরে িেল মুিসলম স্মসৃতসচহ্ন তারা মুরি থফলরত 
চায়, থিই িারে মুিলমানররা থেন থস্প্রন আর সেিু না েররত এসগরয় আরি, থি 
েোও বরল সদরত চায়।’ বলল আহমদ মুিা। 

আহমদ মুিা োমল। আর থেউ সেিু বলল না। িবাই সনরব। 
‘ষড়েরন্ত্রর বাস্তবায়ন’, উসদ্বি েরডে বলরত শুরু েরল োইখুল ইিলাম, 

‘েসদ শুরু হরয় োরে, তাহরল এই োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লসিহ িবগুরলা 
মুিসলম স্মসৃত থি রে থতজসিয় সবসেররণর োজ শুরু থহয় থগরি। আইম থতা মরন 
েসর মানুষও এখারন সনরাপদ নয়।’ 
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‘সজ হ্যাাঁ, আসম থে েো বসলসন। এই থতজসিরয়র প্রভারব িংসলষ্ট এবং 
আরে-পারের থলােরদর বংে-বৃসে থলআপ থপরয় োরব এবং োলক্ররম সনিঃসশ্চহ্ন 
হরয় োরব মুিসলম েমুযসনসি।’ 

সবরস্ফাসরত হরয় উেল োইখুল ইিলারমর থচাখ। বলল, ‘এত গভীর, এত 
জর্ন্য ষড়েন্ত্র?’ 

এেিু োমল। থঢাে সগলল। তারপর আবার বলল, ‘এখন এই অদৃশ্য 
েত্রুর থমাোসবলা সেভারব িম্ভব?’ 

‘এই পরামরেঘর জরন্যই এরিসি জনাব। আমারদর থজায়ান পদােঘ 
সবজ্ঞানী। সনউসক্লয়ার সফসজরসর উপরই তার গরবষণা। থি বলরি, এই সবরেষ 
েররনর থতজসিয় সডরিেরর েরা পরড় না। এই সডরিেেরনর জরন্য দরোর 
‘মযারিসরয়াল এযানালঅইসিি’। সেন্তু থস্প্রন এিা পারা োরব না। মাসদ্রদ 
সবশ্বসবদযালরয় এ বযবস্থা সেিু আরি, সেন্তু ওখান থেরে থোন িহরোসগতা থনয়া 
সনরাপদ নয়। তাই সেে েররসি থজায়ানরে ইিালীয় সেরয়রষ্ট ডিঃ আবদুি িালারমর 
প্রসতসিত গরবষনাগারর পাোব। আসম সফসলসস্তরনর মাহমুদ থে বরল সদরল থি 
সেরয়রষ্ট থোগারোগ েরর িহরোসগতা পাওয়ার বযবস্থা েররব। আমরা গ্রানাডা, 
েরডঘাভা, মালাগা থেরে স্যাম্পল থপরলই থজায়ানরে সেরয়রষ্ট পাোরত পাসর।’ 

োমল আহমদ মুিা। 
‘সডরিেেন হওয়ার পর সে হরব?’ সজজ্ঞািা েরল োইখুল ইিলাম। 
‘থতজসিরয়র প্রোর-প্রেৃসত সচসহ্নত হবার পর এর প্রসতরষেে থোগাড় 

েররত হরব। এ বযাপাররও আমরা সেরয়রষ্টর িাহােয পাব আো েরসি।’ 
‘আলহামদুসলল্লাহ। আল্লাহ আমারদর িাহােয েরুন। থোরিরে স্যাম্পল 

আপনারা থনরবন, থনবার বযবস্থা েরুন।’ 
‘সভসত্ত অংে থেরে এেিুেররা এবং সবসডং এর উপররর অংে থেরে এে 

িুেররা েংসক্রি হরলই চলরব। বলল আহমদ মুিা।  
িংরগ িংরগ োইখুল ইিলাম ইডিারেরম এেজনরে সনরদঘে সদল 

আেফাে আসমনরে পাোও, থিই িারে বলল, নাস্তা থরডী সেনা। ‘শুেরান’ বরল 
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থিসলরফান থররখ সদল। ‘আেফাে আসমন েমরপ্লরসর সিসেউসরসি অসফিার। 
তারে বরল সদসি, এখসন দুই খডড েংসক্রি থোগাড় েরর থদরব।’ 

‘ষড়েরন্ত্রর সবষয়িা এবং আমারদর পসরচয় অন্য োউরে এই মুহূরতঘ 
আমরা জানরত সদরত চাই না জনাব।’ বলল আহমদ মুিা 

‘এিাই সেে।’ 
র্রর প্ররবে েরল সুোম থদহী এে েুবে। 
‘আেফাে এি, থেমন আি তুসম?’ থিরহর স্বরর বলল োইখুল ইিলাম। 
‘ভাল আসি স্যার।’ সবনীত েডে আেফারের। 
‘থতামারে এেিু েষ্ট েররত হরব আেফাে। আমারদর সবসডং এর 

সভরতর অংে এবং সবসডং এর উপররর থোন জায়গা থেরে এে খডড েরর 
েংসক্ররির িেুররা থোগাড় েরর সদরত হরব। পাররব না?’ 

‘পারব স্যার।’ 
‘সেে আরি আমরা নাস্তায় োসি, তুসম ইসতমরেয থচষ্টা ের। 
‘সেে আরি স্যার।’ বরল আেফাে পা বাড়াল োবার জরন্য। 
‘জনাব, আসম আেফারের িারে থেরত চাই।’ বরল উরে দাাঁড়াল আহমদ 

মুিা। 
‘সেন্তু নাস্তা..।’ 
‘ওাঁরদর সনরয় আপসন োন, আসম এরি নাস্তা েরব।’ 
োইখুল ইিলাম ভাবল, আহমদ মুিার মত থলাে সবনা প্ররয়াজরন, সবনা 

োররন সেিু েরর না। বলল আেফােরে উরেশ্য েরর, ‘ইসন আমারদর অতযন্ত 
িম্মাসনত থমহমান, তুসম সনরয় োও িারে। থতামারে িাহােয েররবন।’ 

আহমদ মুিা ও আেফাে োইখুল ইিলারমর র্র থেরে থবসররয় এল। 
আরগ চলসিল আেফাে, থপিরন আহমদ মুিা। আহমদ মুিা থদখল, থে 

পে সদরয় এ েরি তারা এরিসিল থি েি সদরয়ই তারা এগুরি। 
থিই মুয়াসিন িারহরবর দরজার িামরন সদরয় এগুসিল আহমদ মুিারা। 

আহমদ মুিা থদখল, এবারও মুয়াসিন িারহব দরজায় দাাঁসড়রয়। দরজা বরাবর 
আিরতই মুয়াসিন িারহবই এবার িালাম সদল মরন হল, তারদরই জরন্য থি 
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দরজায় অরপিা েরসিল। সবসস্মত হরলা আহমদ মুিা, আহমদ মুিারা আিরি তা 
থি জানল সে েরর! 

দুই িুেররা েংসক্রি থোগাড় েরর সফরসিল আহমদ মুিা এবং আেফাে 
আসমন সররিপেন রুরমর িামরন সদরয়। 

সররিপেসনস্ট োন থেরে থিসলরফারনর সরসিভার নাসমরয় িুরি এল 
আহমদ মুিার োরি। বলল, এেিা থফান স্যার, আপনারদর, খুব জরুরী। 

‘থিসলরফান’ আমারদর নারম এখারন! মরন মরন চমরে উেল আহমদ 
মুিা তবু িুিল থিসলরফান েরার জরন্য। 

‘হ্যারলা’ সরসিভার তুরল সনরয় বলল আহমদ মুিা। 
‘আসম থজায়ারনর বন্ধু’।’ ওপার থেরে ইংররজী ভাষায় উত্তর এল। েডে 

শুরনই সচনরত পাররলা থজরনর গলা। বু রত পারল নাম থগাপন রাখরত চারি। 
আহমদ মুিাও বলল, আসমও থজায়ারনর বন্ধু, থতামারে সচনরত থপররসি। জরুরী 
সেিু? 

‘খুবই জরুরী’, ওখান থেরে আপনারদর েো ওরদররে থেউ জাসনরয়রি, 
ওরা োরি।’ 

‘অিংখয েন্যবাদ থবান, সচন্তা েররানা। রাসখ।’ বরল থিসলরফান থররখ 
সদরয় থবসররয় এল আহমদ মুিা। তার মুখ গম্ভীর, সচন্তা েররি। এখান থেরে 
আমারদর েো থে ক্লু-ক্লযাস-ক্লযানরে জানাল! এই েো থোনার িময় থেরেই বার 
বার তার িামরন থভরি উেরি ঐ মুয়াসিরনর মুখ। 

‘থোন খারাপ খবর স্যার?’ বলল আেফাে আসমন। 
আহমদ মুিা থহরি আেফারের সদরে তাসেরয় বলল, ‘আসম েসদ 

থতামারে এেিা হুকুম থদই পালন েররব?’ 
‘সজ স্যার।’ 
‘চল, বরল আরগ চলল আহমদ মুিা। থপিরন আেফাে। 
থিই মুয়াসিরনর র্ররর িামরন দাাঁড়াল আহমদ মুিা। আেফােও তার 

পারে এরি দাাঁড়াল। ‘মুয়াসিন িারহব সে এখরনা র্রর?’ আেফারের সদরে 
তাসেরয় সজরজ্ঞি েরল আহমদ মুিা। 
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‘থদখরত হরব।’ বরল আেফাে দরজায় নে েররত থগল। 
আহমদ মুিা হাত তুরল তারে সনরষে েরর বলল, ‘সে েররত হরব আরগ 

শুন।’ 
‘সে েররত হরব, বলুন।’ 
‘মুয়াসিন িারহরবর র্র িাচঘ েররত হরব।’ 
‘িাচঘ েররত হরব, থেন?’ থচাখ েপারল তুরল প্রশ্ন েরল আেফাে। 
এই িময় নাস্তা থিরর সফরসিল োইখুল ইিলাম এবং সেয়াদরা। 
আেফাে িুরি থগল োয়খুল ইিলারমর োরি। তারে জানাল আহমদ 

মুিার েো। শুরন োয়খুল ইিলারমর থচাখও সবস্মরয় বড় বড় হরয় উেল। ইোরায় 
ডােল আহমদ মুিারে। আহমদ মুিা থগল। 

‘সেিু র্রিরি?’ সজজ্ঞািা েরল োইখুল ইিলাম আহমদ মুিারে।  
‘র্রিরি। বলব। মুয়াসিন িারহরবর র্রর থোন থিসলরফান আরি?’ 
‘না, থনই।’ বলল োইখুল ইিলাম। 
‘সররিপোন িাড়া সনরচর তলায় আর থোোয় থিসলরফান আরি?’ 
‘আমার সপ, এি, এর রুরম আরি এবং আমার রুরম আরি।’  
‘আমার মরন হয়, মুয়াসিন িারহরবর রুরম ওয়যাররলি থিি আরি।’ 

এখনই িাচঘ হওয়া দরোর।’ 
মুহুতঘ েরয়ে আহমদ মুিার সদরে সবস্মরয়র িারে থচরয় থেরে 

আেফােরে বলল, ‘োও উসন ো বরলরিন তা ের।’  
আেফাে মুয়াসিরনর র্ররর সদরে চরল থগল। 
িবাই ওখারনই দাাঁসড়রয় োেল। ওখান থেরে মুয়াসিন িারহরবর র্ররর 

দরজা থদখা োয়। 
আেফাে মুয়াসিরনর র্রর ঢুোর েরয়ে মুহূতঘ পররই েো োিাোসির 

েব্দ পাওয়া থগল। তার পররই থদখা থগল আেফােরে হাত উপরর তুরল সপিু হরি 
বাইরর আিরত। মুয়াসিরনর হারত সপস্তল, উদযত আেফারের বুে বরাবর। 
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মুয়াসিন িারহব বাইরর থবসররয়ই থদখরত থপল োয়খুল ইিলাম এবং 
আহমদ মুিারদর। থদখরত থপরয়ই ডান হারতর সপস্তলিা আেফারের সদরে উদযত 
থররখই বাম হাতিা থি থচারখর পলরে পরেরি ঢুোল। 

আহমদ মুিা বু রত পারল, মুয়াসিন সনশ্চয় সদ্বতীয় সরভলবার থবর 
েররত োরি, অেবা থগ্ররনড, নয়রতা আরও বড় সেিু। 

আহমদ মুিা আরগই সরভলবার থবর েরর সনরয়সিল। সরভলবার 
মুয়াসিরনর সদরে তুরল েরর বলল, পরেি থেরে হাত থবর েররবন না। মাোগুরড়া 
হরয় ... 

আহমদ মুিার েো থেষ হবার আরগই মুয়াসিরনর সপস্তল আেফারের 
সদে থেরে সবদুযৎ গসতরত র্ুরর এল আহমদ মুিার সদরে। 

আহমদ মুিাও তার েো মুরখ থররখই সরভলবাররর সেগারর রাখা আিুরল 
চাপ সদল। িুরি োওয়া গুসল সগরয় মুয়াসিরনর ডান হাতিা সবে েরল, তার সবধ্বস্ত 
হাত থেরে সপস্তল খরি পড়ল। সেন্তু তার বাম হাত তবু পরেি থেরে থবররালই। 
আেফাে তার উপর  াসপরয় পরড়সিল। সেন্তু মুয়াসিন অদ্ভুত সিপ্রতার িারে 
পারে দু’োপ িরর দাাঁড়ারত দাাঁড়ারতই বাম হাতসি উপরর তুলল। তার হারত 
থগ্ররনড। সেন্তু হাত সনরচ থনরম আিার আরগই আহমদ মুিার সদ্বতীয় গুসল তার 
বাম বাহু থভদ েরল। থগ্ররনডসি তার হাত থেরে সিিরে পরড় থগল। সেন্তু 
সবরস্ফাসরত হল না। িম্ভবতিঃ সপন তখনও থখালা হয়সন।  

মুয়াসিন বরি পরড়রি। 
বরি পরড়ই থি তার বাম বাজুরত োপরড় ঢাো সে এেিা োমরড় 

েরররি। 
আাঁতরে উেল আহমদ মুিা। িুরি থগল তার োরি, সেন্তু ততিরন ঢরল 

পরড়রি মুয়াসিরনর থদহ।’ 
আহমদ মুিা থদখল, প্রান থনই মুয়াসিন িারহরবর থদরহ। বাম বাহুর থে 

সজসনিসি থি োমরড় েররসিল, থিিা পরীিা েরর থদখল, িায়নাইড েযাপসুল। 
োয়খুল ইিলাম এবং অন্যান্যরাও এরি দাাঁসড়রয়সিল আহমদ মুিার 

থপিরন। 
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‘েরা পড়রত না হয় এ জরন্য পিাসিয়াম িাইনাইরডর বযবস্থাও 
থররখসিল? তাহরল থি ‘সুইিাইড থস্কায়ারডর’ থলাে!’ সবস্মরয় থচাখ েপারল তুরল 
বলল োয়খুল ইিলাম। এেিা আতংে এরি তার মুখ থিরয় থফরলরি। 

‘সজ জনাব, এ সনসশ্চতভারবই ক্লু-ক্লযাস-ক্লারনর সুইিাড থস্কায়ারডর 
এরজডি।’ উরে দাাঁসড়রয় বলল আহমদ মুিা। 

োয়খুল ইিলাম সেিুই বলল না। তাসেরয় রইল আহমদ মুিার সদরে 
থচারখ রারজযর আতংে ও উরদ্বগ সনরয়। 

‘আসুন জনাব মুয়াসিন িারহরবর র্রর আরও সেিু পাওয়া োরব, বরল 
আহমদ মুিা পা বাড়াল মুয়াসিন িারহরবর র্ররর সদরে। 

থপিরন থপিরন োয়খুল ইিলাম িহ িবাই। 
র্রর বাসলরের তলায় পাওয়া থগল িুদ্র অয়যাররলি থিি। থদরখই বু ল 

আহমদ মুিা, অয়যাররলি থিি িুদ্র বরি, সেন্তু পাওয়ারফলু। হারত সনরয় থিিসির 
এযারডিনা থিরন লম্বা েরর বলল , োইখুল ইিলাম এই ওয়যাররলিসির মােযরমই 
থি আমারদর আগমরনর খবর বাইরর পাসেরয়রি।’ 

মুয়াসিন িারহরবর খাসিয়ার সনরচ পাওয়া থগল এেসি থরসডও থরেডঘার। 
থরেডঘার সি সবরেষ েররনর। ২৪ র্ডিা থরেডঘার চলরলও থভতররর এেিা 
েযারিিই তা েভার েররত পারর। 

আহমদ মুিা থরেডঘার হারত সনরয় সবসস্মত হরলা, থরেডঘারসি তখনও 
চলরি। 

‘সে থরেডঘ েররি থরেডঘার?’ সনরজর মনরে সনরজই প্রশ্ন েরল আহমদ 
মুিা।  

‘থরেডঘার চলরি, সেিু থরেডঘ েররি জনাব।’ োইখুল ইিলারমর সদরে 
েো েয়সি বরল আহমদ মুিা থরেডঘারসির ‘সরভািঘ’ থবাতামসি সিরপ সদল। 
সেিুদূর বযারে সনরয় থপ্লয়ার স্টািঘ সদল আহমদ মুিা। 

সেিুিা ফাাঁো, তারপরই শুরু হরলা েো। প্রেরমই েডেস্বর োইখুল 
ইিলারমর। সতসন বলরিন, ‘আরগ পসরচয়িা হরয় োওয়া দরোর, সেয়াদরে?’ 
তারপর িবাইরে অবাে েরর সদরয় বলরত লাগল োইখুল ইিলাম ও আহমদ 
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মুিারদর মরেযোর েরোপেেরনর থরেডঘ। মা খারন থপ্লয়ার বন্ধ েরর সদরয় 
আহমদ মুিা বলল, ‘চলুন আপনার থিসবরল থোোও থরসডও োন্সসমিার পাতা 
আরি।’ 

োইখুল ইিলারমর থিসবরল পরীিা েরর থদখা থগল থিসবরলর থপন 
স্টযারডডর থপন থহাডাররর থমিাসলে থবাডঘিাই এেসি থরসডও োন্সসমিার। আহমদ 
মুিা েলম স্টযাডডসি থভরি োন্সসমিারসি থবর েরর আনল। বলল, এই 
োন্সসমিাররর িাহারেয োইখুল ইিলারমর অসফরির োবতীয় েো মুয়াসিন রুপী 
ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর এরজডিসি থরেডঘ েররতা এবং প্ররয়াজনীয় িব তেয থি পাসেরয় 
সদত ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর োরি। আজরে আমারদর পসরচয়িা থি ওরদর োরি 
পাসেরয়রি, জাসননা আমারদর িব েো থি পাসেরয়রি সেনা। 

হতবুসে ও সবহব্বল হরয় পরড়সিল োইখুল ইিলাম। তার ভাবনা, এত 
বড় েত্রুরে পারে সনরয় থি চরলরি। তার িব েো েত্রুরা থজরন থফরলরি। এই 
মুয়াসিন থস্প্রনর সমিরীয় দুতাবারি আরবী অনুবাদরের োজ েরত তার আরবী 
জ্ঞান, থেরায়াত থদরখ এবং সমিরীয় দুতাবারির সুপাসররে তারে মুয়াসিন পরদ 
সনরয়াগ থদয়া হয়। োইখুল ইিলারমর মন থবদনায় ভরর থগল, েমরপ্লরসর 
এতগুরলা থলাে এত সদরনও তার ষড়েরন্ত্রর সেিুই েররত পাররসন, িামান্য 
িরন্দহও োরও মরন জারগসন। থিই িারে েোয় নুরয় থগল তার মন, আহমদ মুিা 
েমরপ্লরস পা থদবার িংরগ িংরগই থি েরা পরড় থগল। মখু এেিু উপরর তুরল 
বলল োইখুল ইিলাম আহমদ মুিার সদরে থচরয়, আল্লাহর হাজার শুেসরয়া, 
আল্লাহ আপনারে দীর্ঘজীসব েরুন। আল্লাহ আপনারে সবস্ময়ের থচাখ আর 
সবস্ময়ের বুসে সদরয়রিন। োরে আমরা এে দেরেও েররত পাসরসন, তারে 
আপসন এেবার থদরখই েরর থফলরলন!’ বলরবন সে দয়া েরর, সে থদরখ আপনার 
িরন্দহ হরয়সিল?’ 

‘এখারন আিার পর ওর িারে দু’বার ওর িারে থদখা হরয়রি। দরজায় 
দাাঁসড়রয় আমারদর জন্য ওর অরপিা েরা এবং তার দৃসষ্টরে আমার োরি 
স্বাভাসবে মরন হয়সন। তার িম্পরেঘ মরন এেিা িরন্দহর িৃসষ্ট হরয়সিল। তার 
উপর আেফারের িারে থফরার পরে সরসিপেরন থজায়ারনর িহপাসে থজরনর োি 
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থেরে থিসলরফান থপলাম থে, ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান আমারদর এখারন আিার খবর 
জানরত থপরররি এবং এখারন ওরা আিরি, তখন আসম সনসশ্চত হলাম, ঐ 
মুয়াসিনই খবর সদরয়রি ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযানরে। 

‘ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান সে েমরপ্লরস আিরি ?’ মুখ োরলা েরর সজজ্ঞািা েরল 
োইখুল ইিলাম। 

‘আসম সনসশ্চত ওরা আিরি।’ 
‘পুসলেরে সে খবর থদব ?’ উসদ্বি েরডে বলল োইখুল ইিলাম। 
‘জাসননা, পুসলে সে আপনারে িাহােয েররব, না ওরদর িাহােয েররব 

? তািাড়া মুয়াসিন আহত হওয়া, মারা োওয়ার সে বযাখযা থদরবন পুসলেরে। ক্ল-ু
ক্লযাস-ক্লযান এই র্িনা থেরে ফায়দা উোরনার সুরোগ গ্রহন েররব।’ বলল 
আহমদ মুিা। 

‘তাহরল ?’ অিহায় েডে োইখুল ইিলারমর। 
‘েমরপ্লরসর সভতরর সেিু র্িুে আমরা চাইনা জনাব, আমরা চরল 

োসি।’ 
এেিু ম্লান হািল োইখুল ইিলাম। বলল, জনাব, আসম েমরপ্লস সনরয় 

ভাবসি না, আপনারদর সনরাপত্তাই আমার োরি িবরচরয় বড় এখন।’ 
এেিু োমল োইখুল ইিলাম। আবার বলল, ‘আপনারা চরল োরবন 

থেমন েরর, ওরা সনশ্চয় এতিরণ থে্রুবার পে বন্ধ েরর সদরয়রি।’ 
‘পরে পা সদরলই এেিা বযবস্থা হরয় োরব, আল্লাহর িাহােয আিরব।’ 
‘এেিা পে আরি, মুখ উিল েরর বলল োইখুল ইিলাম, ‘আমারদর 

পসশ্চম প্রচীররর মারেঘি মযারনজরমডি সবভারগর থে থষ্টার আরি, তার িারের 
প্রাচীররর ওপাররর মারেঘি অসফরির থোগারোরগর জরন্য প্রচীরর এেিা দরজা 
আরি। বাইররর থেরে থি দরজা থদখা োয় না। ঐ পে সদরয় থগরল োেপসিও 
থির পারব না।’ 

আহমদ মুিার মুখ উিল হরয় উেল। বলল, ‘সেে আরি, সেয়াদ, থজায়ন 
এবং রবারতঘা থতামরা ঐ পরে চরল োও।’ 

‘আপসন ?’ বলল থজায়ান। 
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‘আমারে িদর দরজা সদরয়ই থবর হরত হরব ?’ 
‘থেন ?’ বলল োইখুল ইিলাম। 
‘আসম ওরদর িারগঘি, আমারে থবর হরত না থদখরল ওরা থভতরর ঢুরে 

আমারে থখাাঁজার জরন্য থগািা েমরপ্লস তিনি েররব এবং আমার িারে েমরপ্লস 
েতৃঘপরির থোগিাজি আরি বরল েরর থনরব। এরত েমরপ্লরসর িসত হরব।’ 

‘তাহরল আমরা িবাই এেিারে িদর থগি সদরয় থবররাব।, বলল সেয়াদ। 
‘েখন পে আরি, তখন িবাই এে িারে সবপদগ্রস্থ হরয় লাভ থনই। 

তািড়া এখারন োরা আমার িােী, এিা আসম তারদর জানরত সদরত চাই না। 
োরজর এরত সুসবো হরব।’ 

‘আপনার েুসি সেে, ’ বলল োইখুল ইিলাম, ‘সেন্তু েত্রুর েসি িম্পরেঘ 
না থজরন এো তারদর মুরখামুসখ হওয়া সে সেে হরব ?’ 

‘থবেী পসরমাণ থলাে থদখরল ওরা থবেী পসরমাণ িতেঘ ও আক্রমনাত্নে 
হরব। আর এো এেজনরে থদখরল ওরদর মরেয স্বাভাসবে ভারবই এেিা ‘অসত 
আত্নসবশ্বারির’ ভাব িৃসষ্ট হরব ো আমারে িাহােয েররব।’ 

বরল উরে দাাঁড়াল আহমদ মুিা। োইখুল ইিলামরে লি েরর বলল, 
‘জনাব ওরদর োবার বযবস্থা েরুন। আসম এখুসন এখান থেরে থবরুরত চাই।’ 

োইখুল ইিলাম িহ সেয়াদ, থজায়ান, রবারতঘা িবাই উরে দাাঁড়াল। 
সেয়াদ, থজায়ান, রবারতঘার মুখ ভার। বু াই োরি, আহমদ মুিার সিোরন্ত ওরা 
িডত্মষু্ট হয়সন। 

আহমদ মুিা তার দু’হাত সেয়াদ ও থজায়ারনর োাঁরে থররখ বলল ‘থতামরা 
মন খারাপ েররা না। আমার েো থতামরা সনশ্চয়ই বুর ি। আর সচন্তার সেিু থনই। 
ওরা জারন থে, ওরদর ওাঁৎ থপরত োোর বযাপারিা আমরা জাসন না, সুতরাং 
অপ্রস্তুত অবস্থায় ফাাঁরদ পা থদব সেন্তু আসম অপ্রস্তুত অবস্থায় োসি না। অতএব 
র্িনার সনয়ন্ত্রণিা আমার হারত োেরব। 

োইখুল ইিলাম আনন্দ সবস্ময় সনরয় তাসেরয় সিল আহমদ মুিার সদরে। 
তার মরন সবস্ময়, প্রসতসি সবষরয়র সদরে আহমদ মুিার এত িূক্ষ্ণ দৃসষ্ট। িােীরদর 
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প্রসত তার এত দরদ এবং তারদর সনরাপত্তাা্র প্রসত তাাঁর এত িতেঘতা। পসরসস্থসতর 
এমন চুলরচরা সবরলষণ থি েরর। 

আহমদ মুিার েো থেষ হরল োইখুল ইিলাম বলল, ‘আল্লাহ আপনার 
িহায় থহান। এাঁরদর আসম সনরয় োসি। সেন্তু আপসন বলুন, ‘আপনার িারে আবার 
েরব থদখা হরব সেংবা সেভারব থোগারোগ হরব। আমারদররে চরম উরদ্বরগর 
মরেয সদন োিারত হরব।’ 

‘িমানভারব আমরাও উসদ্বি জনাব, আমরাই থোগারোগ েরব।’ 
বরল আহমদ মুিা িালাম সদরয় োবার জন্য র্ুরর দাাঁড়াল। সেন্তু র্রুর 

দাাঁসড়রয়ই আবার সফরল থি। োইখুল ইিলারমর সদরে তাসেরয় বলল, ‘ক্ল-ুক্লযাস-
ক্লযারনর থলারেরা অবশ্যই আিরব, আপনারদর সবরি েররত চাইরব। তারদর 
বরল থদরবন, আমরা এরিসিলাম, চরল থগসি, আমারদর থোন থখাাঁজ আপনারা 
জারনন না। বহু পেঘিে এমন আরি। তারদর থখাাঁজ রাখা আপনারদর দাসয়ত্ব নয়। 
আর ওরা ঐ মুয়াসিরনর থখাাঁজ অবশ্যই েররব। আপসন ওরদর বরল থদরবন, আসম 
মুয়াসিন িারহরবর িারে এোরন্ত সে বরলসি, তারপর থেরে মুয়াসিন িারহব আর 
থনই। বলরবন, আমার িারের থলারেরা থদয়াল িপরে পাসলরয়রি, তারাই 
িম্ভবতিঃ মুয়াসিন িারহবরে িারে সনরয় থগরি। ওরা থবেী  ারমলা েররল, 
পররাষ্ট্র মন্ত্রনালরয় সবষয়িা জানারবন। আপনারদর সনরাপত্তা থদবার দাসয়ত্ব 
িরোররর।’ 

োইখুল ইিলারমর মুখ উিল হরয় উেল। মরন হয় সনরাপত্তার 
এসদেিার েো এতিরণ মাোয় আরিসন। 

আহমদ মুিা আবার িালাম সদরয় র্ুরর দাাঁড়াল। 
োইখুল ইিলাম আেফাে আসমনরে বলল, ‘তুসম ওাঁর িারে অন্ততিঃ থগি 

পেঘন্ত োও। সেিুর প্ররয়াজন হরল তুসম থদখ।’ 
আহমদ মুিা থবসররয় এল র্র থেরে। তার িারে আেফাে আসমনও। 
িারে চলরত চলরত আেফাে আসমন বলল, ‘জনাব জীবরন েখনও 

থোন বড় োজ েসরসন, আসম সে আপনার িােী হরত পাসর না? 
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আহমদ মুিা হািল। বলল, ‘থতামার োাঁরে থে দাসয়ত্ব থিিা থতা থিাি 
থোন োরজর দাসয়ত্ব নয়।’ তারপর এেিু থেরম গম্ভীর েরডে বলল, ‘ওরদর িারে 
েত েম থলােরে জসড়রয় পারা োয়, েত েম থলােরে ওরদর িামরন হাসজর েরা 
োয়, ততই মংগল। এ িাড়া থতামারে িারে থনয়ার থিরে আর থোন আপসত্ত 
থনই।’ 

আেফাে আসমরনর মুখ ম্লান হরলা। তার প্রস্তাব প্রতযাখযাত হওয়ায় থি 
িুণ্ন হরয়রি বু া থগল। 

আহমদ মুিা আেফাে আসমরনর সপে চাপরড় বলল, ‘থদখ আমার মত 
থতামরা সবরদেী নও। থতামারদররে থস্প্রন োেরত হরব সুতরাং অপসরহােঘ থোন 
প্ররয়াজন িাড়া ওরদর োরি সচসহ্নত হওয়া থবাোমী বু রল। এই থবাোমী আসম 
এড়ারত চাই।’ 

আেফাে আসমরনর মুখ এবার উিল হরয় উেল। বলল, ‘বুর সি জনাব। 
সেন্তু আপসন এতিা িামরন থদরখ সিোন্ত থনন।’ 

গাসড়রত ওোর আরগ আেফাে আসমরনর িারে হ্যাডডরেে েরল আহমদ 
মুিা। আেফাে আসমরনর মখু শুেরনা। থি আহমদ মুিার হাত না থিরড় বলল 
‘জনাব এভারব ভয়ংের এবং েসিোলী েত্রুর মুরখামুসখ হরত আপনার ভয় েরর 
না?’ 

আহমদ মুিা হািল। বলল, ‘মৃতযুর থিই িময় না এরল থেউ োউরে 
বাাঁচারত পারর না, আর মৃতযুর িময় না এরল থেউ োউরে মাররত পারর বরল সে 
তুসম মরন ের?’  

‘না, জনাব।’ 
‘তাহরল আর ভয় সেরির?’ 
বরল, আহমদ মুিা গাসড়রত উরে গাসড় স্টার্টঘ সদল। 
আহমদ মুিার গাসড় থগরির োরি থপ াঁিরতই থগি খুরল থগল।  
থখালা থগি থপসররয় আহমদ মুিার গাসড় এেবার লাসফরয় উরে তীব্র 

থবরগ চলরত শুরু েরল। 
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আহমদ মুিা সহিাব আরগই েরষসিল। থগি থেরে থিরক্রিাসররয়ি 
এভুযনুর দূরত্ব প্রায় দু’ে গজ। িবিা সবচার-সবরবচনা েরর আহমদ মুিা সনসশ্চত 
হরয়রি, ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান এই দু’ে গজরেই তারদর অসভোরনর জায়গা সহিারব 
থবরি সনরব। তারদর ফাাঁদিা থেমন হরব, থি েোও থভরবরি আহমদ মুিা। থি লা-
গ্রীনজা থেরে মাসদ্ররদ থফরার পরে তারে থেভারব বন্দী েরা হরয়সিল, আহমদ 
মুিার তা মরন পরড়সিল। থিই থে েল ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এবারও গ্রহন েররত পারর 
বরল আহমদ মুিার মরন হরয়রি। থগি থপসররয় আহমদ মুিার গাসড় েখন সনসশ্চরন্ত 
থিরক্রিাসররয়ি এভুযনুর সদরে এগুরব, তখন হোৎ তারা চারসদে থেরে আহমদ 
মুিারে সর্রর থফলরব।  

আহমদ মুিার গাসড় এগুসিল  রড়র থবরগ। 
থিরক্রিাসররয়ি এভুযনুরত থপ াঁিার দুই-তৃতীয়াংে পে েখন এসগরয়রি, 

তখন আহমদ মুিা থদখরত থপল তার ডান, বাম ও িামরনর সদে থেরে সতনরি 
গাসড় তার সদরে িুরি আিরি। ডান ও বাম সদরের গাসড় দু’থিা এেিু সপসিরয় 
পড়ার োররণ ওগুরলা থপিন থেরে থোনাকুসন তার সদরে এসগরয় আিরি। 
িম্ভবতিঃ আহমদ মুিা এমন দ্রুত এসগরয় আিার োররণই তারা সপসিরয় পরড়রি। 
আহমদ মুিার গাসড় এমন পাগলা গসতরত তীব্র থবরগ িুিরব থগি থেরে থবর হরয়ই 
তা তারা ভাবরত পাররসন। 

আহমদ মুিা বাম হারত সস্টয়াসরং হুইল েরর ডান হাত সদরয় পরেি থেরে 
সপং পং বরলর মত দু’িা বস্তু থবর েরর িুরড় মারল তার গাসড়র পারেই। 

তারপর থিসনি বরলর মত আররেিা থগালাোর বস্তু পরেি থেরে থবর 
েরর এেবার থপিরন তাোল। থদখল. থপিরন সেিুই থদখা োরি না। র্ন োরলা 
থোয়ার থদয়াল থপিরন অমাবস্যার রাত থডরে এরনরি। 

আহমদ মুিা িামরন তাসেরয় থদখল গজ সবরেে দূরর িামরনর গাসড়সি 
দাাঁসড়রয় পরড়রি। আহমদ মুিা গাসড়র গসত সবন্দুমাে না েসমরয়, আরও েরয়ে 
গজ এসগরয় ডান হারতর থিসনি িাইরজর বলিা িামরনর মাইরক্রাবািিার লরিয 
িুাঁরড় থমররই বাম হারত সস্টয়াসরং র্ুসড়রয় গাসড় রাস্তা থেরে ডান’ সদরে নাসমরয় 
সনল এবং উাঁচু-সনচু মাসির উপর সদরয় লাসফরয় লাসফরয় তীব্র থবরগ িামরন এসগরয় 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  73 

 

চলল। পাে সদরয় মাইরক্রাবািসি েখন অসতক্রম েরসিল, থদখল সবরেষ েররনর 
পাওয়ারফলু থগ্ররনরডর সবরস্ফারণ মাইরক্রাবািসিরে িুেররা িুেররা েরর 
চারসদরে িসড়রয়-সিসিরয় সদরয়রি। সেউরর উেল আহমদ মুিা। এই থগ্ররনডিাই 
মুয়াসিন িারহব িুড়রত োসিল োইখুল ইিলাম ও আহমদ মুিারদর লিয েরর। 
তার ইিা পূরণ হরল শুেু তারাই নয়, আরে-পারের র্রগুরলাও উরড় থেত। 

আহমদ মুিার গাসড় এরি থিরক্রিাসররয়ি এভুযনুরত উেল। আহমদ মুিা 
থচাখ সফসররয় থদখল, থস্মাে থবারম্বর োল থোয়া গাসড় সবরস্ফাররণর জায়গা পর্য্নন্তঘ 
এরি থপ াঁরিরি। থগািা এলাোিাই োল অন্ধোরর থিরয় থগরি। মিসজদ 
েমরপ্লরসর থগি পর্য্নন্তঘ থদখা োরি না। 

আহমদ মুিার গাসড় থিরক্রিাসররয়ি এভুযনু েরর চলরত লাগল উত্তরর। 
তার লিয িাসরয়ার ভাই সফরডল সফসলরপর বাসড়। 

আহমদ মুিারা মাসদ্ররদ এরি এবার উরেসিল রাবারতঘার থিাি বাসড়িারত। 
সেন্তু জায়গািা সনরাপদ মরন না েরায় তারা সগরয় ওরে থজায়ারনর বাসড়রত। ইিা 
েররই তারা সগরয় ওরে থজায়ারনর বাসড়রত। ইিা েররই তারা এবার থহারিরল 
ওরেসন। প্ররতযে আবাসিে থহারিরলই ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এবং িরোররর থলােরা 
র্ুর র্ুর েরর। পরর সফরডল সফসলপ জানরত থপরর আহমদ মুিারে তার বাসড়রত 
সনরয় এরিরি। বাসড়িা বড় সনরাপদ। তার উপর থিসলরফান োোয় আহমদ মুিা 
খুব আপসত্ত না েররই চরল এরিরি। সেন্তু থজায়ান সেয়াদরে আিরত থদয়সন। সেন্তু 
তারা চারজন সতন জায়গায় োেরলও প্রসতসদন িোরল সফরডল সফসলরপর বািায় 
এরি তারা িেরল নাস্তা েরর। তারপর েলা-পরামর্শঘ েরর সদরনর োজ সেে েরর। 

সেিুদূর এরগারনার পর আহমদ মুিা থপিন সফরর থদখল থেউ অনুিরণ 
েররি সেনা। না, থপিরন থোন গাসড় থনই সনসশ্চত হরলা আহমদ মুিা। ভাবল, 
গাসড় দু’িা সনশ্চয় সবরস্ফাসরত গাসড়িা সনরয় বযস্ত। েয়জন থলাে সিল গাসড়িারত? 
সনশ্চয় থেউ থবাঁরচ থনই। ভাবরতই মনিা খারাপ হরয় থগল আহমদ মুিার। 
ষড়েন্ত্রোরীরদর সজর্াংিা আগুরন পুরড় েত থলাে এইভারব থেষ হরয় োরি। 
িামরন প্রিাসরত থচাখ দু’সি আহমদ মুিার থবদনায় ভাসর হরয় উেল।  
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গাসড়সি তখন থিরক্রিাসররয়ি এভুযনু থপিরন থফরল সফসলপ থস্কায়ার েরর 
িুরি চলসিল। 
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৩  
ইিালীর িুদ্র নগরী সেরয়রষ্ট থপ াঁরি থনারবল পুরষ্কার সবজয়ী সবজ্ঞানী ডিঃ 

আবদুি িালারমর পৃসেবী খযাত সবজ্ঞান গরবষণাগার ‘ইডিারন্যােনাল থিডিার ফর 
সেওসরসিেযাল সফসজস’ খুাঁরজ থপরত েষ্ট হরলা না থজায়ারনর। গরবষণাগারসি 
দাাঁসড়রয় আরি আসড্রয়াসিে িাগররর োন্ত কূরল। দসিণ মুখী গরবষণাগারসির িে্ঘ 
দসিরন বসহিঃপ্রাচীর থর্রষ দাাঁড়ারনা থিাট্ট মিসজদসির জায়গায় দাাঁড়ারল থচারখ 
পরড় সদগন্ত সবস্তৃত আসড্রয়াসিরের অবাসরত বুে। 

সেরয়ষ্ট েহরিাই অদ্ভুত সুন্দর থলরগরি থজায়ারনর। েুরগালাভ িীমারন্তর 
গা থর্রষ দাাঁড়ারনা সেরয়রষ্টর সতন পােই িাগরর থর্রা। আসড্রয়াসিরের নীল জ্বরল 
ভািমান সেরয়রস্টর সতন পােই িাগরর থর্রা। আসড্রয়াসিরের নীল জ্বরল ভািমান 
সেরয়ষ্ট থেন এেিা িরফদ রাজ হংি। থজায়ান ভাবল, সবজ্ঞানী আবদুি িালাম শুেু 
জসিল পদার্থঘ সবজ্ঞান সনরয়ই চচঘা েররতন না, সতসন মরন মরন েসবও সিরলন। না 
হরল ইিাসলর িব বাদ সদরয় প্রায় েুরগালাভ িীমারন্ত এরি িাগর-বািী সেরয়ষ্টরে 
সতসন বািাই েররলন থেন। 

থজায়ান ‘ইডিারন্যােনাল থিডিার ফর সেওসরসিেযাল সফসজস’ এর 
মিসজরদর িায়ায় দাাঁসড়রয়সিল। দুসনয়ার এেসি থেি পদার্থঘ সবজ্ঞান 
গরবষণাগাররর িারে মিসজদ থদরখ থজায়ান সবস্মরয় অসভভূত হরয়সিল। থজায়ান 
এর আরগ সেরয়রষ্ট আরিসন, ইউররারপর অন্যান্য জগৎসবখযাত সবজ্ঞান-
গরবষনাগারর র্ুরর থবসড়রয়রি, সেন্তু থোোও গীজঘা থদরখসন, মিসজদ থদরখসন। 
সেন্তু েীরর েীরর তার সবস্ময় থেরি থগরি। তাাঁর মরন হরয়রি, থনারবল পুরষ্কার 
সবজয়ী সবজ্ঞানী ডিঃ আবদুি িালাম শুেু থতা দুসনয়ার এেজন েীর্ষঘ সবজ্ঞানী নন, 
সতসন মুিলমানও। এবং নারম মাে মুিলমান সতসন নন। সতসন ইিলারমর সবোন 
িমূহ সনিার িারে পালন েররন এবং ভারলাবারিন সতসন ইিলামরে, 
মুিলমানরদর ইসতহাি-ঐসতহ্যরে। সতসন চান ইিলাম ও মুিলামরদর থগ রবময় 
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েুগ আবার সফরর আসুে। পসশ্চরমর সবজ্ঞারনর থে দান, থি দান মুিলামনরা 
সভিুরের মত হাত থপরত গ্রহণ েরায় সবজ্ঞানী আবদুি িালাম দারুণভারব থবদনা 
থবাে েররন, অপমান থবাে েররন। থজায়ারনর মরন পড়ল ডিঃ আবদুি িালারমর 
এেিা সবখযাত বিৃতার েো থি বিৃতার উপিংহারর সবজ্ঞানী আবদুি িালাম 
বরলরিন- 

 ‘জ্ঞান িৃসষ্টর এই অসভোরন আমারদর অংে গ্রহণ েরা িম্বরন্ধ আসম থে 
এই আরবগ পূণঘভারব সুপাসরে েরসি তার োরণ সে? এিা থেবল এ জন্য নয় থে, 
জানবার আগ্রহ সদরয় আল্লাহ আমারদর িৃসষ্ট েরররিন, এিা এ জন্যও নয় থে 
আজরের অবস্থায় জ্ঞানই েসি এবং প্ররয়াসগে সবজ্ঞারন তা বস্তুগত উন্নসতর প্রোন 
অস্ত্র; বরং এিা এজরন্য থে, আন্তজঘাসতে িমারজর িদস্য সহিারব োরা জ্ঞান িৃসষ্ট 
েররন তারা আমারদর জরন্য- অবযি সেন্তু তবু অসস্তত্বেীল- থে র্ৃণার চাবুে থররখ 
থদন তা আসম অনুভব েসর। 

আমার এখরনা মরন আরি েরয়ে বির আরগ থোরনা ইউররাপীয় থদরের 
পদার্থঘ সবজ্ঞারন থনারবল পুরষ্কার সবজয়ী এেজন সবজ্ঞানী আমারে বরলসিরলন, 
‘িালাম, আপসন সে িসতযই সবশ্বাি েররন থে, ঐ িব জাসতরে রিা েরা, িাহােয 
েরা এবং বাাঁসচরয় রাখা আমারদর েতঘবয, থি থদে োরা মানুরষর জ্ঞান ভাডডারর 
সবন্দুমাে সেিু িৃসষ্ট েররসন বা থদয়সন?’ এবং েসদও থি সবজ্ঞানী এ েো বরলনসন 
তবু েখনই আসম থোন হািপাতারল প্ররবে েসর তখনই আমার আত্মমেঘাদা 
সবরািভারব আর্াত প্রাপ্ত হয়। এিা থদরখ থে, আজরের প্রায় প্রসতসি েসিোলী 
জীবনরিাোরী ওষুে িৃসষ্ট হরয়রি তৃতীয় সবরশ্বর অেবা আরব থদরের অেবা 
ইিলামী থদরের আমারদর োররা থোন অবদান িাড়াই।.................. আমরা 
িংখযায় েম, পৃেেভারব প্ররয়াজরনর তুলনায় অরনে েম। সেন্তু, আমরা িেরল 
উম্মত উল ইলরম এেসেত হরল তা আর হরব না। চুড়ান্ত সবচারর এ েররণর এেসি 
িসতযোররর ইিলামী েমনওরয়লে বতসর েরা এবং থিখারন সবজ্ঞারনর 
পূনজঘাগরণ িম্ভব েরা আমারদর উপররই সনভঘর েরর। আসম আপনারদর োরি 
জামাল আব্দুন নারির ো বরলসিরলন তার পূনরাবৃসত্ত েরসি, ‘অহংোররর িরঙ্গ 
এবং আত্ম-মেঘাদার িরঙ্গ উরে দাাঁড়ান। ১৯৪৬ িারল থেসম্বিরজ আসম েখন এে 
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িাে সহরিরব থোগ সদরয়সিলাম, তখন আমার িমিামসয়ে বৃসিে িােরদর থচরয় 
আমার বয়ি থবেী সিল, তারদর থচরয় আসম থবেী সবজ্ঞান জানতাম। সেন্তু, সনউিন, 
মযাসওরয়ল, ডারউইন, সডরারের জাসতর অংে হওয়ায় তারদর এে েররণর 
অহংোর সিল। আপনারা মরন েরুন থে আপনারদর অতীরত ইবরন হাইোম, 
ইবরন িীনার মত েরতা মানুষ সিল। .................. আপনারা থে ে ইিলামী 
সবজ্ঞান েমনওরয়লরের জন্য আপনারদর প্রসতিান, প্রেল্প ও েমঘসুচীর িাহসিে 
পসরেল্পনা প্রণয়ন েরুন......। 

ইিলাম ও মুিলমানরদর প্রসত এমন দরদ থে সবজ্ঞানীর, তার সবজ্ঞান-
গরবষণাগারর মিসজদ োেরবই, উপিংহার িানল থজায়ান।  

মিসজরদর িায়ায় বরি থজায়ান অরপিা েরসিল আব্দুল্লাহ জুবারয়ররর। 
ডিঃ আব্দুল্লাহ জুবারয়র সফসলসস্তন রারষ্ট্রর সবজ্ঞান ও োসরগসর মন্ত্রণালরয়র 
থিরক্রিারী। সতসন ইডিার ন্যােনাল থিডিার ফর সেওসরেযাল সফসজস (আই সি সি 
সপ)- এর উপরদষ্টা পসরষরদর এেজন প্রভাবোলী িদস্য। সফসলসস্তন রাষ্ট্র তার 
সবজ্ঞান বারজরির প্রায় এে চতুেঘাংে চাদা সহরিরব থদয় ডিঃ িালারমর এই সবজ্ঞান 
থেন্দ্র আই সিসিসপ’থে। আই সিসিসপ’র এখন িবরচরয় বড় থডানার থদে সফসলসস্তন 
রাষ্ট্র। থজায়ান োরত আই সিসিসপ থেরে তার োজ ভালভারব েরর সনরত পারর এ 
জন্য সফসলসস্তন িরোর থখাদ আব্দুল্লাহ জুবারয়ররে পাসেরয়রি সেরয়রস্ট। 

আহমদ মুিা সফসলসস্তন রারষ্ট্রর থপ্রসিরডডি মাহমুদরে বরল আরগই এিব 
বযবস্থা পাোরপাি েরর থররখরিন। 

থিসদন োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লস থেরে সফররই আহমদ মুিা সেয়াদ 
ও থজায়ানরে সনরয় মাসদ্রদস্থ সফসলসস্তন দূতাবারি সগরয়সিল। 

থস্প্রনর মাসদ্ররদ থে সফসলসস্তন দূতাবাি আরি, আহমদ মুিার থি েোিা 
মরন হয়সন। োহ ফয়িাল েমরপ্লস থেরে সফরডল সফসলরপর বািায় সফরর 
সফসলসস্তরনর থপ্রসিরডরডির িারে জরুরী থোগারোরগর েো ভাবসিল। সেন্তু পে 
খুাঁরজ পাসিল না। থিসলরফারন েো বলরত থগরল িব েো থস্প্ন িরোর শুেু নয়, 
ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর োরনও েোিা থপ াঁরি োরব। িমস্যার িমাোন সহরিরব সফরডল 
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সফসলপই েোিা প্রেম স্মরণ েসররয় সদরয়সিল। বরলসিল, আপনার এযামরবিী 
মারন সফসলসস্তন এযামরবিী মাসদ্ররদ োেরত আপসন এত সচন্তা েররিন।  

িংরগ িংরগই আনরন্দ উজ্জ্বল হরয় উরেসিল আহমদ মুিার মুখ। গাইড 
থেরে থিসলরফান নাম্বার খুাঁরজ সনরয়সিল সফসলপ।  

থিসলরফারন রাষ্ট্রদূতরে থপরয় তার োরি আহমদ মুিা সনরজর পসরচয় 
সদরতই থি আনরন্দ সচৎোর েরর উরেসিল। তারপর থি সেিুিণ আরবরগর 
আসতেরেয েো বলরত পাররসন। অরনেিণ পর সনরজরে িামরল সনরয় বরলসিল, 
জনাব, আসম আবু িারবর, আপনার এেজন নগন্য েমঘী।  

আহমদ মুিা আবু িারবররে সচনরত থপররসিল। িংগ্রামোরল প্রচার 
সবভারগর েমঘী সিল থি।  

থোন েো শুরনসন, িংরগ িংরগই গাড়ী পাসেরয় সদরয়সিল আবু িারবর। 
থি গাসড়রত চরড়ই আহমদ মুিা, সেয়াদ ও থজায়ান সফসলসস্তন এযামরবসিরত 
সগরয়সিল। 

এযামরবিীর অয়যাররলরি আহমদ মুিা েো বরলসিল সফসলসস্তরনর 
থপ্রসিরডডি তার সপ্রয় িহেমঘী মাহমুরদর িারে। মাহমুদও আবু িারবররর িঙ্গী 
আনরন্দ সচৎোর েরর উরেসিল এবং থিই িারে তুরলসিল এেরাে অসভরোগ। 
বরলসিল, আপসন থোনই থোগারোগ রাখরিন না। আমরা শুেুই আপনার সপিরন 
িুিসি, েররত পারসি না। আমরা থখাজ পাওয়ার পর েরেোরি খুাঁজরত সগরয় 
থদখলাম আপসন বলোরন। বলোরন আপনার থখাাঁজ েখন থপলাম, তখন আপসন 
পাসড় জসমরয়রিন থস্প্রন, থস্প্রনর দূতাবািরে সনরদঘে সদলাম আপনারে খুাঁরজ 
থবর েরার জন্য। অবরেরষ আজ থপলাম আপনারে। আপনার োরি থোন 
অপরাে েররসি মুিা ভাই থে, আপনার িারে িম্পেঘ রাখার অসেোর আমারদর 
োেরব না?  

মাহমুরদর থেষ েোগুরলা অসভমারন ভারী হরয় উরেসিল।  
আহমদ মুিার থোাঁরি থিরহর হাসি ফরুি উরেসিল। উত্তরর বরলসিল, 

ভাইসি, আজ সেন্তু আসম সনরজ থখাজ েরর থতামার দূতাবারি এরিসি। প্ররয়াজন 
হরল এে মুহুতঘও থে থদরী েরব না থতামারদর োরি আিরত থি পসরচয় থতা তুসম 
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থপরল। আর থোন র্িনার থোত আমারে ভাসিরয় সনরয় থবড়ারি, ইিা েররলও 
পাসর না থতামারদর থখাজ সনরত। থতামার এসমসলয়া থেমন আরি?  

‘তাাঁরেই সজজ্ঞািা েরুন, মুিা ভাই’। বরল মাহমুদ থিসলরফান সদরয়সিল 
এসমসলয়ারে।  

এসমসলয়া থোঁরদ থফরলসিল। েো বলরত পাররসন অরনেিণ। থেরষ 
বরলসিল, আপসন সনরুরেে হরয় োেরত পাররন, এমন েরর থবানরদর ভুরল 
োেরত পাররন ভাসবসন। তাই েষ্ট লারগ। আরয়ো আসলরয়ভার োরি িব শুরনসি। 
বড় েষ্ট লারগ ভাবীর জন্য। আপসন শুেু মানুষরে েষ্ট সদরত পাররন। দাসয়রত্বর 
োরি হৃদয় বৃসত্তর সে থোনই মুলয থনই?  

আহমদ মুিা এসমসলয়ারে িান্ত্বনা সদরয় বলসিল, ‘এসমসলয়া, আসম 
অবযাহত এে েুরে জসড়রয় আসি। েুেরিরের েমঘ অনুিারর অরনে স্বাভাসবে 
দাবী এখারন অস্বাভাসবেভারব পদদসলত হয়।’ 

এসমসলয়ারে িান্তনা সদরয় আহমদ মুিা েো বরলসিল মাহমুরদর িারে। 
বরলসিল থস্প্রন মুিলমানরদর নতুন সবপরদর েো, বরলসিল ডিঃ িালারমর 
সবজ্ঞান গরবষণাগাররর িাহারেযর প্ররয়াজরনর েো। মাহমুদ বরলসিল, থস্প্রনর 
ভাইরদর এই প্ররয়াজন পূরণরে আসম িরবঘাচ্চ গুরুত্ব থদব। আব্দুল্লাহ জুবারয়ররে 
আপসন জারনন। ওরেই আসম পাোসি সেরয়রস্ট োরত থোন িমস্যা না হয়। 
তারপর খুাঁসি-নাসি বযাপার সনরয় মাহমুরদর িারে আহমদ মুিার আররা অরনে 
আলাপ হরয়সিল। এের্ডিা আরলাচনার পর েো থেষ েররত সগরয় মাহমুদ থোঁরদ 
থফরলসিল। দু’সি েো থেরষ বরলসিল, ‘ এে; আপনার এেিু সবোরমর জন্য আসম 
আপনার োরি দরখাস্ত েরসি, দুই; সফসলসস্তন রাষ্ট্র আপনার, আপনার থোন োরজ 
েসদ এ রাষ্ট্র না লারগ তাহরল েষ্ট পাই।’ 

মাহমুরদর েোর জবাব সদরত সগরয় আহমদ মুিা গম্ভীর েরডে বরলসিল, 
সবোরমর েো বলি মাহমুদ! তুসম জান মুিলমানরা এেিা সমেনারী জাসত এবং 
তারা এেিা সবপ্লবী েমঘী দল। থগািা দুসনয়ার মানুষরে পে থদখারনা দূরর োে, 
আমরা সনরজরাই আজ সনরজর পারয় দাাঁসড়রয় োেরত পারসি না। এই েখন অবস্থা, 
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তখন সবোরমর সচন্তা তুসম আসম েররত পাসর সে েরর মাহমদু। েো থিসদন থেষ 
হরয়সিল এভারবই।  

থজায়ান সেরয়রস্ট সগরয় সেভারব আব্দুল্লাহ জারবররর থদখা পারব তার 
সদন, িণ, স্থান িব সেে েরর সদরয়সিল সফসলসস্তন এযামরবিীই।  

থিই পসরেল্পনা অনুোয়ীই থজায়ান মিসজরদর িায়ায় দাাঁসড়রয়সিল। 
থজায়ান তার সরস্টওয়ারচর সদরে তাোল। থদখল, থবলা ১১িা বাজরত 

োরি।  
চঞ্চল হরয় উেল থজায়ান। সেে ১১ িায় তার আিার েো। 
হাত র্সড়র সদরে তাোল থজায়ান।  
সেে এগারিা বারজ।  
উৎসুে থচাখ থজায়ান থমরল েরল িামরন। থচাখ তুলরতই তার থচাখ 

সগরয় পড়ল এসগরয় আিা দীর্ঘোয়, সুোমরদহী থলারের উপর। থোপদুরস্ত 
ইউররাপীয় থপাোে, সেন্তু লাল আরবী থচহারা। থিই থে আব্দুল্লাহ জারবর সেিু 
মাে িরন্দহ রইল না থজায়ারনর।  

থবে দূরর োেরতই হাসিমুরখ িালাম সদল থলােসি। 
থজায়ান িালাম গ্রহণ েররই বলল, সনশ্চয় জনাব আব্দুল্লাহ জারবর।  
‘হ্যাাঁ, আপসন সনশ্চয় ভাই থজায়ান ওররফ মুিা আব্দুল্লাহ।’ 
হ্যাডডরেে েরর দু’জন দু’জনরে জসড়রয় েরল। 
‘মুিা ভাই থেমন আরিন?’ বলল থজায়ান। 
‘েতসদন তাাঁর েো শুসনসন। আপনার োি থেরে অরনে গল্প শুনব।’ 
‘আহমদ মুিা ভাইরে আপনারা এত ভালবারিন?’ থিসদন থদখলাম, 

দূতাবারির িবাই তাাঁর জরন্য পাগল। থেন এত ভালবািা?’  
‘আপনার িারে তার পসরচয় েতসদন?’ 
‘মাি হয়সন।’ 
‘আপসন তারে ভালবারিন না?’ 
‘অবশ্যই।’ 
‘থেন তারে ভালবারিন?’ 
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থজায়ান এেিু সচন্তা েরল। তারপর বলল, ‘মানুরষর প্রসত তার অপূবঘ 
ভালবািা, িােীরদর প্রসত তাাঁর অসবশ্বাস্য মমতা থদরখ।’ 

‘তাাঁর িারে োরা সমরেরিন, িবাই এই এেই জবাব থদরবন। সতসন এমন 
এে থনতা, োাঁর িারে থেউ দু’সদন োিারল িারাজীবন তাাঁর িারে োেরত চাইরব। 
িােীরদর সুখ-সুসবো, সনরাপত্তার সদরে তাাঁর েত নজর, তার এোংেও সনরজর 
জরন্য সতসন েররন না। িােীরদর সতসন সনরাপদ পিপুরি থররখ িব সবপদ, িব 
 ুাঁসে সতসন সনরজর োাঁরে তুরল থনন। এমন থনতার জরন্যই থতা জীবন থদয়া োয়। 
তাই থতা পাগল িবাই তাাঁর জরন্য।’ 

‘এমন সবস্ময়ের চসরে সে েরর িৃসষ্ট হরলা?’ 
‘ইিলারম থনতার চসরে এিাই। ইিলারমর স্বণঘেুরগ এিাই সিল থনতার 

চসরে। শুেু স্বণঘেুরগ থেন, চসরে, মানুরষর প্রসত ভালবািা সদরয়ই থতা ইিলাম 
জগত জয় েরররি।’ 

‘মাফ েররবন সহংস্রতার ইসতহািও থতা আরি।’ 
‘আপসন পরবতঘীোরলর সেিু নাম মাে খলীফা, রাজা-বাদোহরদর েো 

বলরিন। সেন্তু তাাঁরদর ইসতহাি ইিলারমর ইসতহাি নয়। এ েো সেে মুিসলম 
িাম্রাজয তারা িংহত েরররিন, িংরিণ েরররিন, োিন েরররিন, সেন্তু তাাঁরদর 
থদরখ মানুষ ইিলাম গ্রহন েররসন। মানুষ ইিলাম গ্রহণ েরররি খাজা মঈনুসেন 
সচেসত, োহ মখদুম, োহ জালারলর মত মুজাসহদ সমেনারীরদর থদরখ। োাঁরা 
সিরলন মানুরষর োরি থমারমর মত থোমল, আর অতযাচাররর মূরলাতপািরন 
সিরলন সিংরহর মত িংগ্রামী।’ োমল আব্দুল্লাহ জারবর। থেরমই বলল, ‘চলুন ওাঁরা 
অরপিা েররিন।’ তারা পাোপাসে হাাঁিরত শুরু েরল।  

চলল তারা গরবষণা প্রসতিান আই, সি, সি, সপ’র থগরির সদরে। 
আই সি সি সপ’র (ইডিারন্যােনাল থিডিার ফর সেওসরসিেযাল সফসজস)-

এর পসরচালে ডিঃ নরূ আব্দুল্লাহর অসফি। 
রাত তখন নয়িা। ডিঃ নূর আবদুল্লাহ তার থিসবরল তার সরভলসভং থচয়ারর 

বরি। তার থচাখ-মুখ লাল, উরত্তসজত থদখারি তারে। 
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ডিঃ নূর আবদুল্লাহ আফগান বংরোদ্ভুত। দুই পুরুষ েরর ইতালীর 
নাগসরে। এেজন েৃসত পদােঘ সবজ্ঞানী থি। েত সনিা ও মমতা সদরয় ডিঃ আবদুি 
িালাম এই পদােঘ সবজ্ঞান গরবষনাগার গরড় তুরলসিরলন তৃতীয় সবরশ্বর 
অবরহসলত সবজ্ঞানীরদর জরন্য, ডিঃ নূর আবদুল্লাহ আজ ততিা মমতা ও সনিা 
সদরয়ই থেন্দ্রসি পসরচালনা েররিন। তার পসরচালনায় থেন্দ্রসি আজ তৃতীয় সবরশ্বর 
সবজ্ঞানী সবরেষ েরর মুিসলম সবজ্ঞানীরদর জরন্য এে ‘স্বগঘভূসম’ হরয় দাাঁসড়রয়রি। 

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর েীর পারয় ডিঃ নূর আবদুল্লাহর অসফরি প্ররবে 
েরল।  

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবররে থদরখই ডিঃ নূর আবদুল্লাহ থচয়ার থেরে উরে 
দাাঁড়াল এবং উরত্তসজত েরডে বলল, ডিঃ জারবর িবঘনাে হরয় থগরি, 
স্যাম্পুলগুরলার থতজসিয় সবরলষরণর সররপািঘ এবং স্যাম্পুল লযাবররিরী থেরে 
হাসররয় থগরি।  

‘হাসররয় থগরি?’ সবস্মরয় থচাখ েপারল তুরল বলল ডিঃ আবদুল্লাহ 
জারবর।  

‘হাসররয় থগরি মারন থিসবল থেরে উোও হরয়রি। মাগসরব নামারের 
থব্ররে সবজ্ঞানী থত সফে আল সবোরা বাইরর এরিরি। সফরর সগরয় সররপািঘ এবং 
স্যাম্পুল সেিুই পায়সন।’ 

‘অসবশ্বাস্য র্িনা।’ 
‘তুসম অসবশ্বাস্য বলি, আসম থতা আতংে থবাে েরসি।’ মুখ োরলা েরর 

বলল ডিঃ নূর আবদুল্লাহ। 
‘সররপািঘ ও স্যাম্পুল উোও হরয়রি, সেন্তু েসম্পউিারর থতা িবই আরি। 

অন্ততিঃ এই িসতিা থেরে বাাঁচা োরব।’ 
শুেরনা হাসি ফরুি উেল ডিঃ নূর আবদুল্লাহর থোাঁরি। বলল, ‘সবজ্ঞ থচার 

থি দরজাও বন্ধ েরর থগরি। েসম্পউিাররর থি সডস্ক এেদম িাদা, িব মুরি সদরয় 
থগরি। অেবা সডস বদরল আিলিা সনরয় থগরি।’ 

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর েপ েরর বরি পড়ল থচয়ারর। তার থচারখ থনরম 
এরলা অন্ধোর। তার থচারখ থভরি উেল আহমদ মুিার মুখ। আহমদ মুিা তারে 
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এেিা দাসয়ত্ব সদরয়সিল, থি দাসয়ত্ব থি পালন েররত পাররলা না। মানসিে সদে 
সদরয় মুষরড় পড়ল ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর।  

ডিঃ নূর আবদুল্লাহও তার থচয়ারর বরি পড়ল। মসলন এবং সবস্ময় তার 
থচহারা। বলল থি, দুিঃসখত ডিঃ জারবর, এ েররনর র্িনা আমারদর গরবষণা থেরন্দ্র 
এই প্রেম। আসম সেিুই বু রত পারসি না। 

‘োউরে িরন্দহ েররন, থে এই োজ েররত পারর?’ 
‘োরে িরন্দহ েরব, িবাই থতা আমরা এখারন এে।’ 
‘র্িনা েখন র্রিরি, থেউ অবশ্যই তা র্সিরয়রি। অনুিন্ধারন তা 

থবররারবই। দরোর হরল থগারয়ন্দা ফারমঘর িাহােয সনরত হরব। থিিা পরর হরব। 
সেন্তু সররপািঘ থে জরুরী, এর জরন্য থতা অরপিা েরা োরব না।’ 

‘সমিঃ থজায়ারনর োরি সে বাড়সত থোন স্যাম্পুল আরি?’ 
‘জাসন না। ওর োরি তাহরল থেরত হয়, তািাড়া র্িনাও তার জানা 

দরোর।’ 
দু’জরনই উেল। 
থবরুল অসফি থেরে। 
চলল দু’জন থজায়ান থেখারন োরে থিসদরে। থজায়ান োেরি আই সি 

সি সপ’র থরস্ট হাউরজ, গরবষণা েমরপ্লরসর বাইরর িাগররর তীরর। 
থরস্ট হাউজ এে তলা িাগর থেরে উরে আিা উাঁচু এে সিলার উপর 

সনসমঘত। চারসদরে ফরুলর বাগান। মা খারন সুন্দর িসবর মত থরস্ট হাউজসি।  
রাত তখন ৮িা ৩০ সমসনি। 
থজায়ারনর িারে েো বলসিল ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর এবং ডিঃ নূর 

আবদুল্লাহ। 
সররপািঘ এবং স্যাম্পুল হারারনার েো শুরন থজায়ারনর মুখ োগরজর মত 

িাদা হরয় থগল। বলল, বাড়সত থোন স্যাম্পুল আমার োরি থনই।  
ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর এবং ডিঃ নুর আবদুল্লাহর তখন সবব্রতের অবস্থা। 

তারদর োরও মুরখ থোন েো থনই।  
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েো বলল থজায়ানই আবার। বলল, মাসদ্ররদর থিডোল ইউসনভাসিঘসি 
থেরে এেদল িাে-সেিে এরিরি স্টাসড িুযরর। ওরাই এিা র্সিরয়রি।  

ডিঃ নুর আবদুল্লাহ লাফ সদরয় উরে দাাঁড়াল। তার থচারখ-মুরখ সবস্ময়। 
বলল, ওরা? থেন েররব? জানরব সে েরর ওরা? 

‘ওরা এরিই জানরত থপরররি আসম এরিসি। ওরদর থেউ এেজন 
এখারন আরি। থিই িব জাসনরয়রি।’ বলল থজায়ান। 

‘এিব েো আপসন সে েরর জানরলন সমিঃ থজায়ান?’ বলল ডিঃ আবদুল্লাহ 
জারবর।  

‘িন্ধযায় এরি আমার র্রর এেিা সচসে থপরয়সি। ঐ স্টাসড সিরম আমার 
এে বান্ধবী আরিন, সতসনই আমারে জাসনরয়রিন।’ 

বরল থজায়ারনর বাসলরের তলা থেরে সচসে থবর েরল। পড়ল সচসেসিিঃ 
থজায়ান, 
‘মাসদ্রদ সবশ্বসবদযালয় থেরে স্টাসড িুযরর এরিরি এেদল িাে-িােী ও 

সেিে। িব ওরা জানরত থপরররি। থতামারদর পসরেল্পনা ওরা বযেঘ েরর থদয়ার 
ষড়েন্ত্র এাঁরিরি। তুসমও ওরদর িারগঘি। আসম সচসন্তত। িাবোরন থেরো, রারত 
থোোও িরর োেরত থচষ্টা ের। থতামার িারে থদখা েরা সনরাপদ নয়। সেিু 
জানরল এইভারব সচসে সদরয় জানাব। গরবষনা থেরন্দ্র এবং বাইররও ওরদর থলাে 
আরি। খুব েসিোলী এরা। আবার বলসি, িাবোরন থেরো। 

থতামার – ‘থজন’ 
সচসে শুনরত শুনরত ডিঃ নুর আবদুল্লাহর থচারখ-মুরখ উরদ্বগ-আতংে ফরুি 

উেল। সচসে পড়া থেষ হরল থি বলল, ‘গরবষণা থেরন্দ্রর থেউ তারদর িারে 
োেরব থেন? সে িম্পেঘ তারদর িারে? সবরদেী ওরা, দু’এেসদরনর স্টযাসড িুযরর 
এরিরি মাে।’ 

‘স্টযাসড িুযরর থোন সেিে এরিরি, তা থজন সলরখসন। সলখরল বু রত 
পারতাম। তরব োরা এরিরিন তারদর মরেয ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর থেউ অবশ্যই 
আরি এবং সতসন িব েলোসে নাড়রিন। ইিাসলরত ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান আরি। 
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সেরয়রষ্টও অবশ্যই োেরব এবং তারদর োউরে তারা আই সি সি সপ’থত রাখরব 
থিিাও স্বাভাসবে।’ বলল থজায়ান। 

থচাখ বুরজ আরি ডিঃ নুর আব্দুল্লাহ। ভাবরি থি। 
থজায়ান োমরলও সেিুিন েো বলল না ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। পরর েীরর 

েীরর থচাখ খুরল বলল, ‘থভরব পাসি না, আমার গরবষণা থেরন্দ্র এমন থে আরি 
থে গরবষণা থেরন্দ্রর িারে সবশ্বাির্াতেতা েররত পারর?’ 

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর সেিু বলার জরন্য মুখ খুলসিল। এই িময় দরজার 
ওপর েব্দ হরলা। 

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবররর আর েো বলা হরলা না প্রশ্নরবােে দৃসষ্টরত 
তাোল থজায়ারনর সদরে। থজায়ারনর পড়া সচসের েো তাাঁর মরন পরড় সগরয়সিল। 

থজায়ারনর মুখ শুেরনা। থি থোন েো বলরত পাররি না। 
আবার নে হরলা দরজায়। 
ডিঃ নুর আবদুল্লাহ উেল। বলল, থজায়ান তুসম এেিু আড়ারল দাাঁড়াও। 

আসম থদখসি থে ওখারন। 
ডিঃ নুর আবদুল্লাহরে আর এগুরত হরলা না। দরজায় এরি দাাঁড়ারলা 

োরলা থফল্ট হ্যাি ও োরলা ওভার থোরি আবৃত এেজন আগন্তুে। 
‘থে আপসন?’ সজজ্ঞািা েরল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। 
দরজা সদরয় এে  লে আরলা সগরয় পরড়সিল আগন্তুরের উপর। 
আগন্তুে ডিঃ নুর আবদুল্লাহর প্ররশ্নর জবাব না সদরয় তাাঁর মাোর থফল্ট 

হ্যািসি খুরল থফলল। 
এবার আগন্তুরের পুররা মুখিার উপর নজর পড়ার িারে িারে ডিঃ 

আবদুল্লাহ জারবর ‘মুিা ভাই’ বরল সচৎোর েরর উরে িুরি সগরয় জসড়রয় েরল 
আগন্তুেরে। 

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর আহমদ মুিারে জসড়রয় েররই র্রর সনরয় এল এবং 
ডিঃ নুর আবদুল্লাহরে থদসখরয় বলল, ইসন ডিঃ নুর আবদুল্লাহ আই সি সি সপ’র 
পসরচালে। 

আহমদ মুিা হ্যাডডরেে েরল ডিঃ নুর আবদুল্লাহর িারে। 
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আড়াল থেরে থবসররয় থজায়ান আহমদ মুিার পারে এরি দাাঁসড়রয়সিল। 
আহমদ মুিারে এইভারব আসবভুঘত হরত থদরখ সবস্মরয় তার সনবঘাে অবস্থা। 

থজায়ারনর সদরে থচাখ পড়রতই আহমদ মুিা তারে জসড়রয় েরল। বলল, 
খুব অবাে হরয়ি না? 

‘শুেু অবাে নয়, আমার থচাখরে এখনও সবশ্বাি েররত মন চাইরি না।’ 
বলল থজায়ান। 

িবাই বিল। 
আহমদ মুিা ও থজায়ান পাোপাসে। 
তারদর মুখ দরজার সদরে 
তারদর পারের থিাফায় বিল ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর এবং ডিঃ নুর 

আবদুল্লাহ। 
‘থতামার এখারন োো েরার এেসদন পর’, বলরত শুরু েরল আহমদ 

মুিা, ‘থজরনর োি থেরে এেিা সচরকুি থপলাম। সচরকুিসিরত থলখা সিল, 
সবশ্বসবদযালয় থেরে স্টযাসড-িুযর সেরয়রস্ট োরি। বােয হরয়ই আমারে থেরত 
হরি। হোৎ েররই সিোন্ত বরল আরগ োউরে জানারত পাসরসন। বািায় 
থজায়ানরেও পাইসন, খালাম্মারেও পাইসন। শুনলাম থজায়ান মাসদ্ররদর বাইরর। 
তারে সেিুই বলা হরলা না। আপসন দয়া েরর তারে জানারবন।’ থজরনর সচরকুিসি 
পরড়ই আমার মরন হরলা সেরয়রস্ট সেিু র্িরত োরি। ভাবলাম, িব থক্রারের 
সেোর হরব তুসম। িংরগ িংরগই আসম সফসলপরে বললাম আসম সেরয়রস্ট োব। 
সেন্তু থিাজা পরে থতা আমার আিার উপায় সিল না। সফরডল সফসলরপর িারে 
সপররসনজ পার হলাম তারপর বািে এলাোর মরেয সদরয় দসিণ িারন্সর থপািঘ 
থভরডড্রি হরয় সেরয়স্ট এলাম।’ 

এেিু োমল আহমদ মুিা। 
থিাফায় এেিু নরড়-চরড় বরি আবার মুখ খুলরত োসিল আহমদ মুিা। 
এই িময় দু’সি িায়া মুসতঘ সবড়ারলর মত সনিঃেরব্দ এরি থখালা দরজায় 

দাাঁড়াল। তারদর হারত উদযত থস্টনগান। এেসি থস্টনগারনর নল থজায়ারনর বুে 
বরাবর উদযত। অন্যসি র্ুররি অন্যান্যরদর উপর সদরয়। 
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আহমদ মুিা সবসস্মত হরলা না। শুেু ভাবল, র্িনা তার সচন্তার থচরয়ও দ্রুত 
র্িল। 

আগন্তুে দু’জরনর িারগঘরির েরন থদরখ আহমদ মুিা সনসশ্চত হরলা, থি 
তারদর িারগঘি নয়। থজায়ারনর উরেরশ্যই এরিরি।  

আপনারা থে? সে চান এখারন? ওরদর উরেরশ্য বলল আহমদ মুিা। 
থোন উত্তর সদল না ওরা। ওরদর পােররর মত মুরখ থোন পসরবতঘন হরলা 

না। থজায়ানরে লিয েরর উদযত থস্টনগারনর সেগারর আিুরলর চাপিা আরও 
বাড়রত লাগল। 

েংসেত আহমদ মুিা সনসশ্চত হরলা, এরা থপোদার খুসন, খুন েরার 
জরন্যই এরা এরিরি। 

ওরদর মরনারোগিা সেভারব অন্যসদরে আেৃষ্ট েরা োয়, সেভারব সেিুিা 
িময় থনয়া োয় এ সচন্তায় আহমদ মুিা েখন বযস্ত, তখন পর পর দু’সি গুলীর েব্দ 
হরলা। আর তার িংরগ িংরগই দরজায় দাাঁড়ারনা থস্টনগানোরী দু’জন দরজার 
উপর হুমসড় থখরয় পরড় থগল। 

আহমদ মুিা িুরি থগল দরজায়। বাইরর আরলা-অন্ধোরর থর্রা বাগান 
সেিুই থদখা থগল না। আহমদ মুিা দৃসষ্ট থফরাল থলাে দু’সির সদরে। ওরদর 
দু’জরনরই মাোয় গুলী থলরগরি। 

আহমদ মুিা র্ররর মরেয সফরর এল। 
থজায়ান এবং ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর সবমুঢ়। ডিঃ নুর আবদুল্লাহর মুখ 

োগরজর মত িাদা। ভয় ও আতংরে থি আড়ষ্ট। 
আহমদ মুিা ডিঃ আবদুল্লাহ জারবররে বলল, এসদরে র্িনা এতদুর 

গসড়রয়রি? 
তারপর থজায়ারনর সদরে সফরর বলল, িব সে প্রোে হরয় থগরি? অবস্থা 

িম্পরেঘ েতিা জান? 
থজায়ান থোন জবাব সদল না। থজরনর সচসেিা আহমদ মুিার হারত তুরল 

সদল। 
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আহমদ মুিা সচসে পরড় মুখ তুলরতই ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর বলল, আজ 
িন্ধায় লযাবররিরী থেরে থতজসিয় সবরলষরণর সররপািঘ এবং স্যাম্পুল দুইই 
হাসররয় থগরি। এমনসে েসম্পউিার সডরস্কর থরেডঘও মুরি থফলা হরয়রি অেবা 
থিিাও চুসর হরয় থগরি।’ 

‘ওরা জানরত পারার পর এমনিা র্িাই স্বাভাসবে। ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান আি-
র্াি থবাঁরেই োজ েরর।’ 

বরল আহমদ মুিা বিল। তারপর ডিঃ নুর আবদুল্লাহর সদরে থচরয় বলল, 
জনাব থরস্ট হাউরজ সে আপনারদর গাডঘ আরি। 

‘আরি, থগরি এেজন। সেন্তু তার োরি থোন আরিয়াস্ত্র োরে না।’ 
আহমদ মুিা সেিুিণ চুপ েরর োেল থচাখ বন্ধ েরর। তারপর বলল, 

থজায়ান, থজন গুলী িুড়রত জারন?’ 
‘জারন। থি খুব ভাল সপস্তল শুিার। এযারমচার সরভলবার শুসিং–এ গত 

সতন বার েরর থি চযাসম্পয়ন হরয় আিরি।’ 
‘তাহরল থজনই আজ আমারদর বাাঁচাল। তার গুলীরতই এ দু’জন 

মরররি।’ 
‘থজরনর গুলীরত?’ লাসফরয় উেল থেন থজায়ান। বলল, ‘থেমন েরর 

বু রলন? থজন হরল থতা এখারন আিরতা।’ 
‘উত্তর খুবই িহজ। ডিঃ নুর আবদুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ জারবর দু’জনই 

এখারন। বাইরর থজন িাড়া থতা আমারদর আর থোন িাহােযোরী থনই। আর থজন 
এখারন এল না থেন? থজন িময় নষ্ট না েরর সফরর থগরি তার আবািস্থরল। োরত 
থি িরন্দরহর সেোর না হয় এ জরন্য এিাই তার েরণীয় সিল।’ 

থজায়ারনর মুখ উজ্জ্বল হরয় উেল। 
আহমদ মুিা ডিঃ নুর আবদুল্লাহর সদরে থচরয় বলল, ডের আপনারে সে 

েরয়েিা প্রশ্ন সজজ্ঞািা েররত পাসর?’ 
‘থে থোন িাহােয, থে থোন িহরোগীতার জরন্য আসম প্রস্তুত আসি। 

আমারদর এই দুসদঘরন আল্লাহ আপনারে িাহােযোরী সহরিরব পাসেরয়রিন। 
আমার আজ মরন হরি, োরা আজরের ডকুরমডিসি চুসরর মত সবশ্বাি র্াতেতা 
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েরল, থি আরও িবঘনাে েরররি আরও মূলযবান তেয পাচার েরররি সনশ্চয়।’ 
বলল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। 

েন্যবাদ, বলল আহমদ মুিা,’ এখন বলুন আপনার সবজ্ঞানীরদর থদে ও 
েমঘীয় পসরচয় সে?’ 

‘সেরয়াসরেযাল সরিারচঘ আমারদর সবজ্ঞানীরদর িংখযা এেচসল্লে, আর 
লযাবররিরীরত আমারদর পরীিণ সবজ্ঞানীর িংখযা দে’। সেরয়াসরেযাল সরিারচঘর 
সবজ্ঞানীরদর জরন্য লযাবররিরীরত থঢাো সনসষে। তারদর জরন্য অবশ্য আলাদা 
লযাবররিরী আরি। পরীিণ সবজ্ঞানীরদর এেজন ভারতীয়, ৭ জন সবসভন্ন মুিসলম 
থদে থেরে এরিরি, আর অবসেষ্ট দু’জরনর এেজন ইতালীয়, এেজন 
নরওরয়র।’ 

‘আমারদর পরীিণসি োর থিসবরল সিল’? 
‘গরবষণা থেরন্দ্রর সিসডউল অনুিারর এই দাসয়ত্বিা থলবাসনজ ও 

ভারতীয় সবজ্ঞানীর গ্রুরপ পরড়সিল। তারা এিা গ্রহনও েররসিল। সেন্তু এেসদন 
পরর তারা জানায়, থলবাসনজ সবজ্ঞানী িুসিরত োরিন তাই িমরয়র মরেয এ 
পরীিণ তারদর পরি িম্ভব হরব না। এরপর এ দাসয়ত্ব সগরয় পরড় এেজন 
পাসেস্থান ও এেজন থি সদ সবজ্ঞানী গ্রুরপর উপর। এরদর থিসবল থেরেই থখায়া 
থগরি সররপািঘ, স্যাম্পুল এবং েসম্পউিার থরেডঘ।’ 

‘দয়া েরর সে বলরবন োরও প্রসত থোন প্রোর িরন্দহ আপনার হয়?’ 
‘িবাই আমার োরি িমান।’ 
‘সেে ‘থোন িময় ডকুরমডিগুরলা হারায়?’ 
‘েখন পাসেস্থানী ও থি সদ সবজ্ঞানী দু’জন মাগসররবর নামাজ পড়রত 

োয়’। 
‘অন্য িবাই সে নামাজ পড়রত সগরয়সিল?’ 
‘নামারজর সবরসত হরল, মুিসলমরা প্রায় িেরলই নামারজ োয়, 

দু’এেজন বযাসতক্রম আরি’। 
‘আপসন সে থখাাঁজ সনরয়রিন, নামারজর িময় থোন গ্রুপ োজ েরসিল 

সেনা?’ 
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‘থলবাসনজ ও ভারতীয় সবজ্ঞানী দু’জন োজ েরসিল’। 
‘থেন ভারতীয় সবজ্ঞানী িুসিরত োয়সন?’ সবষ্মরয়র িারে বলল আহমদ 

মুিা। 
‘িুসি সনরয়সিল সেন্তু এেসদন পররই বাসতল েরর’। 
আহমদ মুিার মুখ উিল হরয় উেল। বলল ‘সবরসতর িময় লযাবররিরী 

সে বন্ধ হয়?’ 
‘না’। 
‘োজ থেরষ থফরার িময় সবজ্ঞানীরদর োগজপে তল্লাসে হয়? তারা 

হারত েরর থোন োগজ-পে সনরয় থেরত পারর?’ 
‘সবসে-সনরষে আরি। লযাবররিরী থেরে খাসল হাত ও খাসল পরেরি 

থবরুরত হরব। থচাখ রাখা হয় থচে েরা হয় না।’ 
‘থলবাসনজ সবজ্ঞানীর নাম সে?’ 
‘দাউদ ইমরান।’ 
‘থি মুিলমান?’ 
‘মুিলমান।’ 
‘থি মুিলমান এিা তার বারয়াডািা থেরে জারনন, না তার ফযাসমসল 

বযাে-গ্রাউডড আপনারদর জানা আরি?’ 
‘বারয়াডািা থেরে জাসন।’ 
‘থি সে সনয়সমত নামাজ পরড়?’ 
‘জামায়ারত থি সনয়সমত নয়, তরব এো পরড় থনয় বরল জাসন।’ 
‘মাফ েররবন, আপনারে েষ্ট সদসি, আজ সবজ্ঞানীরদর োবার িময় 

তারদর উপর থচাখ রাখার দাসয়ত্ব োর সিল?’ 
‘সিকুসরসি অসফিার হোৎ অসুস্থ হরয় পড়ায় োেরত পাররনসন। আর 

হারারনার সবষয়িা সনরয় আমরা বযস্ত সিলাম।’ 
‘এমন অসুস্থ হরয় হোৎ না আিার থরেডঘ তার আরি?’ 
‘মরন পরড় না।’ 
‘দাউদ ইমরান থোোয় োরেন?’ 
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‘খুব োরিই এেিা থরসিরডসন্সয়াল েরলাসন আরি, থিখারন সতসন 
োরেন।’ 

‘সতসন বাইরর োরেন থেন?’ 
‘সতসন থলবাসনজ নাগসরে, সেন্তু অরনে সদন বাি েররিন ইিাসলরত। ঐ 

েরলাসনরত সতসন এেসি বাসড়ও সেরনরিন।’ 
‘আপনারদর আর থোন সবজ্ঞানী বাইরর োরেন?’ 
‘না।’ 
‘জনাব আসম দাউদ ইমরারনর বাসড়রত থেরত চায়।’ 
‘থেন?’ ডিঃ নুর আবদুল্লাহর েরডে সবস্ময়। 
‘এিব র্িনার মূরল থে বা োরা আরি থিিা থজায়ারনর বান্ধসব থজন 

জারন। সেন্তু তার োরি োওয়া তার জরন্য সনরাপদ নয়। আমার মরন হরি দাউদ 
ইমরান সদ্বতীয় বযসি োর োরি সেিু জানা থেরত পারর।’ 

‘আপসন সনসশ্চত?’ 
িরন্দহিারে েখনও সনসশ্চত বলা োয় না।’ 
আসম গরবষণা থেরন্দ্রর েৃঙ্খলা, োসন্ত ও সুনাম সনরয় সচসন্তত।’ উসদ্বি 

েরডে বলল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। 
‘আসমও এিা সনরয় সচসন্তত জনাব। আসম এমন সেিু েরব না ো 

আপনারে এবং আমারদর এই সপ্রয় গরবষণা থেন্দ্ররে সবপরদ থফলরব।’ 
ডিঃ নুর আবদুল্লাহ সেিু বলল না। তার দৃসষ্ট আহমদ মুিার সদরে। থি 

দৃসষ্টরত আস্থার আরলা আরি। আহমদ মুিাই আবার েো বলল। বলল থি, লাে 
দুরিারে আসম মরন েসর িাগরর ডুসবরয় থদয়া দরোর। পুসলরের  ারমলায় োওয়া 
সেে হরবনা।’ 

ডিঃ নুর আবদুল্লাহ এবং ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর দু’জরনই আহমদ মুিার 
েোয় িায় সদল। এবং ‘ডিঃ নুর আবদুল্লাহ বলল, িব বযবস্থা আসম েরসি। 

‘েন্যবাদ’, ‘দয়া েরর দাউদ ইমরারনর বাসড়র থলারেোনিার সববরন 
সদন োরত আসম সচনরত পাসর।’ ডিঃ নুর আবদুল্লাহরে বলল আহমদ মুিা। 

‘োউরে িারে থদব?’ 
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আমরা চারজন িাড়া এ খবর থেউ জানরব না।’ 
‘তাহরল আসম িারে থেরত পাসর। সেন্তু আপসন ওখারন সগরয় সে েররত 

চান?’ 
‘ওখারন সে র্িরব আসম বলরত পাসর না। তরব আসম এেজন আগন্তুে 

সহিারব োব। বলব, থি থলবাসনজ। আসম সফসলসস্তসন। থবোর। তার থখাজ থপরয় 
আিলাম তার িারে থদখা েররত।’ 

এেিু োমরলা আহমদ মুিা। থেরমই আবার শুরু েররলা, ‘আসম 
আপনারে িারে থনব না। আপসন মারন আই সি সি সপ। আই সি সি সপ’থে েতিা 
িম্ভব অপ্রীসতের র্িনা থেরে দুরর রাখা দরোর।’ 

আহমদ মুিার েো থেষ হরতই ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর বলল, আসম 
আপনার পুরারনা েমঘী। আসম িারে োব।’ 

‘তুসম আমার পুরারনা িােী বরি, সেন্তু এখন তুসম সফসলসস্তন রারষ্টর 
এেজন দাসয়ত্বেীল। তুসম েরা পড়রল থেরলংোরী হরব। আররেিা েো আসম 
ইিা েররল থতা থজায়ানরেও িারে সনরত পাসর। তা সনরত পারসি না। আমার 
পসরেল্পনায় সদ্বতীয় জরনর স্থান থনয়।’ 

ডিঃ নুর আবদুল্লাহ দাউদ ইমরারনর বাসড়র থলারেোরনর এেিা থস্কচ 
এরে থফরলসিল। ওিা তুরল সদল আহমদ মুিার হারত। 

আহমদ মুিা থস্কচিারত ভালভারব নজর বুসলরয় পরেরি থররখ সদরয় 
বলল, ‘আসম তাহরল চসল, থখাদা হারফজ।’ 

আহমদ মুিা থখালা দরজা সদরয় থবসররয় এরলা বাইরর। 
দাউদ ইমরারনর েরলাসনসি িহরজই খুরজ থপল আহমদ মুিা। বাসড়সি 

খুরজ থপরত খুব েষ্ট হরলা না। বাসড়র থগরি বাসড়র নম্বর থপ্লি জ্বলজ্বল েররি 
সলওন িাইরন। তরব থগরি মাসলরের নাম থলখা থনয়। 

থগরি তালা থদওয়া থনয় আহমদ মুিা থদখরলা। এেিা হুে সদরয় থগি 
এরি থদয়া আরি। 

বাসড়র সদরে তাোরলা আহমদ মুিা। সনরচর তলা অন্ধোর। উপর তলায় 
এেিা র্ররর জানালা সদরয় আরলার থরে পাওয়া োরি। 
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আহমদ মুিা হুে খুরল থগি সদরয় প্ররবে েররলা। থগি থেরে েংসক্ররির 
এেিা রাস্তা আহমদ মুিারে এেিা থখালা দরজায় সনরয় থগল। দরজার পররই 
এেিা হলর্র। 

আহমদ মুিা প্ররবে েরল র্রর। অন্ধোর র্র। অন্ধোরর েতিুকু বু ল 
তারত র্রিারে ড্রইং রুম বরলই মরন হরলা। ড্রইং রুম থেরে থদাতলায় উোর 
সিসড়। 

আহমদ মুিা সিাঁসড়র সদরে এগুরলা। থদাতলায় আরলা থদখা থগরি, 
থদাতলায় উেরব থি। 

সিাঁসড়রত এে পা তুলরতই োডডা েি সেিু এরি মাোর থপিনিা স্প্েঘ 
েরল। আহমদ মুিা মাো র্রুারত োসিল। িংরগ িংরগই থপিন থেরে এেিা 
ভারী েডে বরল উেল মাো গুরড়া হরয় োরব, চল উপরর। আহমদ মুিা সিাঁসড় থবরয় 
উপরর উরে এল। থপিরন থলােসিও। তার সরভলবাররর নলসি মাো থেরে এেিুও 
নড়ল না।  

সিাঁসড় সদরয় তারা উরে এল থদাতালার ড্রইং রুরম। থিখারন আরও দু’জন 
বরিসিল। 

তারদররে ঐভারব ঢুেরত থদরখ বিা দু জরনর এেজন বরল উেল, সে 
িািাত? এ সচসড়য়া থে, থোোয় থপরল এরে?  

বাড়ীরত প্ররবে েররসিল, থেন ওর বাসড়। এখন সচসড়য়ারে থদখরত হরব।  
বরল সরভলবারোরী থলােসি ডানহারত সরভলবার েরর বামহারত আহমদ 

মুিারে িাচঘ েররত লাগল। বিা দুজনও উরে এল। তারাও িাহােয েরল িাচঘ 
েররত। 

সেন্তু, খুচররা সেিু েরয়ন ও িাো িাড়া আহমদ মুিার পরেরি তারা 
থতমন সেিু থপল না।  

বিা থেরে উরে আিা এেজন বলল, এ েূন্য সচসড়য়ারর, শুেু পণ্ডেম হল।  
সরভলবারোরী থলােসি সরভলবার পরেরি থফরল আহমদ মুিার িামরন 

এরি বলল, থে তুসম বাড়ীরত ঢুরেসিরল থেন?  
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আহমদ মুিা সবশুে আরবী ভাষায় বলল, আসম দাউদ ইমরারনর োরি 
এরিসি।  

‘দাউদ ইমরানরে থচন?’ সরভলবারোরী থলােসিই বলল।  
‘সচসন না, তার নাম শুরনসি। আই সি সি সপ’থত চাকুরী েররন। 
‘থেন তার োরি এরিি? 
সতসন থলবাননী......  
আহমদ মুিার েোর মা খারনই ড্রইং রুরমর থিসলরফানসি থবরজ উেল। 

িরঙ্গ িরঙ্গ থিাফা থেরে উরে আিা দীর্ঘবপু তীররর মত ঋজু থনরড় থলােসি বলল, 
ওরে এেিা র্রর আিরে রাখ। েো আদায় েররত হরব, তার আরগ সেিু েরা 
োরব না।  

সরভলবারোরী থলােসিই দাউদ ইমরান। থি আবার সরভলবারসি হারত 
তুরল সনরয় আহমদ মুিারে িামরনর সদরে ইংসগত েরর বলল, চল।  

আহমদ মুিা চলরত শুরু েরল। চলরত চলরত ভাবল, থিসলরফান আিািা 
তার জন্য আেীবঘাদ হরয়রি। তা না হরল আরও েত প্রশ্ন আিত, উত্তরর সমেযার 
মালা গাো িাড়া আর থোন উপায় সিল না। আহমদ মুিা সিোন্ত সনরয়ই এরিরি, 
শুরুরতই এরদর িারে িংর্াত বাোরনা োরব না। আিল িারগঘি থতজসিয় সররপািঘ 
ও স্যাম্পুল উোর। ওগুরলা উোর না হরল তারদর এ সমেন বযেঘ হরয় োরব এবং 
িসতর পসরসে আরও বাড়রব। িংর্ারত োওয়ার আরগ জানরত হরব ওগুরলা 
থোোয়। আহমদ মুিা খুেী হল, থি সেে জায়গায় এরিরি। সবজ্ঞানী দাউদ 
ইমরারনর হারত সরভলবার অেঘ তারে িরন্দহ তারদর েোেঘ হরয়রি। থি এেজন 
মীরজাফর, আত্মসবক্রয় েরররি েত্রুর োরি।  

আহমদ মুিারে এেিা থিাট্ট র্রর ঢুসেরয় দরজা লে েরর সদরয় দাউদ 
ইমরান চরল থগল।  

র্রসি থিাি। পসরস্কার-পসরিন্ন। র্ররর মা খারন এেিা থিসবল। 
থদয়ারলর িারে বতরী দামী োরের বুে থিল্ফ। সতনসদরে র্ুরারনা। থিরল্ফ 
িড়ারনা-সিিারনা সেিু বই আরি। সেন্তু থিরল্ফর থবেীরভাগই খাসল। থিসবরলর 
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উপরও দু’সি বই পরড় আরি। থিসবরলর িারে এেিা থচয়ার িাড়াও পারে এেিা 
ইসজ থচয়ার পাতা।  

আহমদ মুিা থিসবরলর বই হারত সনরয় থদখল সবজ্ঞারনর বই। থিল্ফ 
থেরেও েরয়েিা বই থিরন থদখল সবজ্ঞারনর বই। 

আহমদ মুিা বু ল দাউদ ইমরারনর স্টাসড রুম এিা। আহমদ মুিা 
থচয়ারর বিল।  

থিসবরলর সতনসি ড্রয়ার।  
ড্রয়ার খুলল আহমদ মুিা। প্রেম ড্রয়ারর েরয়েিা িাদা পযাড, থপসন্সল 

ও েলম পরড় আরি।  
সদ্বতীয় ড্রয়ারর েরয়েিা জানঘাল পাওয়া থগল। সবজ্ঞান িামসয়েীর 

িাম্প্রসতে েরয়েিা িংখযা। এগুরলা র্ািরত সগরয় এেিা সহব্রু মযাগাসজরনর সদরে 
থচাখ পড়রতই চমরে উেল আহমদ মুিা।  

হারত তুরল সনল মযাগাসজনিা। সফসলসস্তরন োোোরল সহব্রু সেরখসিল 
আহমদ মুিা।  

মযাগাসজনসির নাম ‘সদ েেু’। ইহুসদবাদী আরন্দালরনর সবশ্ব-সবখযাত 
পসেো।  

আহমদ মুিা চমরে উেল, দাউদ ইমরান সহব্রু জারন? থেন জারন? 
সবজ্ঞানী বরল সে? 

‘সদ েেু’এর িাম্প্রসতে িংখযা ওিা। তাহরল দাউদ ইমরান সে 
মযাগাসজনিা সনয়সমত পরড়? ভাবল আহমদ মুিা।  

মযাগাসজনিার পাতা উল্টারত লাগল আহমদ মুিা। লিয িংখযাসিরত সে 
আরি থদখা।  

পাতা উল্টারত সগরয় মযাগাসজরনর মরেয চারভাজ েরা এেিা োগজ 
থপল আহমদ মুিা। 

মযাগাসজনিা থিসবরল থররখ চার ভাজ েরা োগজসি খুলল থি। এেিা 
সচসে সহব্রু ভাষায় থলখা।  
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‘সপ্রয় থডসভড’ িরম্বােন সদরয় সচসের শুরু। িরম্বােন পরড়ই সেউরর উেরলা 
আহমদ মুিা। ‘দাউদ’ আিরল ‘থডসভড’। ইহুদী থি। তরব সহব্রু জানা এজন্যই 
সে?  

সচসেিা পড়রত শুরু েরল আহমদ মুিা।  
“সপ্রয় থডসভড, 
থতামার সররপািঘ প্রসতমারিই আমরা সেেোে থপরয়সি। িবসেিুই আমরা 

জানরত থপররসি। আমরা এখারন মরন েরসি, আইসিসিসপ আমারদর জন্য হুমেী 
হরয় উরেরি। থম সলে গরবষণার থিে ওর থেভারব বাড়রি এবং মুিসলম 
সবজ্ঞানীরদর ওিা আেয় ও থেসনং সদরি, তারত, আমারদর সিোন্ত, আইসিসিসপ 
আর চলরত থদয়া োয় না। তুসম এ মারিই সতনসি সস্টল েরডিইনার পারব। এগুরলা 
তুসম আইসিসিসপ’র সুসনসদঘষ্ট সতনসি স্থারন মাসির তলায় থগরড় থদরব। মাসি চাপা 
থদয়ার আরগ েনরিইনাররর লাল থবাতারম চাপ সদরয় সিদ্রপেগুরলা খুরল থদরব 
এরপর থতামার সমেন ওখারন থেষ।  

আগামী দু’মারির মরেযই থতামারে আইসিসিসপ এবং সেরয়স্ট িাড়রত 
হরব।  

থতামার এোন্ত 
‘আইজাে’ 
রুেশ্বারি সচসে পরড় থেষ েরল আহমদ মুিা। বুে থেরপ উেল তার। 

িবঘনাো থে রাহুগ্রাি সর্রর েরররি থস্প্রনর োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লস এবং 
মুিসলম ঐসতহাসিে স্মসৃত সচহ্নগুরলা, থিই রাহুগ্রাি গ্রাি েররত আিরি িমগ্র 
তৃতীয় সবশ্ব ও মুিসলম জাহারনর গরবঘর েন ও আো-ভরিার থেন্দ্র 
আইসিসিসপ’থে। ইহুদীরা আইসিসিসপ ধ্বংি এবং এখারন োেঘরত মুিসলম ও 
তৃতীয় সবরশ্বর সবজ্ঞানীরদর সবনাে েররত চায়। 

আহমদ মুিা দ্রুত সচসের তাসররখর সদরে থচাখ বুলাল। থদখল, এখন 
থেরে থদড় মাি আরগর তাসরখ। অেঘাৎ, থডসভড ওররফ দাউদ থতজসিয় পূণঘ 
েরডিইনার সতনসি অরনে আরগই থপরয় থগরি এবং তা থি স্থাপনও েরররি 
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আইসিসিসপর মাসির তলায়। আবার বুেিা থেরপ উেল আহমদ মুিার। আহমদ 
মুিা উরে দাড়ারলা। 

‘দাউদ ইমরান তাহরল.........’ভাবল আহমদ মুিা, ইহুদী এবং ইহুদী 
এরজডি। সদরনর পর সদন এই সবজ্ঞান থেরন্দ্রর িেল তেয পাচার েরররি থি 
ইহুদীরদর োরি। অবরেরষ সবজ্ঞান থেন্দ্র এবং সবজ্ঞানীরদর সবনাে েরর থি চরল 
োরি। োবার আরগ আমারদর অপূরণীয় িসত েরল থতজসিয় সররপািঘ এবং 
স্যাম্পল চুসর েরর। 

‘দাউদ ইমরান েত পাপ েরররি, ওরে পালারত থদয়া োরব না।’ থভরব 
চলল আহমদ মুিা, আমারদর থতজসিয় সররপািঘ উোর েররত হরব, থিই িারে 
গরবষণা থেরন্দ্রর সে সে িসত েরররি তাও জানরত হরব।  

হাত দু’থিা মুসষ্টবে হরয় উেল আহমদ মুিার। দরজার সদরে এগুরলা 
থি। দরজা লে েরা।  

আহমদ মুিা তার িব িমরয়র িােী থলিার োিার থবর েরর সনল জুতার 
থিাল থেরে। 

লরের েী থহারল থলিার বীম প্ররয়াগ েরর লে গসলরয় হাওয়া েরর সদল।  
খুরল থফলল দরজা।  
এ স্টাসড রুম থেরে েসরডর সদরয় অল্প সেিু এগুরলই ড্রসয়ং রুম থেখারন 

ওরদররে বরি োেরত থদরখ এরিরি আহমদ মুিা।  
আহমদ মুিা পা সিরপ সিরপ এগুরলা ড্রসয়ং রুরমর সদরে।  
ড্রইং রুম থেরে এেজরনর েডে থোনা োসিল। আহমদ মুিা উসে সদরয় 

থদখল, থিই দীর্ঘ থদহ তীররর মত ঋজু িাে মাো থলােসি থিসলরফারন েো 
বলরি। আহমদ মুিা োন পাতল।  

‘না, ওরদর দু’জনরে থোোও পাওয়া োয়সন। থিসলরফারন বলসিল       
িাে মাো থলােসি, ‘থলাে পাোরনা হরয়সিল থরস্ট হাউরজ। থেউ 

থিখারন থনই, থিই রুমসিও বন্ধ। আমরা িরন্দহ েরসি, ওরা থনই।’ থিই েরির 
দরজা এবং বাসহরিা পাসন সদরয় থোয়া থদখা থগরি, আর থিখারন তাজা ররির 
গন্ধ পাওয়া থগরি।’ এেিু োমল থলােসি। িম্ভবত: েো শুরন সনরয় আবার থি 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  98 

 

বলল, ‘ সে জাসন আমরা বু রত পারসি না। থজায়ান ঐ র্রর এো সিল। এমন 
সেিু র্িার েো নয়, সেন্তু র্রিরি।’ থেরম ওপাররর েো থোনার পর আবার থি 
বলল, ‘না, গরবষণা থেরন্দ্রর োররা পরি এ েররনর সেিু েরা িম্ভব নয়। সনশ্চয় 
তৃতীয় থোন পি জসড়ত হরয়রি। 

‘হ্যাাঁ থডসলরগেন আজ রারতই মাসদ্ররদ সফরর োরি। আজ রারতই আমরা 
চরল আিসি। দাউদ থগাি-গাি েররি।’ 

‘ও, থে, বায়।’ 
থিসলরফান থররখ থলােসি পারের েসররডার সদরয় দসিণ সদরে চরল 

থগল। আহমদ মুিা অনুমান েরল দাউরদর থবডরুম এ সদরেই হরব। 
আহমদ মুিা িরব থদয়ারলর আড়াল থেরে থবসররয় ড্রইং রুরমর সদরে পা 

তুলরত োরব, এমন িময় থপিরন পারয়র েব্দ শুনল, এেদম থপিরনই। 
িংরগ িংরগ আহমদ মুিার মাো গাি থেরে পড়া পাো ফরলর মত  ুপ 

েরর সনরচর সদরে পরড় থগল, আর দু’সি পা তার উপরর উরে েনুরের মত থবাঁরে 
তীব্র থবরগ িুরি থগল থপিরনর সদরে। 

থপিরনর থলােসির হারতর সরভলবারিা িরব উপরর উেরত োসিল। এই 
িময় িামরন থভাজবাসজর মত দৃশ্য থদরখ মুহূরতঘর জরন্য সেংেতঘবযসবমূঢ় হরয় 
পরড়সিল। এরই মরেয আহমদ মুিার থজাড় পারয়র লাসে এরি থলােসির হাত 
িরমত বুরে তীব্র থবরগ আর্াত হানল। হাত থেরে সরভলবার সিিরে পরড় থগল, 
থিও েসররডাররর থমর রত িিান সচৎ হরয় আিরড় পড়ল্ 

আহমদ মুিার পা দু’সি মাসি স্প্েঘ েররতই লাফ সদরয় উরে দাাঁড়াল। 
থদখল, থলােসি থিই দীর্ঘরদহী থলােসির িােী। এরও মাো থনরড়। 

থলােসির ডান হারতর পারেই সরভলবারসি। 
আহমদ মুিা  াাঁসপরয় পড়ল থলােসির উপর। 
থলােসি সরভলবার হারত তুরল সনরত পারল না। হারতর োক্কা থখরয় 

সরভলবারসি আররেিু িরর থগল। 
আহমদ মুিা থলােসির উপর  াাঁসপরয় পরড়ই তার ডান হারতর এেিা 

র্ুসষ চালাল থলােসির বাম থচারখর উপরর োরনর পারের নরম জায়গািায়। থিই 
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িারে থলােসির উাঁচু েরা মাোিাও ভীষণভারব আর্াত থখল থমর র িারে। 
থলােসি জ্ঞান হারল। 

আহমদ মুিা থলােসির সরভলবার কুসড়রয় সনরয় উরে দাাঁড়ারত োরব এমন 
িময় থপিন থেরে ভাসর গলায় বরল উেল, সরভলবার থফরল দাও। এে মুহূতঘ থদরী 
েররল মাো গুরড়া হরয় োরব। 

আহমদ মুিা িরঙ্গ িরঙ্গই হাত থেরে সরভলবার থিরড় সদল এবং র্ুরর 
দাাঁড়াল। থদখল, থিই দীর্ঘরদহী থলােসি আহমদ মুিার মাো লরিয সরভলবার 
তুরল সস্থর দাাঁসড়রয় গজ দুরয়ে দুরর। 

আহমদ মুিা র্ুররতই থলােসি বরল উেল, তুসম থে বড় র্ুর্ু হরব, তা 
আমারদর আরগই থবা া উসচত সিল। থোন িােু থলাে এত রারত এভারব োরও 
বাসড়রত প্ররবে েরর না। 

এেিু োমল থলােসি, তারপর সরভলবার নাসচরয় নাসচরয় বলল, বুর সি 
তুসমই আমারদর দু’জনরে হতযা েররি থরস্ট হাউরজ। থতামারে এখসন কুকুররর 
মত গুসল েরর মাররত ইিা েররি, সেন্তু তা েরব না। জানরত হরব তুসম থে? 

বরল থি থমর য় পরড় োো অজ্ঞান থলােসির সদরে ইংসগত েরর বলল, 
নাও ওরে, থবরড থপ রি দাও।’ 

আহমদ মুিা সুরবাে বালরের মত তার হুকুম তাসলম েরল। আহমদ মুিা 
সগরয় দাাঁড়াল থলােসির মাোর োরি। তারপর সনচু হরয় দু’হাত থলােসির বগরলর 
সনচ সদরয় ঢুসেরয় থলােসিরে তুলরত লাগল। 

থচারখর পলরে র্রি থগল র্িনািা। 
আহমদ মুিা অজ্ঞান থলােসিরে বুে বরাবর তুরলই সবদুযৎ গসতরত িুরড় 

সদল িামরনর দীর্ঘবপু থলােসিরে লিয েরর। 
থেষ মুহূরতঘ থলােসি বু রত থপররসিল। গুসলও েররসিল আহমদ মুিার 

মাো লরিয। সেন্তু আহমদ মুিা অজ্ঞান থলােসিরে িুরড় থদয়ার জন্য থপিন সদরে 
 ুেরত সগরয় অরনে খাসন সনচু হরয়সিল। আর থিাড়ার থবরগ অজ্ঞান থলােসিই 
থবে উচুরত উরেসিল। গুলী এরি আর্াত েরল অজ্ঞান থলােসিরেই। 
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গুলী খাওয়া অজ্ঞান থলােসি সগরয় আিরড় পড়ল দীর্ঘবপু থলােসির 
উপর। দু’জরনই সিিরে পড়ল থমর র উপর। 

আহমদ মুিা দ্রুত িুরি সগরয় থলােসির হাত থেরে সিিরে পড়া 
সরভলবারসি তুরল সনল। 

তারপর র্ুরর দাাঁড়ারতই থদখল, দীর্ঘবপু থলােসি পরেি থেরে আররেসি 
সরভলবার হারত তুরল সনরয়রি। সরভলবাররর নলসি দ্রুত িুরি আিরি আহমদ 
মুিার সদরে। সভরজ থগরি থলােসির বুে গুলীবৃে অজ্ঞান থলােসির লাল ররি। 
তার থচাখ দু’সিই ররির মত লাল। খুসন হরয় উরেরি থি। 

আহমদ মুিার সরভলবার তারে সুরোগ সদল না। উদ সগরণ েরল। 
থলােসি মাো তুরলসিল গুলী েরার জরন্য। গুরড় হরয় থগল তার থি মাো। 

গুলী েরার পর আহমদ মুিা মুহূতঘোল সচন্তা েরল। দাউদ থোোয়। 
গুলীর েব্দ থোনার পর তার থতা থবর হবার েো। থবড় রুরম সে থি থনই। 

থোন সদরে োরব েখন সচন্তা েররি থি িময় সিাঁসড়রত পারয়র েব্দ শুনরত 
থপল আহমদ মুিা। থেউ থেন দ্রুত উপরর উরে আিরি। 

আহমদ মুিা এেিু িরর সগরয় থদয়ারলর আড়ারল দাাঁড়ারলা। পারয়র েরব্দ 
বু ল থলােসি সিাঁসড় থেরে উপরর উরে এরিরি। েসররডাররর মুরখ ড্রয়ইরুরমর 
প্রারন্তই পরড় সিল ওরদর দু’জরনর লাে। সিাঁসড় থেরে উরে ড্রইংরয় পা সদরলই থে 
থেউ তা থদখরত পারব। 

আহমদ মুিা আড়াল থেরে উাঁসে সদল। থদখল, সরভলবার হারত দাউদ 
আতংে-সবহবল দৃসষ্টরত লাে দু’সির সদরে তাসেরয়। তার সরভলবারসি উদযত, 
সেন্তু থোন িারগঘরি নয়। আহমদ মুিা এে  িোয় থবসররয় এল থদয়ারলর আড়াল 
থেরে। দাউদ ইমরারনর সদরে সরভলবার উদযত েরর বলল, সরভলবার থফরল 
দাও থডসভড। ইহুদী স্প্াই থিরজি সবজ্ঞানী। থতামার থখলা এবার িাঙ্গ। 

দাউরদর থচাখ দু’সি জ্বরল উেল। থি সরভলবার থফরল সদল না। সবদুযৎ 
গসতরত তা র্ুরর এল আহমদ মুিার সদরে। 

আহমদ মুিার সরভলবার থরসড সিল দাউরদর সরভলবার েরা হাত লরিয 
গুলী েরল থি। 
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দাউরদর সরভলবার েরা হাত র্ুরর এরি আহমদ মুিারে লিয েরর আর 
উেরত পারল না। তার গুলীসবে হাত থেরে সরভলবার খরি পড়ল। বা হাত সদরয় 
ডান হাত থচরপ েরর থি বরি পড়ল। 

আহমদ মুিা এরি দাউরদর িামরন দাাঁড়াল। বলল, সম: থডসভড থতামার 
েৃসতঘর িবই আসম জাসন। এখন বল, থিই স্যাম্পুল এবং থতজসিয় সররপািঘসি 
থোোয় থররখি? 

‘থে আপসন, থি সররপারিঘর িারে আপনার সে িম্পেঘ?’ হারতর েন্ত্রণায় 
মুখ বাাঁো েরর বলল দাউদ। 

‘আসম থে তা থজরন থতামার থোন প্ররয়াজন থনই, আসম ো সজরজ্ঞি 
েররসি, তার জবাব দাও। 

‘ওিরবর িারে আমার সে িম্পেঘ? আসম সেিু জাসন না।’ 
‘থদখ মরন েররা না ঐ তেযিা আমার খুবই দরোর এবং ঐ তরেযর 

জরন্য থতামার মাোয় এখনও গুলী েসরসন। আসম জাসন ওগুরলা থোোয়।’ 
‘থেন তাহরল বাাঁসচরয় থররখরিন?’ 
‘তুসম ো পাপ েররি তার সবচার হরত হরব, থেষ পেঘন্ত সবজ্ঞান থেন্দ্র 

ধ্বংরির জরন্য থতজসিয় থিি থপরতি সবজ্ঞান থেরন্দ্রর মাসির তলায়।’ 
দাউরদর থচাখ িানাবড়া হরয় উেল। বলল, ‘আপসন থে?’ 
‘বরলসি, আমার পসরচয় সদরয় থতামার োজ থনই।’ 
‘থতজসিয় সররপািঘ থোোয় আপসন জারনন?’ 
‘হ্যা জাসন, ওিা থস্প্ন থেরে সেিা িফরর আিা দরলর দলরনতার 

হারত।’ 
আবার দাউরদর থচারখ এেরাে সবস্ময় ফুরি উেল। 
বিরত োসিল। আহমদ মুিা তারে বাো সদরয় বলল, উরে দাাঁড়াও, 

থতামার ফাস্টঘ এইড বস থোোয় থবর ের।’ 
দাউদ উরে দাাঁড়াল। 
চলরত শুরু েরল তার থবড রুরমর সদরে। আহমদ মুিা তার সপরি সপরি। 
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থবড় রুরমর োে থেরে ফাস্টঘ এইড বস থবর েরর আনল দাউদ। 
তারপর আহমদ মুিার সনরদঘরে থি বাসসি খুলল এবং আহমদ মুিার সনরদঘরেই 
থি ওষুরে তুলা সভসজরয় হারতর িরতর উপর তা চাসপরয় সদল। 

দাউরদর ডান হারতর থগাড়ার সদেিা িহ হারতর ঐ অংেিা এেদম 
সবধ্বস্ত হরয়রি। 

আহমদ মুিা হারতর সরভলবার পারে িসররয় থররখ দাউরদর িতস্থারন 
আরও সেিু তুলা লাসগরয় বযারডডজ েরর সদল। 

আহমদ মুিা েখন বযারডডজ থবাঁরে সদসিল, তখন দাউরদর এেবার মরন 
হরয়সিল, বাম হারতর এে র্ুসি সদরয় তার েত্রুরে কুরপাোত েররত পারর। সেন্তু 
পরিরনই থি থভরবসিল, থলােসি থিাজা নয়। ইহুসদ এরজসন্স ইরগুন জাই 
সলউসম’র সবশ্বখযাত দুই দুেঘষ্য থোোরে থি এইমাে হতযা েরররি। আর নাভঘিা 
তার ভয়ানে রেম েি না হরল হাত খাসল েরর এভারব েত্রুর োিাোসি থি 
আিরতা না। 

েরত্নর িারে বযারডডজ বাাঁো থদরখ দাউরদর মরন আবার প্রশ্ন জাগল, 
েত্রুর ভাল-মরন্দর সদরে মরনারোগী এই থলােসি থে? এমন েত্রুরে থি থতা 
থোনসদন থদরখসন। 

সেিু বলরত োসিল দাউদ, তার আরগ আহমদ মুিা উরে দাাঁসড়রয় ফাস্টঘ 
এইড বস থেরে দু’িুেররা সিরল্কর েডঘ তুরল সনল। এে িুেররা সদরয় দাউরদর 
দু’সি হাত সপি থমাড়া েরর থবাঁরে থফলল। 

‘আহত থলােরেও ভয় েররন?’ বলল দাউদ। 
‘না ভয় নয়।  ারমলা এড়ারত চাই।’ 
েো থেষ েররই আহমদ মুিা বলল চলুন। 
‘থোোয়?’ 
‘সনরচ আপনার গাসড়রত।’ 
দাউদরে সনরয় আহমদ মুিা সনরচ থনরম এল। গাসড় বারান্দারতই দাাঁড় 

েরারনা সিল দাউরদর গাসড়। চাসবও সিল গাসড়র িারেই। 
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আহমদ মুিা গাসড়র থপিরনর লারগজ থেসবনিা খুরল থিখারন ঢুসেরয় 
সদল দাউদরে। তারপর মুরখ রুমাল পুরর সদরয় লারগজ থেসবন লে েরর থফলল। 

গাসড়র ড্রাইসভং সিরি উরে বিল আহমদ মুিা। 
গাসড় চলরত শুরু েরল। 
থজনরা অেঘাৎ থস্প্ন থেরে আগত সেিা িফররর থলােরা থোোয় 

উরেরি আহমদ মুিা জারন। থজায়ান থোোয় উরেরি, থোোয় তারে পাওয়া 
োরব, থিিা থখাাঁজ েররত সগরয়ই থি জানরত পারর গরবষণা থেরন্দ্রর থগিমযারনর 
োি থেরে থে, থস্প্ন থেরে সেিা িফরর আিা এেসি সিম উরেরি গরবষণা থেন্দ্র 
থেরে এেিু পুরব িাগর-তীররর ‘সি-কুইন’ নামে থমারিরল। 

আহমদ মুিা অনুমারনই েরর সনল থমারিলসি থোোয় হরব। 
আসড্রয়াসিরের থবলাভূসম। থবলা ভূসমর প্রান্ত থর্াঁরষ এসগরয় থগরি প্রেস্ত 

এেসি পাো রাস্তা। থিই পাো রাস্তার উত্তর পাে থর্রষ থমারিরলর িাসর। প্ররতযে 
থমারিরলর প্ররবে থগরি থমারিরলর নাম। রারত সলওন িাইরনর আরলারত তা 
জ্বলজ্বল েররি। রাস্তা থেরে তা পসরস্কার পড়া োয়। 

আহমদ মুিা সতনসি থমারিল থপসররয়ই িামরনর থমারিলিার সলওন 
িাইরন ‘সি কুইন’ নাম থদখরত থপল। 

প্রোন রাস্তা থেরে এেিা অরপিােৃত িরু রাস্তা থবসররয় থমারিরলর গাসড় 
বারান্দায় সগরয় থেরেরি। 

‘সি কুইরনর’ গাসড় বারান্দায় আরগ থেরেই এেিা গাসড় দাাঁসড়রয়সিল। 
আহমদ মুিার গাসড় সগরয় থিই গাসড়র পারে দাাঁড়াল। 

আহমদ মুিা নামল গাসড় থেরে। গাসড় থেরে থনরম থদখল, এেজন 
থলাে দু’থিা বযাগ ও এেসি সুিরেে থভতররর সদে থেরে এরন দাাঁসড়রয় োো 
মাইক্রবারি উোরত োরি। 

আহমদ মুিা বু ল, সেিা িফররর দলসি তাহরল োবার জরন্য বতরী 
হরি। 

আহমদ মুিা দ্রুত ঢুরে থগল থভতরর। 
ঢুরেই থপল সররিপেন োউডিার। থিখারন এেজন থলাে বরি। 
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‘থস্প্রনর সেিা িফরর আিা দলসির দলরনতা েত নম্বরর।’ থস্প্নীয় 
ভাষায় সজরজ্ঞি েরল আহমদ মুিা। 

‘ঐ থতা উসন আিরিন, চরল োরবন উসন এখসন।’ 
আহমদ মুি সফরর তাোল সররিপেসনস্ট–এর ইংসগত লিয েরর। 

থদখল, এেজন মেয বয়িী থলাে এসগরয় আিরি। তার হারত এেিা সব্রফরেি। 
থলােসির দু’পারে এবং থপিরন েরয়েজন। তারদর মরেয থজনও। 

থজন আহমদ মুিারে থদরখ থফরলরি। আহমদ মুিারে থেরে থজরনর 
মুরখ সবস্ময় ফরুি উরেরি। তার থচাখ দু’সি বড় বড় হরয় উরেরি। 

সেন্তু আহমদ মুিার থচারখ িামান্য থোন পসরবতঘনও এল না। থেন 
থোনসদনই থি থজনরে থদরখসন। 

থজনও সনরজরে িামরল সনরয়রি। সেন্তু তার মনিা ের ের েরর োাঁপরি। 
থি জারন, আহমদ মুিা সবনা োররণ আরিসন, সে র্রি থে জারন। থি মরন মরন 
প্রােঘনা েরল, থহ ঈশ্বর, তুসম ন্যারয়র পরে িংগ্রামী আহমদ মুিারে, মজলুম 
থজায়ানরে িব সবপদ থেরে সনরাপদ ের। 

ওরা এসগরয় এরল আহমদ মুিা দু’োপ িামরন এসগরয় দলরনতা 
থলােসির মুরখামুসখ হরয় বলল, গুড নাইি, আপসন সে সেিা িফর সিরমর 
দলরনতা?’ 

‘হ্যাাঁ, আপসন থে?’ 
‘আমারে সচনরবন না, আপনারদর েো শুরন এলাম। আপনারে েরয়েিা 

েো বলরত চাই।’ 
‘আমারে? আসম থতা োবার জরন্য থবসররয়সি। চলুন গাসড়রত বরি শুনব 

আপনার েো।’ 
‘িবাই সে চরল োরিন?’ 
‘হ্যাাঁ োরি, রাত দু’িার থপ্লরন। আমার এেিু োজ আরি। তাই আরগ 

থবর হসি। োসি এে বন্ধুর বািায়।’ 
‘আপসন সম...।’ 
‘আসম অেযাপে সভলাররায়া।’ 
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হাাঁিরত হাাঁিরত েো হসিল তারদর মরেয। 
তারা হাাঁিসিল গাসড় বারান্দার সদরে। 
সমিঃ সভলাররায়ার পাোপাসে হাাঁিসিল সস্কন থহরডড এেজন থলাে। বয়ি 

হরব পাঁয়সেরের মত। থলােসি শুরু থেরেই আহমদ মুিারে থদরখ ভ্রুকুচরে সিল। 
আহমদ মুিাও তারে লিয েরসিল। 
গাসড় বারান্দায় থপ াঁরি সস্কন থহরডড থলােসি আহমদ মুিা থে গাসড় সনরয় 

এরিসিল, থি গাসড়র সদরে তাসেরয়ই সফরর দাাঁড়াল আহমদ মুিার সদরে। 
থলােসির থচারখ তখন ক্রুর দৃসষ্ট। বলল থি, এই গাসড়রতই আপসন এরিরিন? 

থলােসি পরেরি হাত সদরয়রি। 
আহমদ মুিার হাত আরগ থেরেই পরেরি। বলল, হ্যাাঁ, গাসড় আসমই 

এরনসি।’ 
আহমদ মুিার েো থেষ হবার িারে িারেই থলােসির হাত থবসররয় 

এরিরি সপস্তল িরমত। আহমদ মুিারও। 
আহমদ মুিা সহরিবিা আরগই িম্পূণঘ েররসিল। দু’জরনর হারত 

সরভলবার থবসররয় আিরল, বতঘমান পসরসস্থসতরত থে থোন এেজনরে মররতই 
হরব। আহমদ মুিা সরভলবার থবর েররসিল সিোন্ত সনরয়ই। সুতরাং সস্কন থহরডড 
থলােসি সরভলবার থবর েরর থে িময়িা সিোন্ত সনরত বযয় েরররি, থি িমরয় 
আহমদ মুিার বুরলি সগরয় তার বুেিা এরফাাঁড়-ওরফাাঁড় েরর সদল। 

ঢরল পড়ল তার থদহ সমিঃ সভলাররায়ার পারয়র োরি। 
সে র্রি থগল বুর  সনরয় িবাই েখন আহমদ মুিার সদরে থচাখ তুলল, 

তখন থদখল আহমদ মুিার সরভলবারসি সমিঃ সভলাররায়ার সদরে সস্থরভারব উদযত। 
সনহত থলােসির সপস্তলসিও তখন আহমদ মুিার বাম হারত। 

‘সমিঃ সভলাররায়া আপনার সুযিরেে এবং দু’সি বযাগ মাইরক্রাবারি 
উরেরি, ওগুরলা এই মুহূরতঘ আমার গাসড়রত তুরল সদরত বলুন। এে মুহূতঘ থদরী 
েররল আপানা মাো এবার গুরড়া হরব।  

োাঁপসিল সমিঃ সভলাররায়া। িংরগ িংরগই সেিু দূরর দাাঁড়ারনা থবয়ারারে 
সনরদঘে সদল সুযিরেে ও বযাগ দু’থিা আহমদ মুিার গাসড়রত তুরল সদরত। 
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থবয়ারা মুহূতঘোল থদরী না েরর সনরদঘে পালন েরল। 
আবার মুখ খুলল আহমদ মুিা। বলল, ‘সমিঃ সভলাররায়া আমার গাসড়রত 

উেুন।’ 
সমিঃ সভলাররায়ার েম্পন থবরড় থগল। েো বলরত থচষ্টা েররও পারল না। 
থজন সমিঃ সভলাররায়ার পারেই দাাঁসড়রয়সিল। িেরলর মরেয থিই মাে 

স্বিন্দভারব দাাঁসড়রয় সিল। লিয েররল থদখা থেত, তার থচারখ-মুরখ ভরয়র থে 
ভাবিা সিল তা এখন থনই। থিই মুখ খুলল, তারে থোোয় সনরয় োরবন? 

‘ভয় থনই মযাডাম, ওাঁর থোন িসত হরব না। আমারদর চুসর েরা সজসনি 
উোর হরলই ওাঁরে থিরড় থদব।’ 

েো থেষ েররই আহমদ মুিা আবার তাাঁর সরভলবার নাসচরয় বলল, সমিঃ 
সভলাররায়া আসম এে আরদে দু’বার েসর না।’ 

সম:সভলাররায়া োাঁপরত োাঁপরত সগরয় গাসড়রত চড়ল। আহমদ মুিা সগরয় 
গাসড়রত উরে গাসড়রত স্টািঘ সদল। ড্রাইসভং সিরির পারেই বরিসিল অেযাপে 
সভলাররায়া। 

আহমদ মুিার গাসড় েখন প্রোন রাস্তায় উরে চলরত শুরু েরররি, তখন 
দূরর সবপরীত সদে থেরে এেসি পুসলরের গাসড়রে দ্রুত ‘সি-কুইরনর’ সদরে 
আিরত থদখা থগল। 

সেিু দুর চলার পর আহমদ মুিার গাসড়র আরলা সনসভরয় সদল তারপর 
রাস্তা থেরে গাসড়রে িাগররর থবলাভূসমরত নাসমরয় সনল এবং এেসি থ ারপর 
আড়ারল সগরে দাাঁড়াল। 

‘সম: সভলাররায়া, গরবষণা থেন্দ্র থেরে আপনারা থে স্যাম্পুল ও 
থতজসিয় সররপািঘ চুসর থররিন, থিিা থবর েরর সদন। এখনই আপসন িাড়া 
পারবন। আর েসদ সমেযা বরল হয়রান েররন, তাহরল আপনার সে পসরণসত হরব 
তা থদরখরিন।’ েীর, সেন্তু েি েরি বলল আহমদ মুিা। 

‘আসম ওগুরলা চুসর েসরসন, ওরাই ওগুরলা আমারে গসিরয়রি থস্প্রন বরয় 
থনবার জরন্য। আমার ব্রীফরেরি ওগুরলা আরি। সদরয় সদসি।’ োাঁপা গলায় বলর 
সম: সভলাররায়া। 
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সম: সভলাররায়া মুরখ েো বলার িারে িারে সব্রফরেি খুরল থভতর থেরে 
এেিা ইনরভলাপ ও এেসি প্লাসস্টে েরল আহমদ মুিার সদরে এসগরয় সদল। 

আহমদ মুিা গাসড়র থভতররর লাইি অন েরর ওগুরলা পরীিা েরর 
পরেরি থররখ সদল। 

‘েন্যবাদ সম: সভলাররায়া, আপনার থোোয় থেন োবার েো সিল? 
োরবন থিখারন?’ 

‘আসম জাসন না, িারের ঐ থলােসিই সনরয় োসিল।’ 
‘তাহরল এখন মরিরল োরবন?’ 
‘সজ।’ 
আহমদ মুিা গাসড় স্টািঘ সদল। 
চলরত শুরু েরল গাসড়। 
‘থতজসিয় সররপািঘ এবং স্যাম্পুল সদরয় আপসন সে েররতন? 
সজজ্ঞািা েরল আহমদ মুিা। 
‘আমার দাসয়ত্ব সিল শুেু বহন েরা। মাসদ্ররদ থপ িরলই ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর 

সম: ভািকুরয়রজর থলাে এরি এিব সনরয় োবার েো।’ 
রাস্তায় উরে আহমদ মুিা গাসড়র আরলা সনসভরয় সদরয়সিল। ‘সি-কুইন’ 

মরিরলর িামরন রাস্তায় গাসড় দাাঁড় েরাল আহমদ মুিা। 
‘দু:সখত সম: সভলাররায়া আপনারে এরেবারর মরিরল থপ রি সদরত 

পারলাম না। পুসলে  ারমলা েররব।’ বলল আহমদ মুিা। 
গাসড় োমরতই সম: সভলাররায়া বুর  সনরয়সিল, তারে এখারনই নামরত 

হরব। 
‘েন্যবাদ’ বরল গাসড় থেরে সুযিরেে, দু’সি বযাগ ও সব্রফরেি সনরয় 

থনরম পড়ল সম: সভলাররায়া। 
গাসড় স্টািঘ সনল আহমদ মুিার। তার গাসড় গরবষণা থেরন্দ্রর সদরে। 
তার গাসড় দাাঁড়াল সগরয় গরবষণা থেরন্দ্রর থরস্ট হাউরজর থগরি। গাসড় 

দাাঁড়ারতই থগি রুরমর জানালা সদরয় মুখ বাড়াল থগাঁিমযান। 
‘ড: নুর আব্দুল্লাহ থভতরর আরিন?’ 
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‘চরল থগরিন।’ 
‘এো?’ 
‘না, থমহমানরদর িরমত।’ 
‘থোোয়, ওর বািায়?’ 
‘সজ হ্যাাঁ।’ 
‘বািা থোোয়?’ 
‘েমরপ্লরসর থভতরর, গরবষণা থেরন্দ্রর পারেই।’ 
‘েন্যবাদ। 
বরল আহমদ মুিা তার গাসড় র্ুসররয় সনল। েমরপ্লরসর থগি থি থচরন। 
থগরির িামরন গাসড় থপ িরতই আহমদ মুিা থদখরত থপল থগি থখালা। 

র্সড়র সদরে তাোল। থদখল রাত ১২িা। এ িময় থতা থগি থখালা োোর েো 
নয়। 

থগরির মুরখ গাসড় দাাঁড় েসররয় থনরম পড়ল আহমদ মুিা। 
থগরির এেিা পাল্লা পুররা থখালা, আররেিা পাল্লা অেঘ থখালা। থগিরুম 

েূণয। 
আহমদ মুিা অবাে হরলা গুরুত্বপূণঘ এই থগরির অবস্থা থদরখ। হোৎ 

আহমদ মুিার মরন হরলা, অস্বাভাসবে সেিু থতা র্রি থেরত পারর! এেবার হামলা 
বযেঘ হরয়রি, আররেিা হামলা থতা আিরত পারর! দাউরদর বাসড়র র্িনা ইসতমরেয 
তারা জানরতও পারর। িতেঘ হরয় উেল আহমদ মুিা। 

থি পা বাড়ারব ড: নুর আবদুল্লাহর বাসড়র সদরে োবার জরন্য এমন িময় 
থি থদখরত থপল েমরপ্লরসর সদে থেরে দুরিা থহডলাইি এসগরয় আিরি। 

আহমদ মুিা দ্রুত থগি রুরমর এেিা োরমর আড়ারল সগরয় দাাঁড়াল। 
এসগরয় আিা গাসড়সি থগরির োিাোসি এরি সস্প্ড েসমরয় সদরয় দু’বার 

হনঘ বাজাল। হনঘ শুরনই আহমদ মুিা বু ল ওিা ইহুদী থগারয়ন্দা িংস্থা ইরগুন জাই 
সলউসম’র িংরেত। সনসশ্চত হরলা ওিা দাউরদর দরলর গাসড়। 

হনঘ বাজারনার েরয়ে মুহূতঘ িব চুপচাপ। তার পররই গাসড় থেরে এেিা 
হাত থবসররয় এল। আর িংরগ িংরগই সক্ররেি বরলর মত থগালাোর এেিা বস্তু 
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িুরি থগল আহমদ মুিার গাসড়র লরিয। থগালাোর বস্তুসি িরািসর সগরয় আর্াত 
েরল আহমদ মুিার গাসড়রত। িংরগ িংরগই প্রচডড সবরফারণ। িুেররা িুেররা 
হরয় থগল আহমদ মুিার গাসড়। 

এসগরয় আিা গাসড়সি মুহূরতঘর জরন্য থেরম সগরয়সিল। আবার নরড় উেল। 
আহমদ মুিার োি থেরে গাসড়র দূরত্ব পাাঁচ’ি গরজর মত। আহমদ মুিা 

সিোন্ত সনল গাসড় োমারত হরব। সনশ্চয় থোন অর্িন র্সিরয় সফরর োরি েক্রুর 
গাসড়সি। 

থগালাোর থিই বস্তু অেঘাৎ থগ্ররনডসি থিাাঁড়া হরয়সিল ড্রাইভাররর সিি 
থেরে। থি জানালা থখালা। 

আহমদ মুিা সরভলবার তুরল গুলী েরল ড্রাইভাররর আবিা অবয়বিা 
লিয েরর। 

এেিা চাপা আতঘনাদ থভরি এল। এেবারই মাে। তারপর গাসড়িা এেি ু
থবাঁরে সগরয় থেরম থগল। 

গাসড়র মাোিা থবাঁরে এল থগি রুরমর সদরেই। সনেিতর হরলা গাসড়িা 
এবং গাসড়র দু’পােিা এখন আহমদ মুিার থচারখর িামরন। আহমদ মুিা 
আল্লাহর শুেসরয়া আদায় েরল এই অোসচত িাহারেয। 

গাসড় দাাঁসড়রয় পড়ার িারে িারে এেজন হাত উাঁচু েরর থগি রুম লরিয 
গুলী েররত েররত গাসড়র ওপারের দরজা সদরয় থবসররয় এল। 

আহমদ মুিা এরই অরপিা েরসিল সরভলবার বাসগরয়। থলােসির মাো 
উাঁচু হবার িারে িারেই সেগার সিপল আহমদ মুিা ওর মাো লরিয। 

মাোিা আর ওর উেল না থদহিা তার খরি পড়ল গাসড়র দরজারতই। 
আর থেউ থবরুল না গাসড় থেরে। গুলীও এল না। 
আহমদ মুিা ভাবল, গাসড়রত েত্রু পরির থেউ োেরত পারর। আহমদ 

মুিা আড়াল থেরে থবর হওয়ার অরপিা েররত পারর। 
এই িময় আহমদ মুিা েমরপ্লরসর সদে থেরে েরয়েজনরে আিরত 

থদখল। থিই িারে থভতর থেরে গাসড়র দরজায় োক্কা থদয়ার েব্দ শুনরত থপল 
আহমদ মুিা। 
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আহমদ মুিা বু ল েত্রু পরির থেউ থনই। সনশ্চয় োউরে ওরা বন্দী 
েরর এরনসিল তারাই থবর হবার থচষ্টা েররি। 

আহমদ মুিা িুরি থগল গাসড়র সদরে। 
গাসড়র োাঁরচ ডােঘ থেড থদয়া। বাইরর থেরে সেিুই থদখা থগল না। 
আহমদ মুিা িামরনর থগি সদরয় লাে সডসিরয় থভতরর উাঁসে সদল। তার 

হারত তখন উদযত সরভলবার। 
‘মুিা ভাই দরজা খুরল সদন, আমরা বাাঁো।’ থজায়ারনর েি। আহমদ মুিা 

দ্রুত দরজা অন-লে েরর সদরয় বাইরর এরি দরজা খুরল সদল্ 
প্রেম থবসররয় এল থজায়ান, তারপর এরে এরে ড: নুর আবদুল্লাহ এবং 

ড: আবদুল্লাহ জারবর। তারদর িেলরেই সপিরমাড়া েরর বাাঁো। 
এই িময় গরবষণা থেরন্দ্রর সনরাপত্তা েমঘীিহ অন্যান্য থলােজন এরি 

পড়ল। তারা বাাঁেন খুরল সদল িেরলর। 
বাাঁেন খুলরলই ড: নুর আবদুল্লাহ এরি আহমদ মুিারে জসড়রয় েরল। 

বলল, সেে িমরয় আপসন এরি না পড়রল সে থে হরতা! আপসন আমারদর 
েৃতজ্ঞতা গ্রহণ েরুন। 

আহমদ মুিার মাোয় তখন অন্য সচন্তা গরবষণা থেরন্দ্রর থভতরর এিব 
হতযাোডড ও র্িনার এেিা বযাখযা গরবষণা থেন্দ্ররে সদরত হরব। 

সচন্তা েরর সনরয় আহমদ মুিা ডিঃ নূর আব্দুল্লাহরে বলল, জনাব পুসলে 
থষ্টেরন খবর সদরত হরব। বলরত হরব আজ গরবষণাগার থেরে এেিা গরবষণা 
সররপািঘ চুসর হওয়ার পর এিব র্িনা র্রিরি। আপনারা সেডন্যাপ হবার পর ো 
র্রিরি তার বাইরর আপনারা সেিুই জারনন না। িামরনর গাড়ী ধ্বংি হবার পর 
ওরদর গুলীরতই এ’ দু’জন মরররি। পরর েমরপ্লরসর থলােজন আপনারদর 
উোর েরররি। 

গরবষণা থেরন্দ্রর সিকুসরসি চীফও আহমদ মুিার েোগুরলা শুনসিল। 
বলল, অেঘাৎ আমারদর শুেু এেিা সবষয়ই থগাপন েররত হরব, থিিা হরলা, এ 
দু’জন আপনার হারত সনহত হওয়া।  



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  111 

 

‘োরণ আসম িািয থদবার জন্য ইিালীরত োেরত পাররবা না, এ 
োররণই। 

‘সেে আরি জনাব, বলল সিকুসরসি চীফ।  
সিকুসরসি চীফ ইিমত আরবসদন তুসেঘ বংরোদ্ভূত এেজন ইিালীয় 

মুিসলম। ইিালীয় আসমঘর এেজন অবির প্রাপ্ত েরণঘল। সেরয়রস্টই তার বাসড়। 
পুসলে ও প্রোিন মহরল তার পসরসচসত বযাপে।  

‘সমিঃ ইিমত আপসনই আমার পি থেরে পুসলে থস্টেরন ডাইসর েরুন। 
িব আপসন শুনরলন, অন্য িব সবষয় আপসন জারনন। থে ভারব সলখরত হয়, 
সলখরবন।  

েো থেষ েরর ডিঃ নুর আব্দুল্লাহ বলল, দাররায়ান থোোয়? পালারলও 
থি থতা এতিণ আিার েো। 

‘আসম থদখসি স্যার। বরল ইিমত আরবসদন থগি রুরমর সদরে থগল।  
থগি রুরমর সভতরর সগরয় থি সচৎোর েরর উেল, এখারন পরড় আরি, 

থে থেন তারে শ্বািরুে েরর হতযা েরররি।  
‘ও থেভারব আরি থি ভারবই োে’। বলল আহমদ মুিা।  
ইিমত আরবসদন সফরর এরলা।  
তার গযাররজ থেরে গাড়ী সনরয় চলল পুসলে থস্টেরন।  
‘জনাব আপনার িারে আমার অতযন্ত জরুসর আলাপ আরি, এখসন থি 

আলাপ েররত হরব। ডিঃ নূর আব্দুল্লাহরে বলল আহমদ মুিা।  
‘চলুন আমার বািায় থফরা োে’।  
বরল ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ োবার জরন্য পা তুলরত তুলরত বলল, অন্যান্য 

থলােরদর লিয েরর। থগিিা এভারবই োেরব, থতামরা এখারনই োে, িব থেমন 
আরি, থতমনই োেরব। 

ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ, ডিঃ আব্দুল্লাহ জারবর, থজায়ান এবং আহমদ মুিা 
পাোপাসে থহাঁরি চলল, ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর বাড়ীর সদরে।  

ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর ববেেখানায় বরি আহমদ মুিা থরষ্ট হাউজ থেরে 
োবার পর দাউরদর বাসড়রত থপ িা, দাউরদর হারত তার বন্দী হওয়া, ইহুদী 
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থগারয়ন্দা িংস্থার সচসেসি থেরে দাউরদর প্রেৃত পসরচয় ও তার কুেৃসতঘর িব র্িনা 
জানা, বন্দী দো থেরে মুি হওয়া, দু’জন ইহুদী থগারয়ন্দােমঘীরে হতযা, 
দাউদরে আহত েরা, দাউদরে গাড়ীর লারগজ থেসবরন পুরর মরিল ‘সি কুইন’ 
োওয়া থিখানোর র্িনায় আররে ইহুদী থগারয়ন্দা েমঘীরে হতযা এবং অেযাপে 
সভলাররায়ারে েরর সনরয় োওয়া এবং তার োি থেরে ‘থতজসিয় সররপািঘ ও 
স্যাম্পুল উোর েরা, প্রভসৃত িব র্িনা বলা থেষ েরর বলল, েমরপ্লরসর থগরি ো 
র্িল তা থতা আপনারা থদখরিন। 

র্িনা শুনার পর থেউ সেিুিণ েো বলরত পারলনা। ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর 
মুখ ফযাোরে হরয় থগরি। িম্ভবতিঃ গরবষণা থেন্দ্র ভয়াবহ থতজসিরয়র সেোর 
হওয়ার েো শুরন। সেিুিণ পর ভািা গলায় বলল, আমারদর গরবষণা থেরন্দ্রও 
ওরা থিই ভয়াবহ থতজসিয় থপরতরি। আমারদর িব তেয দাউদ পাচার েরররি 
ইহুদী িংস্থার োরি। দাউদ তাহরল ইরগুন জাই সলউসম’র থগারয়ন্দা েমঘী থডসভড 
ইমরান।  

বরল অরনিণ মুখ সনচু েরর োেল ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ। েখন মুখ তুলল, 
থদখা থগল তার দু’থচাখ সদরয় অশ্রু গড়ারি। োাঁপা গলায় বলল, আপনারে 
অিংখয েন্যবাদ আহমদ মুিা, আপসন িবার বহু িারের এ গরবষণা িংস্থারে 
অবরেরষ বাাঁচাবার এেিা বযবস্থা েরররিন। আসম সবজ্ঞানী ডিঃ িালারমর এ পসবে 
আমানরতর থহফাজত েররত পাসরসন। আসম েরেষ্ট িতেঘ সিলাম না। আমার বু া 
উসচত সিল মুিসলম জগৎ ও তৃতীয় সবরশ্বর উন্নসতর এেিা গুরুত্বপূণঘ থিাপান এ 
গরবষণা প্রসতিানরে ধ্বংি েরার থচষ্টা অরনরেই েররব।  

ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর থেরষর েো আরবরগ থভরি পড়ল। আহমদ মুিা 
দাউরদর োরি সলখা ইরগুন জাই সলউসম’র সচসেসি ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর হারত সদরত 
সদরত বলল, অতীত এখন অতীত ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ। আমারদর এখন বতঘমান সনরয় 
ভাবরত হরব। আল্লাহর অরেষ প্রেংিা থে সতসন ওরদর ষড়েন্ত্র অবরেরষ হারত-
নারত েসররয় সদরয়রিন।  

দাউদ তাহরল ও গাড়ীিার লারগজ থেসবরন সিল, সবরস্ফাররণ তাহরল 
থিও থেষ হরয় থগরি। সচসেরত নজর বুলারত বুলারত বলল ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ। 
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‘সজ হ্যাাঁ, এিাই র্রিরি। েসদও তার এ পসরণসত আসম চাইসন। আসম বন্দী 
েরর সনরয় এরিসিলাম এজরন্যই থে, তার োি থেরে আরও েো পাওয়া োরব। 
সেন্তু থি সুরোগ হরলা না।  

আহমদ মুিা েো থেষ েরর পরেি থেরে থতজসিয় সররপািঘ থবর েরর 
ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর হারত সদরয় বলল, সররপািঘ সে বলরি দয়া েরর বলুন।  

সররপারিঘর উপর থচাখ বুলারত বুলারত ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর েপাল কুসঞ্চত 
হরয় উেল, সবষণ্ণ হরয় উেল তার মুখ। থি সররপািঘসি ডিঃ আব্দুল্লাহ জারবররর হারত 
তুরল সদরত সদরত বলল, দুিঃিংবাদ জনাব আহমদ মুিা। সবরেষ থতজসিয় সবরষর 
থোন এযাসডিরডাজ এখনও আসবষ্কৃত হয়সন। থেখারন থতজসিয় থপাতা আরি তা 
খুরজ থবর েরর তারে তুরল থফলা অেবা থি েমরপ্লস বা সবসডং থিরড় িরর োওয়া 
িাড়া থোন সবেল্প থনই।  

শুরন আহমদ মুিার মুরখও সচন্তা ও েংোর ভাব ফুরি উেল, বলল, 
মাসদ্ররদর মিসজদ েমরপ্লস না হয় থিরড় সদরয় বাাঁচা থগল, সেন্তু থস্প্রনর েরডঘাভা, 
গ্রানাডা, মালাগা, থিসভল প্রভৃসতর েত েত অমূলয মুিসলম স্মসৃত সচহ্নগুরলারে 
আমরা বাাঁচাব থেমন েরর। এতগুরলা স্থান থেরে থতজসিরয়র স্থান খুাঁরজ থবর েরা 
এবং তা তুরল থফলা সে িম্ভব! আহমদ মুিার েরডে অিহায় ও থভরি পড়া সুর।  

আহমদ মুিার মত থজায়ারনর মুখও অন্ধোর হরয় উরেরি। থভরি 
পরড়রি উভরয়ই। থোন র্িনায় জীবরন আহমদ মুিা এভারব থভরি পরড়সন।  

‘মুিা ভাই আপনার েরডে িাহরির সুর, আোর আশ্বাি বানী শুনরত 
আমরা অভযস্ত। আপসন থভরি পড়রল আর থেউ দাাঁসড়রয় োেরত পাররব না। 

এেিু োমল ডিঃ আব্দুল্লাহ জারবর। থেরমই আবার শুরু েরল, িব 
বযাপাররই আল্লাহ আপনারে িাহােয েরররিন। এ বযাপাররও সনশ্চয় েররবন। 
থেমন সতসন িাহােয েররলন আমারদর থগ ররবর এ গরবষণাগাররে। আল্লাহ 
আপনারে সেরয়রস্ট এই োরজর জরন্যই এরনসিরলন। আল্লাহ আপনারে থস্প্রন 
সনরয় এরিরিন িাফলয সদরবনই আল্লাহ আপনারে। 

আরবরগ ভারী হরয় উরেরি ডিঃ আব্দুল্লাহ জারবররর েডে।  
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‘ডিঃ নরূ আব্দুল্লাহ, ডিঃ জারবর আসম এবং থজায়ান এই রারত এখনই 
আমরা থস্প্ন োো েররত চাই। বলল, আহমদ মুিা।  

এেিু থেরমই আহমদ মুিা বলল, ‘থদায়া েরুন আপনারা, থস্প্রনর 
অবস্থা গুরুতর। থজায়ান সবশ্বসবদযালরয়র থিরা িাে হওয়া িরত্বও মসরিরো 
হওয়ার োররন সেিার পে তার রুে হরয় থগরি। এই পসরচয় প্রোে হওয়ায় 
অরনেরে জীবন সদরত হরি। এ িরবর থমাোরবলায় আল্লাহ থেন আমারদর 
িাফলয দান েররন।  

‘আবার বলসি মুিা ভাই, আল্লাহ আপনারে িফল েররবন। এই িাফলয 
আপনার হারত আিরব বরলই আল্লাহ আপনারে থস্প্রন সনরয় থগরিন। বলল, ডিঃ 
আব্দুল্লাহ জারবর।  

আল্লাহ িাফলয দান েররন েতেগুরলা েরতঘ। ঈমারনর দূঢ়তা এবং 
থোগযতা তার মরেয অন্যতম। এগুরলা না োেরল থতা আল্লাহর িাহােয আিরবনা, 
এখারনই ভয় জারবর।  

‘আল্লাহ িব িাহারেযরই মাসলে’। বলল, ডিঃ জারবর।  
আমার এেিা েো। বলল ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ।  
‘বলুন’, বলল, আহমদ মুিা।  
‘সমিঃ থজায়ান এেসি সবরাি সবজ্ঞান প্রসতভা, তার থমোরে আমরা 

আমরদর গরবষণা থেরন্দ্রর োরজ লাগারত চাই।  
আসম খুসে হব এিা হরল। তুসম সে বল থজায়ান? 
‘আপসন ো সনরদঘে েররবন, তাই েরব।’ 
‘সেে আরি থজায়ান আিরব, তরব ওরে আমারদর আর এেিু দরোর 

আরি। থবেী িময় নয়। দু’এেমাি পররই থি আিরত পাররব।’ 
‘থজায়ান তুসম এেিা ফরম সনরয় োও। পুরণ েরর দু’চার সদরনর মরেযই 

পাসেরয় সদও।’ বলল ডিঃ নুর আব্দুল্লাহ। 
‘েন্যবাদ।’ বলল থজায়ান। 
ডিঃ নুর আবদুল্লাহ উরে সগরয় দু’সি ফরম এরন থজায়ারনর হারত সদল।  
‘দু’সি থেন?’ থজায়ান বলল। 
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‘রাখ, দরোর হরতও পারর।’ 
আহরমদ মুিা উরে দাাঁড়াল। বলল, ‘আমরা এখসন থেরত চাই।’ 
থজায়ানও উরে দাাঁড়াল। 
‘এখসন োরবন?’ বলল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। 
‘এখসন মারন এই মুহূরতঘ।’ 
বরল আহমদ মুিা হ্যাডডরেরের জরন্য হাত বাসড়রয় সদল ডিঃ নুর 

আবদুল্লাহর সদরে।  
ডিঃ নুর আবদুল্লাহ ও ডিঃ জারবররর িারে হ্যাডডরেে েরর র্ুরর দাাঁসড়রয় 

হাাঁিরত শুরু েরল আহমদ মুিা।  
পরর তার থপিরন থবসররয় এল থজায়ানও।  
ড্রইং রুরমর দরজায় এরি দাাঁড়াল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ এবং ডিঃ আবদুল্লাহ 

জারবর।  
বাগারনর থভতর সদরয় লাল সুড়সের রাস্তা সদরয় িামরন এসগরয় োরি 

আহমদ মুিা ও থজায়ান। 
‘থোন পরে ওাঁরা োরবন, গাসড় লাগরব সেনা, সেিুই সজজ্ঞািা েরা হরলা 

না। ডাসে ওাঁরদর...।’  
বরল িামরন পা চালারত থগল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। 
ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর তারে হাত সদরয় বারণ েরর বলল, ‘থডরে লাভ 

হরব না। এেিা পসরেল্পনা উসন সনশ্চয় েরররিন থোন প্ররয়াজন হরল সনরজই 
বলরতন।’ 

‘তবু...।’ 
‘লাভ হরব না। সনরজর পারয় ভর েরর স্বােীনভারব উসন চলরবন, এিাই 

ওাঁর সনয়ম। োউরে েষ্ট না সদরয় েতিা িম্ভব সনরজই েষ্ট েররবন, এিাই ওাঁর 
রীসত।’ 

‘তাই থতা উসন িবার এত সপ্রয়, তাই থতা উসন এতবড় সবপ্লবী।’ 
‘হ্যাাঁ, তাই।’ 
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এসগরয় চলসিল দু’জন রাত িারড় বারিায় েীতল সনরবতার মার  মৃদু 
স্প্ন্দন তুরল। 

আহমদ মুিা ও থজায়ান েখন গরবষণা থেরন্দ্রর এলাো থপসররয় রাস্তায় 
উেল, তখন পুসলরের দু’সি গাসড় দ্রুত এসগরয় োসিল আই সি সি সপ’ েমরপ্লরসর 
সদরে।  

আহরমদ মুিা এেবার থিসদরে তাসেরয় দৃসষ্ট সফসররয় িামরন সনরিপ 
েরল।  

‘থেন তাড়াতাসড় চরল এলাম জান থজায়ান, ডিঃ নুর আবদুল্লাহ োরত 
িহরজই বলরত পাররন, গরবষণা থেন্দ্র থেরে চুসর েরা এেিা দসললরে থেন্দ্র 
েরর দু’দরলর িংর্ারতর ফল এিব র্িনা, হতযা োণ্ড।’ বলল আহমদ মুিা। 

‘দু’দল প্রমাণ হরব সে েরর?’ 
‘দু’থিা গাসড়র মুরখা-মুসখ িংর্াত। তািাড়া সমিঃ সভলাররায়া এর জীবন্ত 

িািয হরবন। এে পি তারে থতজসিয় ও স্যাম্পুল সদরয়সিল, অন্য পি তার 
োি থেরে থিগুরলা থেরড় সনরয়রি। আসম মরন েসর, সমিঃ সভলাররায়ারে পুসলে 
আপাততিঃ িাড়রি না।’ 

‘তাহরল থজনরদর সে হরব?’ 
‘ওরদর চরল থেরত অসুসবো হরব না, সেিু সজজ্ঞািাবাদ েররত পারর 

মাে।’ 
‘ওরে আমরা থিসলরফান েররত পাসর না, থেষ খবরিা সনরত পাসর না? 
আহমদ মুিার থোাঁরি হাসি ফরুি উেল। বলল, থতামার উরদ্বগ বু রত 

পারসি থজায়ান। সেন্তু এ িময় বাইররর থোন থিসলরফান থজনরে িরন্দরহর মরেয 
থফরল সদরত পারর। এমসনরতই থি ভয়ানে োজ েরর বরি আরি।’ 

থরস্ট হউরজর দু’জন থলাে সনহত হওয়ার র্িনা মরন পড়ল থজায়ারনর। 
আহমদ মুিা বরলসিল, থি দু’জন থজরনর গুলীরতই মরররি। থজরনর োন্ত, সুন্দর, 
িরল মুখিা থভরি উেল থজায়ারনর থচারখ। থজন থজায়ারনর জরন্য এতবড়  ুাঁসে 
সনল। থজরনর োরি থি এতবড়। থোন ভারব জানাজাসন হরল ওর থে সে হরব। 
থবাোর মত সপস্তলিা আবার িারে রারখসন থতা। মনিা অস্বসস্তরত ভরর থগল 
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থজায়ারনর। এেিা থবাবা আতংে এরি তারে সর্রর েরল। তার মরন হরলা, তার 
থজরনর সনরাপত্তার থচরয় বড় থেন তার োরি এখন আর সেিু থনই।  

বলল থজায়ান, ‘থজরনর েসদ থোন সবপদ র্রি োয়?’ 
‘আসম থিিা সচন্তা েররসি থজায়ান। সেন্তু আমরা তার িারে থোগারোগ 

েসর সেংবা তারে থিখারন থেরে িসররয় আসন- োই েসর আমরা তারে সর্রর, 
তারত থি থবেী িরন্দরহর সেোর হরব।’ 

োমল। ‘এেিু ভাবল আহরমদ মুিা, তারপর এেিু থহরি বলল, থতামার 
থজরনর জরন্য এিুকু েররত পাসর, থি সেরয়স্ট িাড়ার আরগ আমরা সেরয়স্ট থেরে 
োব না।’ 

‘থিিা সেভারব? আমরা থতা সেরয়স্ট িাড়সি।’  
‘আমরা োসি থবারি। থবারি বরি আমরা েত খুেী অরপিা েররত 

পাসর।’  
‘োর থবাি?’ 
‘ও তুসম জান না। আসম থভসনি থেরে থবাি সনরয় এরিসি  ারমলায় োরত 

না পড়রত হয় এ জরন্য। থবাি সফরডল সফসলরপর এে থভসনিীয় বন্ধুর। তার বন্ধুসি 
আবার মুিলমান। সুতরাং বলরত পার থবািসি আমারদরই।’ 

‘আমরা সে আবার থভসনরি োব?’ 
‘হ্যাাঁ, থবারি থভসনি। থভসনি থেরে িারন্সর ‘মারেঘল’ হরয় দসিণ 

িারন্সর ‘তুলজু’। তুলজু থেরে িড়ে পরে িান্স থপসররয় বািে এলাো সদরয় 
সপররসনজ পবঘত পার হরয় থস্প্রন।’  

‘আপসন এ পরেই বুস  এরিরিন? আপসন ইউররপর এই অঞ্চরল নতুন। 
নাগসরেরত্বর  ারমলা আরি। আপসন সে েরর এো এরলন?’ 

‘সফসলপ আমারে থস্প্রনর অতযন্ত ববে এেিা পািরপািঘ েরর সদরয়রি। 
আর এো থতা নই। আমার িারে আবদুর রাহমান িপ্তম এরিরি, থি বািে 
থগসরলার এেজনরনতা, মুিলমান। িান্স, ইিালী, ইতযাসদ তার োরি 
ববেেখানার মত।’ 

‘থোোয় থি?’ 
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‘থবারি।’  
থোন েো এল না থজায়ারনর তরফ থেরে। 
এেিা িযাসস থদরখ থডরে সনল আহরমদ মুিা। 
উরে বিল দু’জন গাসড়রত। 
িুরি চলল গাসড় সেরয়রস্টর ‘সবরনাদন বন্দররর’ সদরে। ওিা সেরয়রস্টর 

শুেু নয়, থগািা দসিণ-পূবঘ ইউররারপর অতযন্ত থলাভনীয় পেঘিন থেন্দ্র। ওখারনই 
রাখা আরি আহরমদ মুিার থবাি। 
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৪  
সেরয়স্ট থেরে থবর হওয়ার চতুেঘ সদন মেযরারত আহমদ মুিারা তুলজু 

সবমান বন্দরর থপ াঁিাল। অেচ সিসডউল অনুিারর সদ্বতীয় সদন মেযরারত তারদর 
তুলরুজ থপ াঁিার েো সিল। সেরয়রস্ট তারদররে থদখা েররত হয়সন। িোরলই 
তারা মরিল ‘সি-কুইন’- এর সররিপেরন থিসলরফান েরর জানরত থপররসিল, শুে ু
অেযাপে সভলাররায়া িাড়া িবাই রারতর থপ্লরনই মাসদ্রদ রওনা হরয় থগরি। 
আহরমদ মুিারদররে দু’সদন োিারত হরয়রি থভসনরি। 

আহমদ মুিারা থভসনরি থপ াঁরিসিল বুেবার সবরেরল। শুক্রবার পেঘন্ত 
তারদররে থভসনরি োেরত হরয়রি। সফসলপ ও আবদুর রহমান িপ্তম এর বন্ধু 
ইব্রাসহম আলফরনিা সেিুরতই আহরমদ মুিারে িাড়রত রাজী হয়সন। তার েুসি 
সিল, শুক্রবার বাদ জুমা গুরুত্বপূণঘ দু’জন খৃস্টারনর ইিলাম গ্রহরণর অনুিান 
আরি, এ অনুিারন আহমদ মুিারে হাসজর োেরতই হরব। 

আপসত্ত সেিু েররলও থলাভ থজরগসিল আহমদ মুিার মরন। থভসনরির 
মিসজরদ জুমা পড়া োরব, এখানোর মুিলমানরদর িারে িািাৎ হরব, িবরচরয় 
বড় লাভ হরব দু’জন ভাইরয়র ইিলাম- গ্রহণ অনুিারন হাসজর োেরত পারা। 

সুতরাং ইব্রাসহম আলফরনিার েুসিরত দুবঘল হরয় পরড়সিল। আহমদ 
মুিা থিসদন আলাপ েরসিল আলফনরিার ড্রইংরুরম বরি। 

আহমদ মুিা সে সিোন্ত থনরব না থনরব ভাবসিল থিই িময় র্রর প্ররবে 
েররসিল এেসি থমরয়। পারয়র থগাড়াসল পেঘন্ত নামারনা তার স্কািঘ জুতার প্রান্ত 
থোন িুাঁই িুাঁই েররি। গারয় থোি। মাোয় রুমাল, থচারখর প্রান্ত পেঘন্ত নামারনা। 

র্রর ঢুরে িালাম সদরয় থমরয়সি ইব্রাসহম আলফনরিারে বরলসিল, 
‘এেিা সুখবর আব্বা’। 

‘আমার থমরয় আরয়ো। থভসনি সবশ্বসবদযালরয় পরড়’। থমরয়সিরে 
থদসখরয় বরলসিল আলফনরিা। 
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েো থেষ েররই থমরয়সিরে সজজ্ঞািা েররসিল আলফনরিা, ‘তুসম বুস  
সবশ্বসবদযালয় থেরে এরল?’ 

‘সজ, হ্যাাঁ’। 
‘তুসম থতা এাঁরদর সচন না’। 
‘সচসন না, আম্মার োরি শুনলাম’। 
‘সে শুনরল?’ 
‘ইসন থিই আহমদ মুিা’। আহমদ মুিার সদরে ইংসগত েরর বলল 

থমরয়সি। 
‘থোন আহমদ মুিা?’ এেিু থহরি সজজ্ঞািা েরল আলফনরিা। 
‘সেসন মুিলমানরদর জজঘওয়াসেংিন, সেসন মুি েরররিন সফসলসন্তন, 

সমন্দানাও, মেয এসেয়া, েরেোি ও বলোরনর মুিলমানরদর?’ 
‘জজঘওয়াসেংিরনর িারে তুলনা সে সমলল, মা?’ 
‘সেে থমরল না, জজঘওয়াসেংিন এেিা থিনাবাসহনীরে থনতৃত্ব সদরয়রিন 

মাে। সেন্তু ইসন এেিা িাসবঘে মুসি আরন্দালরনর সনমঘাতা ও িাফলযদানোসর। 
ইসন িরবঘাচ্চ থিনানায়ে, আবার িবঘসনম্ন বিসনেও। ইসন ো আরদে েররন, প্রেরম 
সতসন তা পালন েররত িামরন অগ্রির হন। জজঘওয়াসেংিন শুেু সিরলন মাোর 
বযসি, এমন মাো ও মাসির বযসি সিরলন না?’ 

আলফনরিার মুরখর হাসি সমসলরয় সগরয়সিল। তার জায়গায় এরিসিল 
সবস্ময়। থমরয়র সদরে অবাে সবস্মরয় থচরয় আলফনরিা বরলসিল, ‘এত েো এমন 
েো তুসম জানরল সে েরর, সেখরল থোরিরে মা?’ 

তখনই উত্তর থদয় সন আরয়ো। এেিিুণ চুপ েরর সিল। তারপর 
বরলসিল, ‘আপনারে বসলসন আব্বা, আমরা ‘ইয়ুে থিািাইসি ফর ইউররাসপয়ান 
থররনিা’ নারম এেসি িংগেন েররসি। থিরল ও থমরয়রদর জরন্য এর দু’সি সভন্ন 
সভন্ন উইং আরি। দু’থিা উইং স্বােীনভারব োজ েরর। প্রসত িপ্তারহ আমরা স্টযাসড 
িারেঘরল বসি। আমরা দু’থিা োজ েসর, এে, ইিলারমর আসেদা-সবশ্বাি ও 
ইসতহাি সেিা েসর আমরা, দুই, থদে-সবরদরের িমস্যা সনরয় আমরা আরলাচনা 
েসর, থোন থদরে মুিলমানরদর সে িমস্যা থি তেয আমরা থোগাড় েসর এবং 
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সবরশ্বর সবসভন্ন মুিসলম িংস্থা িংগেনরে আমরা িােযমত বই-পুস্তে, পে-পসেো, 
োসিং, সিসপং পাসেরয় িাহােয েসর। এই িূরেই আমরা জনাব আহমদ মুিা 
িম্পরেঘ থজরনসি’। 

‘এ থিািাইসি সে থতামার থভসনি থেসন্দ্রে?’ 
‘না আব্বা। এ থিািাইসি প্রেম গসেত হয় জামঘাসনর সমউসনখ েহরর। 

ইিলাম গ্রহণোরী এেজন জামঘান তরুণ ইসঞ্জসনয়ার এই থিািাইসি গেরনর 
উরদযািা। এই ইসঞ্জসনয়ার থি সদ আররব পাাঁচ বির সিরলা এেসি পারমাণসবে 
প্রেরল্প এবং থিখারনই ইিলাম গ্রহণ েররন। এখন এই থিািাইসি থগািা মেয 
ইউররাপ জুরড় িসড়রয় পরড়রি। আমারদর ইিাসলরতই আরি ২০সি থেন্দ্র’। 

আরয়ো োমরতই আহমদ মুিা বরল উরেসিল, ‘থবান, থতামারদর োরজর 
মতই থতামারদর থিািাইসির নামিা সুন্দর। সেন্তু বলত, ‘আজরের িমৃে ও সুন্দর 
ইউররাপ তার থররনিাাঁরই ফল, আবার ইউররারপ থরাঁরনিা থেন?’ 

আরয়োর মুরখ এে িুেররা িলি হাসি ফুরি উরেসিল। বরলসিল থি, 
জনাব এর উত্তর আপসন জারনন, তবু বলসি, ইউররারপর থি থররনিাাঁ ইউররাপরে 
িমৃসে সদরয়রি এবং িমৃসেজাত থি ন্দেঘয সদরয়রি সেেই, সেন্তু এই িমৃসে এবং 
িমৃসেজাত থি ন্দেঘয সনরয় তারা থোন পরে চলরব, থোন পরে চলরল তারদর 
আত্মার পসরতৃসপ্ত আিরব, থোন পরে চলরল পসরবার, িমাজ ও রারষ্ট্র আনরব 
তারদর িাসবঘে মংগল, থিই বযাপারর ইউররাপ আজ ভীষণ অন্ধোরর। এই 
অন্ধোরর তারদর হতাো ক্ররমই বাড়রি, জীবন হরয় উরেরি ক্লাসন্তের। মহত্তর ও 
মংগলতর অসত-জীবসনে এেসি লরিযর অভারব তারদর জীবন ও িমৃসে িবই 
অেঘহীন হরয় পড়রি। আমারদর থররনিাাঁ ইউররাপরে এই জীবন-সবনােী অবস্থার 
হাত থেরে বাাঁচাবার জরন্যই। আজ এেমাে ইিলারমই আরি এই থরাঁরনিার 
েসি’। 

‘েন্যবাদ থবান। তুসম থে মহত্তর ও মংগলতর অসত-জীবসনে এেিা 
লরিযর েো বলরল থিিা সে?’ 

থিই িলি হাসি আবার ফরুি উরেসিল আরয়োর মুরখ। বরলসিল, ‘মাফ 
েররবন, আমার েো আসম পসরষ্কার েররত পাসরসন। অসত-জীবসনে বলরত 
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বু ারত থচরয়সি জীবন-পরপাররর অেঘাৎ পরোলীন জীবরনর মহত্তর, উচ্চতর 
লরিযর েো’। 

‘অেঘাৎ আমারদর এই জীবরনর স্বসস্ত ও সুখরে এবং অেঘ-প্রাচুরেঘর 
অেঘময়তারে তুসম পরোলীন জীবন-মুখী মহত্তর ও উচ্চতর লরিযর িারে িম্পৃি 
েররি। এর বযাখযা তুসম সেভারব েররব’। বরলসিল আহমদ মুিা। 

আরয়োর মুখ লিায় লাল হরয় উরেসিল। বরলসিল থি, ‘িব সবষয় আসম 
ভালভারব বুস সন। আসম থেিুকু বলরত পারব তাহরলা, এই জীবনিাই েসদ থেষ 
হয়, এই জীবরনর পর েসদ আর সেিু না োরে, তাহরল অেঘ-প্রাচুেঘ-িমৃসে িবসেিু 
িরত্ত্বও জীবরন এে িময় হতাো এরি দাাঁড়ায়, িবসেিু অেঘহীন হরয় পরড়। থেমন, 
থে থোন িময় মানুরষর মৃতযু র্িরত পারর, আর মৃতযুর িারে িারেই েসদ িব থেষ 
হরয় োয়, তাহরল জীবরনর এত আরয়াজন থেন, এর প্ররয়াজন সে! এ থেরেই 
আরি জীবরন সবেৃঙ্খলা, জীবরনর প্রসত সবতষৃ্ণা। োর এেিা প্রোে হরলা, 
অস্বাভাসবে েররণর ভাব-প্রবণতা, থনোগ্রস্ততা। এিা হরলা এেসদে। আররেিা 
সদে হরলা, পসরবার, িমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনরে সুন্দর ও োসন্তপণূঘ েররত থভাগও 
প্ররয়াজন, তযাগও প্ররয়াজন। প্ররয়াজন থভাগ ও তযারগর ভারিাময। সেন্তু 
পরোলীন জীবন েসদ না োরে, থিখারন েসদ পুরস্কাররর সনশ্চয়তা এবং োসন্তর 
েসদ সবষয় না োরে তাহরল মানুষ অবযাহতভারব তযাগ েরর োরব থেন, 
থস্বিাচাসরতা অন্যায় ও অসবচার থেরে থস্বিায় সবরত োেরব থেন? সুতরাং 
আমারদর এই জীবরনর সুখ-োসন্ত-িমৃসে পরোলীন জীবরনর উচ্চতর ও মহত্তর 
প্রসতশ্রুসত ও পুরস্কাররর িারে িম্পৃি’। 

আহমদ মুিার মুখ আনরন্দ উজ্জ্বল হরয় উরেসিল। থভসনরি বরি 
ইউররাপীয় সেিা প্রসতিারনর এেজন ইউররাপীয় তরুণীর েরডে এই েোগুরলা 
শুেু অপূপপ নয়, অসবশ্বাস্য মরন হরয়সিল আহমদ মুিার োরি। বরলসিল আহমদ 
মুিা, ‘েন্যবাদ থবান, এত সেখরল থোোয়, স্টযাসড িারেঘরল?’ 

‘স্টযাসড িারেঘরল এবং বই পরড়’। 
‘সে বই?’ 
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‘িাইরয়দ কুতুব ও আবুল আ’লার তাফিীর, তারদর জীবনী এবং আরও 
অরনরের বই’। 

‘থোোয় পাও?’ 
‘আমারদর সবশ্বসবদযালরয় অরনে বই আরি’। 
‘সেরনরি ওরা?’ 
থিািাইসির মােযরম আমরা পসরেল্পনা েররসি, প্রতযি ও পররাি 

থচষ্টার মােযরম আমরা সবশ্বসবদযালয়রে সদরয়ই এই িব বই সেসনরয় থনব। আমরা 
তাই েররসি। এখন অন্ততিঃ মেয ইউররারপর িব সবশ্বসবদযালরয়ই প্ররয়াজনীয় িব 
বই পাওয়া োয়’। 

‘থতামারদর থিািাইসির েো আমারে সবসস্মত েরররি থবান। থতামরা 
অরনে-অরনে এসগরয়ি। আমার মরন হরি সে জান, ইউররারপর থতামরাই হরব 
আজরের সবরশ্ব ইিলারমর িবরচরয় সুদি বাসহনী’। 

‘েন্যবাদ। োলরে আমারদর থজানাল িরম্মলন। থভসনরিই। আপনারে 
থপরল থিিা হরব আোরের চাাঁদ হারত পাওয়ার থচরয়ও বড় সবস্ময়। আপনারে 
দাওয়াত সদসি আসম’। 

আরয়োর আব্বা আলফনরিা চি েরর বরল উরেসিল, ‘ওরদর থপ্লন আজ 
রারতই, চরল থেরত চারিন ওরা’। 

আরয়ো থিাি চঞ্চলা থমরয়র মত উরে দাাঁসড়রয় বরলসিল, ‘না আব্বা, 
ওাঁরদর োওয়া হরব না সেিুরতই, থেরত থদব না। আহমদ মুিার উপর আমারদরও 
অসেোর আরি। ইউররারপর প্রসতও ওাঁর দাসয়ত্ব আরি’। 

‘বল তুসম ওাঁরে’। বরলসিল আলফনরিা। 
আহমদ মুিা থিাফায় গা এসলরয় সদরয়সিল। গম্ভীর েরডে বরলসিল, 

‘থস্প্রন থফরার থেন আমার এত তাড়া তা আপনারা জানরল থদরী েররত আমারে 
বলরতন না। ওখারন মুিলমানরদর অবসেষ্ট সচহ্নিুকুর উপর ভয়াবহ আর্াত 
আিরি, থে দীপ সেখািুকু মাসদ্ররদ জ্বরল উরেরি, তাও সনরভ োওয়ার মুরখ। আমরা 
এেিা িাহারেযর জরন্য সগরয়সিলাম সেরয়রষ্ট ডিঃ িালারমর গরবষণা থেরন্দ্র। সেন্তু 
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থি িাহােয িম্ভব নয়। এখন েসেণতর পরে আমারদর এগুরত হরব। প্রসতসি মুহূতঘ 
এখন আমার োরি অিহ্য রেম দীর্ঘ মরন হরি।’ 

োমল আহমদ মুিা। 
থগািা ড্রইং রুরম থনরম এরিরি গাম্ভীেঘ। আরয়োর মুরখও এেিা থবদনা 

ও েংোর ভাব ফরুি উরেরি। োরও মুরখ থোন েো থনই। 
আহমদ মুিাই আবার েো বরলসিল, ‘তবু আসম োেব দু’সদন থভসনরি। 

জনাব আলফনরিার েোয় আসম দূবঘল হরয়সিলাম। আর আরয়োর েোয় আসম 
সিোন্ত পসরবতঘন েররসি।’ 

আরয়োর মুরখ হাসি ফরুি উরেসিল। িুরি চরল োসিল থভতরর, িম্ভবতিঃ 
তার মারে সুখবরসি জানাবার জরন্যই। দু’পা সগরয়ই সফরর দাাঁসড়রয়সিল আরয়ো। 
বরলসিল তার আব্বারে লি েরর, ‘আপনারে থে সুখবর জানারত এরিসিলাম 
থিিা হরলা, শুক্রবারর দু’জন িাড়াও আররা েরয়েজন ইিলাম েবুল েররত 
পারর।’ 

েো থেষ েররই আরয়ো িুিসিল থভতরর। 
আলফনরিা বরল উরেসিল, ‘শুন আরয়ো, এ খবর োর োি থেরে 

শুনরল, তুসম? 
সেন্তু থে োর েো শুরন। আলফনরিা’র েো শুরু হরত হরতই আরয়ো 

থভতরর। 
 
আহমদ মুিা থমরয়রদর ইয়ুে থিািাইসি ফর ইউররাসপয়ান থররনিাাঁর 

থজানাল িরম্মলরন সগরয়সিল। ঈরদর আনন্দ এরিসিল থিসদন ঐ িরম্মলরন। 
প্রেরম সিল বিৃতা। পরনর সমসনরিই তার েো থেষ েররসিল আহমদ মুিা। 
তারপর শুরু হরয়সিল প্ররশ্নাত্তর। আড়াই র্ডিা চরলসিল প্ররশ্নাত্তররর আির। এই 
আড়াই র্ডিায় ইিলারমর গত থচ েে’ বিররর ইসতহাি, মুিলমানরদর আজরের 
িমস্যা-িম্ভাবনার থোন প্রোনসদেই বাদ োয়সন। আহমদ মুিা বেরেঘর িারে 
িেল প্ররশ্নর জবাব সদরয়রি। খুব খুেী হরয়সিল থি ইউররাপীয় থবানরদর আগ্ররহ। 
অনুিান থেরষ আহমদ মুিারে েন্যবাদ জানারত সগরয় থিািাইসির পি থেরে 
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থভসনি োখার িভারনেী আরয়ো বরলসিল, ‘থিািাইসির জীবরন আজ 
ঐসতহাসিে সদন। আল্লাহ রাবু্বল আলাসমরনর সবরেষ অনুগ্রহ আরি আহমদ মুিার 
উপর। সতসন থেখারন পা থদন, থিখারনই থিানার ফিল ফরল, মুিলমানরদর 
জীবরনর অন্ধোর থেরি সগরয় আরি থিানালী সদন তার এই আগমন আমারদর 
মার  আল্লাহ রাবু্বল আলাসমরনর এে পসরেল্পনার ফল আমরা মরন েসর। তাাঁর 
েো, তাাঁর সেিা এবং তাাঁর উৎিাহ দান আমারদর থিািাইসিরে নতুন জীবন দান 
েররব, আমারদর বহুদূর এসগরয় সনরব। তাাঁর োরি আমারদর দাবী, ইউররাপ 
বসঞ্চত, ইউররারপর মানুষ বসঞ্চত, মুিসলম সবশ্ব ইউররারপর প্রসত নজর সদে। 
ইউররারপর মান অনুিারর উা্পেুি ও েরেষ্ট ইিলামী িাসহতয এখনও িৃসষ্ট হেসন। 
ইংররজীরত, ফরািী ভাষায় সেিু আরি, ইউররারপর অরনে জাতীয় ভাষায় 
ইিলামী িাসহতয েূরণযর থোোয়। থোগয মুিসলম সমেনারীর িংখযাও বলা োয় 
েূরণযর অংরে এই সবষয়গুরলার সদরে আমরা আমারদর মহান ভাই-এর দৃসষ্ট 
আেষঘণ েরসি। থজার সদরয়ই আমরা তারে বলরত চাসি, ইিলামী 
আরন্দালনগুরলা থে পসরেম, থে েষ্ট, থে তযাগ ও থোরবানী মুিসলম থদেগুরলারত 
েররি, তা েসদ তারা ইউররারপর জরন্য েরর, তাহরল হাজারগুণ থবেী ফল তারা 
লাভ েররব। আমরা আো েরসি, ইউররারপর এই আকুল েি তাাঁর মােযরম 
মুিসলম সবরশ্ব োরদর োরি থপ াঁিা দরোর তারদর োরি সনশ্চয় থপ াঁিরব। আমরা 
আল্লাহর োরি আমারদর মহান ভাই-এর দীর্ঘ জীবন ও িব থিরে োসময়াবী 
প্রােঘনা েরসি। আর প্রােঘনা েরসি, ইউররাপও থেন তাাঁরে পায়।’ 

আহমদ মুিারে থভসনরির আবু আলী সুলাইমান মিসজরদ নামাে পড়ারত 
হরয়সিল। 

থভসনরির এই আবু আলী সুলাইমান মিসজদসি এা্ই নারমর পুরারনা 
মিসজরদর ধ্বংিাবরেরষর উপর নতুনভারব সনসমঘত হরয়রি। এই অপূপপ সুন্দর 
মিসজদ েমরপ্লসসিরত ররয়রি এেিা বাজার, এেিা সেিালয়, এেিা বড় 
িরম্মলন থেন্দ্র, এেিা লাইরব্ররী। 

এই আবু আলী সুলাইমান মিসজরদর এেিা ইসতহাি আরি। 
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তখন পঞ্চদে েতরের থেষ দেে। তুররস্ক খসলফার আিরন তখন 
সদগ্বীজয়ী সুলাইমান। িমগ্র ভূমেযিাগর তার থন বহররর দখরল। ইিালীর উপকূল 
ও বহু নগরী তাাঁর েব্জায়। থরারমর মত থভসনি তখন খৃষ্টান প্রসতররারের দুরভঘযদয 
দূগঘ। এই দুরভঘদয দূরগঘ সুলাইমারনর মুিসলম থন বহর প্ররবে েররত পাররসন। সেন্তু 
প্ররবে েররসিল ইিলাম প্রচারে আবু আলী সুলাইমান। তাাঁর হারত সিল 
থোরআন, আর তাাঁর সপরের থিাট্ট পুিুসলরত সিল শুেরনা রুসি। থি মযদেঘন, 
মৃদুভাসষ ও দয়ালু হৃদয় আবু আলী সুলাইমান সিল থভসনিবািীরদর োরি এে 
সবস্ময়। থে থভসনিবািীরা জানত মুিলমানরা েুে, হতযা ও সনিুরতার প্রতীে, থিই 
থভসনিবািীরা এেিা সভন্ন সচে থদখল আবু আলী সুলাইমারনর মরেয। তাাঁর নম্রতা, 
ভদ্রতা ও সেষ্টাচাররর োরি দাাঁড়ারল সহংিা-সবরদ্বষ থোোয় থেন হাওয়া হরয় োয়। 
ভীষণ স্বভারবর অপরােীরা তাাঁর িংস্প্রেঘ এরল গরল খাাঁসি থিানা হরয় োয়। তখন 
চারসদরের রণ-উন্মাদনা ও রণ-ডংোর মরেয সতসন থেন োসন্তর এে িায়াদার 
বৃি। 

আবু আলী সুলাইমান তার বারির স্থান সনসদঘষ্ট েররসিরলন থভসনরির এে 
প্রারন্ত এে থিাট্ট-োন্ত থস্রাতস্বীসনর তীরর। খুব েীঘ্রই স্থানসি েনী-সনেঘন িেরলর 
দেঘন গাহ হরয় উেল। সতসন িেলরে বলরতন, স্রষ্টা থেভারব চান থিভারব না চলার 
োররণই মানুরষর মরন, িমারজ, থদরে-িবিা জুরড় আরি অোসন্ত। িব আচররণর 
জরন্য স্রষ্টামূখী না হরয় থস্বিাচারী হওয়াই মানবতার জরন্য িবরচরয় বড় অপরাে। 
সতসন মানুষরে জানারলন, ইিলাম শুেু মানুরষর নয়, কুকুর, থর্াড়ার মত পশুরদরও 
সনরাপত্তা সবোন েরর, তারদর সুখ-দুিঃরখর েো ভারব। 

আবু আলী সুলাইমারনর িুদ্র কুসিররর িামরন গরড় উরে মিসজদ। 
থিখান থেরে উচ্চাসরত হরত োরে মুয়াসিরনর আোন সদরন পাাঁচবার। এে থেরে 
দুই, দুই থেরে সতন, সতন থেরে চার-এইভারব েীরর েীরর নামাসজরত ভরর উরে 
মিসজদ। গরড় উরে থভসনরি এেসি মুিসলম িমাজ। আবু আলী সুলাইমান েীঘ্রই 
োিেরদর থোপ দৃসষ্টরত পরড়ন। বলা হরলা আবু আলী সুলাইমান তুররস্কর 
সুলতান সদগ্বীজয়ী সুলাইমারনর চর। এেসদন ফজররর িময় নামােীরা সগরয় 
থদখল, আবু আলী সুলাইমারনর রিাি ও সনষ্প্প্রাণ থদহ পরড় আরি মিসজরদ 
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জায়নামারের উপর। তীডিোর িুসরর আর্ারতর পর আর্ারত তার থদহ সবেৃত 
হরয়রি, সেন্তু মুখ ভরা সিল পসবে হাসি, থেমন সতসন হািরতন সেে থতমসন। থি 
দৃরশ্যর সদরে থচরয় মানুষ ডুেরর থোঁরদ উরেসিল। 

তারপর থভসনরির মুিলমানরা মিসজরদর নামেরণ েরর আবু আলী 
সুলাইমান মিসজদ। আবু আলী সুলাইমান মররলও মানুষ তার নামরে বাাঁসচরয় 
রাখরত থচষ্টা েরর এইভারব।  

সেন্তু থভসনরির দূবঘল িংখযালর্ু মুিলমানরা থেষ পেঘন্ত তা পাররসন। আবু 
আলী সুলাইমানরে থেমন হতযা েরা হয়, থতমসন মিসজদসিরেও, প্রায় এেে’ 
বির পরর, ধ্বংি েরা হয় এবং থিখারন গরড় থতালা হয় গীজঘা। 

সেন্তু ঊসনে েতরের থেষ সদে থেরেই গীজঘাসি পসরতযি হয়, থোন 
উপািে থিখারন আর থেত না থরাববাররর সনসদঘষ্ট প্রােঘনা িভায়। থিখারন গরড় 
উরে ক্লাব, পরর থররস্তাাঁরা। স্থানসি সেন্তু পসরসচত সিল িব িময় ‘থহাসল আবু আলী 
সুলাইমান’ বরলই। 

অরনে পরর থভসনরির মুিলমানরা স্থানসি থেনার উরদযাগ থনয়। সিোন্ত 
থনয় পুরারনা বুসনয়ারদর উপর আবু আলী সুলাইমান মিসজদসি পূনিঃসনমঘারণর। 
সেন্তু অরনে িাো প্ররয়াজন। থোোয় থি িাো। অবরেরষ মক্কার রারবতারয় আলম 
আল-ইিলামী িাহারেয এসগরয় আরি। স্থানসি থেনার জরন্য অেঘ িাহােয থদয়। 
তারপর থি সদ িরোররর অেঘ িাহারেয গরড় উরে সুন্দর, সুদৃশ্য আবু আলী 
সুলাইমান মিসজদ েমরপ্লস। 

এই োসহনী আহমদ মুিা শুরনসিল আরগই। েখন থি আবু আলী 
সুলাইমান মিসজরদ প্ররবে েররসিল, তার স্মসৃতর পদঘায় থভরি উরেসিল আবু 
আলী সুলাইমারনর িব োসহনী। এো এে মানুষ আবু আলী এরিসিরলন এই 
থভসনরি- থদে থিরড়, আত্মীয় স্বজন, পসরবার-পসরজন িব থিরড়! সেরির িারন 
সতসন এরিসিরলন এই সবরদে- সবভূই-এ! মানুরষর প্রসত ভালবািার িারন, 
তারদররে মুসির পে থদখাবার উদগ্র বািনায়। সনরজরদর িমস্ত সুখ-োসন্ত 
সবিজঘন দানোরী এই মহান তযাসগ বযসিরদর থচষ্টার োররণই ইিলারমর আরলা 
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সবরশ্বর সদরে সদরে িসড়রয় পরড়। এই মহান অগ্রজরদর েো স্মরণ েররত সগরয় 
আহমদ মুিার থচাখ দু’সি  াপিা হরয় উরেসিল অশ্রুরত।  

ইমাম িারহরবর অনুররারে আহমদ মুিারেই জুম্মার থখাতবা সদরত 
হরয়সিল। 

সবরাি মিসজদ। এে পারে থিরলরা, আররে পারে থমরয়রা। ভরর 
সগরয়সিল মিসজদ। শুেু থভসনি নয়, আে-পাে থেরে োরা থিসলরফারন খবর 
থপরয়সিল তারাও িুরি এরিসিল। প্রায় সতন হাজাররর মত মুিসল্ল হাসজর হরয়সিল। 
অসেোংেই েুবে ও তরুণ। 

থখাতবায় আহমদ মুিা বরলসিল, ইিলাম প্রচসলত অরেঘর থোন েমঘ নয়। 
জাগসতে জীবরন মানুষ োরত িসত ও অন্যায়-অসবচার থেরে বাাঁচরত পারর, সুরখ-
োসন্তরত োেরত পারর এবং পরোরল োরত সচরন্তন োসন্তর জীবন লাভ েররত 
পারর ইিলাম তারই এেে এেসি প্রােৃসতে সবোন। আহমদ মুিা বরলসিল 
ইিলাম সেভারব এরিসিল সেভারব সবজয় লাভ েররসিল এবং সেভারব দাাঁসড়রয় 
পরড়সিল সবশ্ববযাপী। এই েো বলরত সগরয় থি স্মরণ েররসিল খাজা মঈনুসেন 
সচেতীর েো, োহজালারলর েো, এে আবু আলী সুলাইমানিহ হাজাররা েহীসদ 
আত্মার েো। বলরত সগরয় আরবরগ তার েডে রুে হরয় সগরয়সিল। থোঁরদ উরেসিল 
মিসজরদর প্রসতসি মুিসল্ল। অশ্রু গসড়রয়সিল তারদর থচাখ থেরে অ র োরায়। 
তারপর আহমদ মুিা বরলসিল মুিলমানরদর আদেঘ-সবচুযসত সে েরর থিই 
থিানালী সদরনর ইসত র্িাল, স্বােঘপরতাজাত অননেয সে েরর তারদর পতন র্িাল 
থিই োসহনী। আত্মসবনারের থিই মমঘন্তুদ োসহনী আবার মুিসল্লরদর থচাখ িজল 
েরর তুরলসিল। এরপর আহমদ মুিা বরলসিল, পতরনর থেষতল থেরে 
মুিলমানরা আবার উরে আিরি, পৃসেবীরে পে থদখাবার দাসয়ত্ব সনরয় থে জাসতর 
উিান, থিই মুিসলম জাসত থিই দাসয়ত্ব গ্রহরণর জরন্য আবার আজ এসগরয় 
আিরি। স্বােঘপরতাজাত অননেয থে মুিসলম জাসতর এেসদন পতন র্সিরয়সিল, 
জীবন থদয়ার মত চুড়ান্ত তযাগ স্বীোর েরর তারা আজ ঐেযরে আবার িংহত 
েররি। মানবতার েলযারণ এবং মহৎ উরেরশ্য জীবন থদবার িংখযা থে জাসতর 
মরেয ক্রমবেঘমান হারর বারড়, থি জাসতর উিান থেউ থরাে েররত পারর না, থি 
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জাসতর সবশ্ব-রনতৃত্ব থেসেরয় রাখরত পারর না থেউ। মুিলমানরদর আবার সবশ্ব-
থনতৃত্ব লাভ অবোসরত। আসম দুর সদগরন্ত থি থিানালী সদরনর স্বণঘররখা থদখরত 
পাসি। আহমদ মুিার এ থেষ েোগুরলা আনরন্দ উজ্জ্বল েরর তুরলসিল 
মুিসল্লরদর মুখগুরলারে। আহমদ মুিা উপিংহারর বরলসিল, থি থিানালী সদরন 
থপ িার জরন্য িংগ্রারমর এে েসেন পে এখনও আমারদর পাসড় সদরত হরব। 

জুম্মার নামারের পর শুরু হরয়সিল ইিলাম গ্রহণ েররত আিা থলােরদর 
ইিলারম দীিা দারনর অনুিান। 

েো সিল দু’বযসির ইিলাম গ্রহরণর। এেজন থভসনি সবশ্বসবদযালরয়র 
অেযাপে, আররেজন তরুণ বযবিায়ী। সেন্তু ইিলাম গ্রহণোরীর িংখযা এরি 
দাাঁসড়রয়সিল িারত। এরদর পররর পাাঁচজরনর মরেয সতনজন িরোরী চাকুরর, 
দু’জন বযবিায়ী। িবাই বয়রি েুবে। িেরলর মরেয প্রবীণ এেমাে থভসনি 
সবশ্বসবদযালরয়র অেযাপে। তাাঁর বয়ি পঞ্চাে। পদােঘ সবজ্ঞারনর অেযাপে সতসন। 
উরল্লখয, তাাঁরে সনরয় এ পেঘন্ত থভসনি সবশ্বসবদযালরয়র সতনজন অেযাপে ইিলাম 
গ্রহণ েররলন।  

িেরলর অনুররারে আহমদ মুিাই ওাঁরদর িেরলর ইিলাম গ্রহণ অনুিান 
পসরচালনা েররসিল। 

অনুিান ও থদায়া থেরষ আহমদ মুিা অতযন্ত আগ্রহ সনরয় আরলাচনা 
েররসিল েরয়েজরনর িারে।  

প্রবীণ অেযাপে থজাি ওররতগা, মুিসলম নাম আহমদ হািান’থে 
আহমদ মুিা সজজ্ঞািা েররসিল, ইিলারমর থোন সজসনিসি আপনারে আেৃষ্ট 
েররসিল িবরচরয় থবেী’। 

‘থোন এেিা সদেরে আসম সচসহ্নত েররত পাররবা না। জীবন িম্পরেঘ 
ইিলারমর থিািাল দেঘনিাই আমারে আেৃষ্ট েরর’। বরলসিল অেযাপে 
ওররতগা। 

‘আেৃষ্ট হওয়ার সবষয়িা সে সিল?’ 
‘তাওহীদ, সরিালাত ও আরখরাত’ এর সবশ্বাি িসম্মসলতভারব থে অপূবঘ 

ও ভারিামযপূণঘ সবোরনর জন্ম সদরয়রি থিিা’। 
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েোর মা খারন এেিু থহরিসিল অেযাপে ওররতগা। তারপর আবার 
শুরু েররসিল, তাওসহরদর সবশ্বাি মানুষরে িমস্ত অন্ধসবশ্বাি, কুিংস্কার এবং 
িেল প্রোর দািত্ব থেরে মুি েরর এে স্বােীন মানুরষ পসরণত েরর, থেখারন 
উপরর এে আল্লাহ িাড়া তার উপরর আর থেউ োরে না। আর থরিালত থিই 
আল্লাহর খসলফা অেঘাৎ প্রসতসনসের মেঘাদায় অসভসিি েরর, আর তারে থদয় 
স্রষ্টার থদয়া জীবন পসরচালনার িংসবোন। আরখরারতর সবশ্বাি ‘মানুষরে থদয় 
িেল েৃতেরমঘর জওয়াবসদহীর িদাজাগরুে ভয় এবং পরোরলর সচরন্তনী 
জীবরন িৎ জীবরনর জরন্য পুরস্কাররর সনশ্চয়তা এবং অিৎ জীবরনর জরন্য োসস্তর 
প্রবল ভীসত। জাগসতে জীবনরে সুখ ও োসন্তপূণঘ েরার জরন্য মানুরষর এমন এে 
ভারিামযপূণঘ জীবন অপসরহােঘ’। 

আহমদ মুিা অেযাপে ওররতগার েো শুরন আল্লাহর শুেসরয়া আদায় 
েররসিল। বরলসিল, অেযাপে ওররতগার এই উপলসি েসদ ইউররারপর জাগ্রত 
সবরবরের োরি আমরা থপ াঁিারত পাসর, তাহরল আসম মরন েসর ইউররারপ 
পসরবতঘরনর এে সবপ্লব র্রি োরব। মুিা সবন নুিারয়ররর থে সবজয় অসভোন অষ্টম 
েতাব্দীরত িারন্সর দসিণ িীমান্ত সপররসনজ পবঘতমালায় এরি থেরম সগরয়সিল, 
থি সবজয় আমরা ইউররারপ িম্পূণঘ েররত পাররবা। িমর েসি ো থিসদন পাররসন, 
ইিলারমর আদরেঘর েসি তা পাররব। 

তরুণ-তরুণীর দল োরা হাসজর সিল থি িমারবরে, তারা আনরন্দ 
তেবীর সদরয় উরেসিল। তারদর থচারখ-মুরখ ফুরি উরেসিল উজ্জ্বল ভসবষ্যরতর 
এে স্বপ্ন। 

আহমদ মুিা তরুণ োরা ইিলাম গ্রহণ েররসিল থিসদন তারদর িারেও 
আরলাচনা েররসিল, তারদর উপলসির িারে পসরসচত হবার জরন্য। 

এেজন তরুণ বরলসিল, আসম েমুযসনষ্ট আরন্দালরনর িারে েুি সিলাম। 
সেন্তু েমুযসনষ্ট অেঘনীসত ও তার িামযবাদ অবাস্তব ও বযেঘ প্রমাসনত হবার পর আসম 
হতাোয় ভুগসিলাম। থি িময় আসম ‘ইয়ুে থিািাইসি ফর ইউররাসপয়ান থররনিা’ 
আরয়াসজত এেসি থিসমনারর উপসস্থত হরয়সিলাম। থি থিসমনারর এেজন বিা 
বরলসিরলন, ‘োিন দডড উসচরয় বডিরনর িামযতা সবোরনর মরেয শুেু অবাস্তবতা 
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নয়, এে েররণর সনপীড়নও সবদযমান ররয়রি। ইিলাম এই েররণর িামযতা নয়, 
আইরনর িামযতা সবোরন অতযন্ত েরোর এবং আরপাষহীন। এখারন এেজন 
দুবঘলতম িাোরণ থলারের অসভরোরগ রাষ্ট্র প্রোনরেও আিামীর োেগড়ায় এরি 
দাাঁড়ারত হয়। ইিলামী রাষ্ট্র বযবস্থায় এেজন িাোরণ থলাে রাষ্ট্র প্রোনরেও রাস্তায় 
দাাঁড় েসররয় বেসফয়ত তলব েররত পারর। ইিলাম মানুরষর স্বােীন আয়-বযরয়র 
উপর এমন বনসতে ও আইনগত সবসেসনরষে আররাপ েরর এবং আয় ও 
বযয়োরীরে এমন দাসয়ত্বররারে উিীসবত েরর োর ফরল িম্পদ অবযাহতভারব 
সবতরণেীল হরয় ওরে এবং এই িমারজ েনী হওয়া থেমন েসেন, থতমসন গরীব 
োোও অিম্ভব হরয় দাাঁড়ায়। এই েলযাণ-িমারজ রাষ্ট্র প্রোরনর ভাতা বা থবতন 
িাোরণ মানুরষর অংরের থচরয় থবেী হরত পারর না। আর এই েলযাণ িমারজ শুেু 
মানুষ নয়, কুকুরও েসদ না থখরয় োরে তার জরন্য আল্লাহর োরি জওয়াবসদহীর 
ভরয় রাষ্ট্র প্রোন ভীত োরে’। এই েোগুরলা আমার িামরন অজানা এে জগরতর 
দ্বার খুরল থদয় এবং আমারে এমনভারব প্রভাসবত েরর থে, আসম ইিলাম িম্পরেঘ 
পড়াশুনা েররত বােয হই। েীরর েীরর আমার োরি প্রসতভাত হরয় ওরে থে, 
মানবতার জরন্য স্বাভাসবে ও োসন্তময় জীবরনর এেমাে পে ইিলাম। তার 
পররই আসম ইিলাম গ্রহরণর সিোন্ত গ্রহণ েসর’। 

‘আপনার পসরবার থেরে থোন বাো আরিসন?’ আগ্ররহর িারে সজজ্ঞািা 
েররসিল আহমদ মুিা। 

‘আরিসন। বরং আব্বা খুেী। তার বয়ি এেে’ সতন বির, এেজন থগাাঁড়া 
েযােসলে সতসন। সতসন খুেী হরয়রিন োরণ আসম েমঘরদ্রাহী েমুযসনজম থেরে 
েরমঘর সদরে আিসি। সতসন আমারে বরলরিন, ‘ইিলামই থতামারদর জরন্য 
উপেুি। েমঘগুরলার মরেয মাে ইিলামই থতামারদর দাবী পূরণ েররত পারর’। 

আহমদ মুিার প্ররশ্নর জবারব আররেজন েুবে বরলসিল, ‘ইিলারমর 
নামাে আমারে প্রেম আেৃষ্ট েরর। পযাসরি সবশ্বসবদযালরয় পড়াোরল এেিা 
মিসজরদর োিাোসি আসম োেতাম। আিা-োওয়া োরল প্রায়ই এে িারে 
মুিলমানরদর নামাে পড়রত থদখতাম। অরনে িময় দাাঁসড়রয় দাাঁসড়রয়ও থদরখসি। 
মুিলমানরদর নামারের মরেয গণতন্ত্র, িামযতা ও স্রষ্টার প্রসত আনুগরতযর চুড়ান্ত 
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প্রোে আসম থদসখ। আররেিা সজসনি আমারে আেৃষ্ট েররসিল। থিিা হরলা, 
সদরন পাাঁচবার নামাে। এই ভারব সদরন পাাঁচবার থেউ েসদ তার প্রভরু িামরন 
দাাঁড়ায়, তাহরল সনিঃিরন্দরহ থি িৎ ও সুন্দর জীবরনর অসেোরী হরব। এই 
অনুভূসত থেরেই ইিলামরে জানার বযাপারর আসম আগ্রহী হই। ইয়ুে থিািাইসি 
ফর ইউররাসপয়ান থররনিাাঁ’ এ বযাপারর আমারে িাহােয েরর’। 

আহমদ মুিা ঐ সদনই সবরেরল ‘ইয়ুে থিািাইসি ফর ইউররাসপয়ান 
থররনিাাঁ’র থিরলরদর োখার এে আঞ্চসলে িরম্মলরন থোগদান েররসিল। 

এই সদনই িন্ধযা িারড় ৭িায় আহমদ মুিারা থভসনি থিরড়সিল। 
তারদররে সবমারন তুরল সদরত এরিসিল এেদল েুবে। আর এরিসিল ইব্রাসহম 
আলফনরিা এবং আরয়ো। 

সবমারনর গযাংওরয়রত প্ররবরের আরগ আহমদ মুিা থেষ সবদায় িম্ভাষণ 
জানাবার জরন্য সফরর দাাঁসড়রয়সিল। সফররই থদখরত থপরয়সিল আরয়ো এেদম 
থপিরনই। তার নীলরচাখ ভরা জল। 

‘োাঁদি আরয়ো তুসম?’ বরলসিল আহমদ মুিা। 
‘আর থদখা হরব না থোন সদন?’ বরলসিল আরয়ো। 
‘জীবন পারয় চলা পরের মত, থেউ থতা সনসশ্চত েরর সেিু বলরত পারর 

না আরয়ো?’  
‘পসেে সে থফররনা তার থফরল আিা পরে আর?’ 
‘থফরর থবান, আবার থফররও না।’ 
‘তাহরল থবানরা সে হাসররয় োরব, ভাইরদর জীবন থেরে?’ অিহ্য এ 

অনুভূসত।’ 
আরয়োর থচাখিা সভরজ উরেসিল। 
‘না মা, এমন ভাবি থেন? তুসমই না বরলি, ইউররারপর দাবী আরি ওর 

প্রসত? ওরে আিরতই হরব। 
‘পসরসচত ভাই-রবানরদর োরি সফরর আিরত আমারও ইরি েরর, সেন্তু 

এ ওয়াদা থোোও েররত পাসরসন।’ 
‘িসণরের এমন সৃ্মসত থবদনাদায়ে।’ থচাখ মুরি বলল আরয়ো। 
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‘তবু এমন হাজাররা র্িনা জীবরনর চলার পরে র্িরবই।’ 
‘মনরে আল্লাহর জরন্য প্রস্তুত েররনসন থেন?’ 
‘মানুষ তাহরল থবান মানুষ হরতা না।’ 
‘তাহরল সে আল্লাহ চান থবানরা ভারয়র জন্য এভারব োাঁদরব?’ 
‘অরেঘে বলরল ভাইরাও োাঁদরব থবারনর জরন্য, মা োাঁদরব িন্তারনর 

জরন্য, িন্তান োাঁদরব মারয়র জরন্য। এই মমতার বাাঁেরনই থতা মানব িমাজ 
বাাঁো।’  

দরজায় োেীর ভীড় থবরড় সগরয়সিল। আহমদ মুিা ইব্রাসহম 
আলফনরিার সদরে থচরয় বরলসিল, ‘আসি জনাব, িবাইরে আমার িালাম 
বলরবন।’ 

তারপর আরয়োর সদরে থচরয় বরলসিল, ‘আসি থবান।’ 
আরয়োর থোি োাঁপসিল। সেন্তু থোন েব্দ থবররায়সন। তার থভজা থচারখ 

েরুন এে দৃসষ্ট। আহমদ মিুার অন্তররর থোোয় থেন থমাচড় সদরয় উরেসিল। 
এমনভারব সবদায় জানাবার মত তার থোন থবান থনই। থবানরা এমন মমতাময় 
হয় ভাইরদর প্রসত! তারদর অশ্রু-জরল এমন ভারবই সে সিি হরয় উরে ভারয়র 
চলার পে! 

আহমদ মুিার মমতা-বুভুি হৃদয় থবদনায় সচনসচন েরর উরেসিল। 
এেিা আরবগ থেন বুে থেরে থেরল উপরর উেরত চাইসিল। 
আহমদ মুিা তাড়াতাসড় র্ুরর দাাঁসড়রয়সিল! 
লম্বা পা থফরল চলরত শুরু েররসিল থি গযাংওরয় েরর। 
গযাংওরয়রত থঢাোর পরে দরজায় দাাঁড়ারনা এেজন থলাে সবফাসরত 

থচারখ থদখসিল আহমদ মুিারে। 
আহমদ মুিা চরল থেরতই থি সজজ্ঞািা েররসিল ইব্রাসহম আলফনরিারে, 

‘থে ইসন?’ 
‘আহমদ মুিা।’ বরলসিল আলফনরিা। 
‘সেে বরলরিন।’ 
‘আপসন থচরনন তারে?’ 
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‘না মারন িসব থদরখসি। উসন থোোয় োরিন?’ 
‘িারন্সর তুলজু।’ 
শুরনই থলােসি র্ুরর দাাঁসড়রয়সিল। প্ররবে েররসিল পারের এেসি েরি। 

হারত তুরল সনরয়সিল থিসলরফান। 
‘আব্বা, ওর নাম বরল তুসম সেে েরসন। থলােসিরে আমার ভাল মরন 

হরলা না।’ বরলসিল আরয়ো। 
‘সেে বরলি মা, হোৎ বরল থফরলসি।’ 
আরয়োর থচারখ উরদ্বগ। 
থচাখ তখনও তার থভজা অশ্রুরত। 
তারা বাপ-রবসি দু’জন র্ুরর দাাঁসড়রয় েীরর েীরর হাাঁিরত শুরু েররসিল 

সবমান বন্দর থেরে থবসররয় আিার জরন্য। বাইরর লবীরত অরন্যরা অরপিায় 
সিল। 

 
 
 
িারন্সর তলুুজ সবমান বন্দরর পা থদবার পর আহমদ মুিার মনিা আিন্ন 

হরয় পরড়সিল নতুন সচন্তায়। সচন্তািা থস্প্রনর মুিসলম স্মসৃত সচহ্নগুরলা এবং 
মাসদ্ররদর োহ ফয়িাল মিসজদ েমরপ্লসরে থতজসিয়তার হাত থেরে উোর 
েরার প্রশ্ন সনরয়। এেিা উরদ্বগ তার মনরে এরি সর্রর েররসিল। মরন হসিল 
তার, এেসি েরর সদন োরি আর থতজসিয় দানরবর ভয়ংের ূপপ ভয়ংেরতর 
হরয় উেরি। োর গ্রারি থেষ হরয় োরি থস্প্ন থেরে মুিসলম ইসতহারির থেষ 
উপসস্থসতিুকু। 

আহমদ মুিা সবমান বন্দর থেরে থবসররয় গাসড়রত উেল এই সচন্তা মাোয় 
সনরয়। 

ভাড়া েরা িযাসস। মুররি পেঘন্ত ভাড়া েরররি। মুররি তুলরুজর ৫০ মাইল 
দসিরণ এেিা থিাট্ট েহর। মুরররি আব্দুর রহমান িপ্তরমর বন্ধুর বাসড়। রারত তারা 
ওখারনই উেরব। 
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গাসড় ভাড়া েরররি আব্দুর রহমান িপ্তম। থি বরিরি ড্রাইভাররর পারে। 
থপিরনর সিরি আহমদ মুিা এবং থজায়ান। 

মেযরারতর তুলজু। রাস্তায় থলােজন গাসড়-রর্াড়া খুব েম। আো র্ুমন্ত 
নগরী। আরলা-আোরীর লুরোচুসর থখলা িাড়া দু’পারে থদখার সেিু থনই। আহমদ 
মুিা গাসড়রত উরে থচাখ বন্ধ েরর সিরি গা এসলরয় সদরয়রি। তারে আবার থিই 
সচন্তাই থপরয় বরিরি। সবজ্ঞান থে থতজসিরয়র থলারেেনরে সডরিে েররত 
পাররিনা, থিই অদৃশ্য েত্রুর সবরুরে থি অগ্রির হরব থোন পরে! থতজসিয় 
সবসেরণ হওয়ার আরগ সেংবা শুরুর পেঘারয় থতজসিয় থেন্দ্ররে সচসহ্নত েরা থেত, 
সেন্তু থতজসিয় এেবার চারসদরে িসড়রয় পড়রল ওই থতজসিরয়র থেন্দ্র আর 
সচসহ্নত েরা োয় না। োরণ থতজসিয় রাখা আরি সডরিেেন প্রুফ েরডিইনারর। 
েরয়েসি সুক্ষ্ম সিদ্র সদরয় থতজসিরয়র সবসেরণ হয়। সবসেররণর মাো এত সুক্ষ্ম 
থে, িসড়রয় পড়া থতজসিরয়র িারে তা প্রায় এোোর োরে। এই অবস্থায় 
থেন্দ্ররে সডরিের আলাদাভারব সচসহ্নত েররত পারর না। এই অবস্থায় থতজসিয় 
সবসেররণর উৎি সচসহ্নত েরর তা অপিাররণর থোন উপায় থনই, থিই িারে এর 
থোন এসডিরডািও থনই। এখন এগুবার পে সে! এই সচন্তািাই আহমদ মুিারে 
থপরয় বরিরি। 

রারতর জনসবরল রাস্তায় তীব্র গসতরত এসগরয় চলসিল আহমদ মুিারদর 
ভাড়া েরা গাসড়। 

ড্রাইভার থিরলসি েুবে বয়রির। পররন োওজার, গারয় জযারেি। মাোর 
হ্যািিা েপাল পেঘন্ত নামারনা। 

‘সে ড্রাইভার, আমরা এতিণও থতা থগররারন হাইওরয় থপলাম না?’ 
বলল আব্দুর রহমান িপ্তম। 

ড্রাইভার তৎিণাৎ জবাব সদল না। 
আব্দুর রহমান িপ্তরমর েো বলার েরব্দ আহমদ মুিার সচন্তািূে সিন্ন হরয় 

থগল। 
‘এেিু অন্য পে সদরয় োসি থতা।’ এেিু িময় সনরয় জবাব সদল 

ড্রাইভার। 
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আব্দুর রহমান িপ্তরমর প্রশ্ন, ড্রাইভাররর থদরী েরর জবাব থদয়া এবং 
ড্রাইভাররর জবারবর েরণ শুরন ভ্রু-কুসঞ্চত হরয় উেল আহমদ মুিার। এেিু ভাবল 
আহমদ মুিা। তারপর বলল, অন্য পেিা সে বাাঁো পে ড্রাইভার? 

ড্রাইভার আবার এেিু িময় সনরয় বলল, সজ্ব, এেিু বাাঁো। 
‘এয়াররপািঘ থেরে থগররারন হাইওরয় থোন সদরে?’ 
‘পসশ্চম সদরে।’ ড্রাইভার মুখ থখালার আরগই জবাব সদল আব্দুর রহমান 

িপ্তম। 
আহমদ মুিা বরিসিল ড্রাইভাররর থপিরনর সিরিই। 
আব্দুর রহমান িপ্তম েো থেষ েরার িংরগ িংরগ আহমদ মুিার বাম 

হাতসি দ্রুত সগরয় ড্রাইভাররর গলা িারপর মত থপাঁসচরয় েরল। 
আহমদ মুিা থদখসিল সস্প্রডাসমিাররর পারে সদে সনরদঘেে থবারডঘ গাসড় 

োরি উত্তর সদরে। সেন্তু আহমদ মুিা জারন তারদর গন্তবযস্থল মুররি দসিণ 
সদরে। মুররিগামী থগররারন হাইওরয়রত পড়ার জন্য দসিণ সদে সদরয় থর্ারা 
স্বাভাসবে, সেন্তু উত্তরর োওয়া স্বাভাসবে নয়। 

আহমদ মুিার হাত িাাঁড়াসের মত থচরপ েররসিল ড্রাইভাররর গলা। 
ড্রাইভাররর গলা থেরে এেিা েব্দও থবর হরলা না। রুেশ্বাি ড্রাইভাররর 

থচাখ দু’সি সবফাসরত হরয় উরেসিল। সেন্তু হাত দু’সি তার িসক্রয় সিল। এে হাত 
সিল সস্টয়াসরং হুইরল, অন্য হারত থচরপ েররসিল হনঘ। এেিানা থবরজ চলসিল হনঘ।  

আহমদ মুিা তার ডান হাত সদরয় ড্রাইভারর হাত িসররয় সদল হনঘ থেরে। 
আহমদ মুিার বু রত অসুসবো হয়সন হরনঘর মােযরম িংরেত পাোরি থি।  

ওসদরে আব্দুর রহমান িপ্তম আহমদ মুিা ড্রাইভাররর গলা থপাঁসচরয় েরার 
িারে িারে এসগরয় সগরয় সস্টয়াসরংিা েরর থফরলসিল। গাসড়িা অল্পসেিু এাঁরে-
থবাঁরে এসগরয় আবার থিাজা চলরত শুরু েরল।  

ড্রাইভাররর থদহিা সেসেল হরয় এরল আহমদ মুিা থিরন তুরল তার থদহিা 
থপিরন সনরয় এল এবং তারে উপুড় েরর থফরল তারে থবাঁরে থফলার জরন্য বলল 
থজায়ানরে। তারপর উরে এল ড্রাইভাররর সিরি। সস্টয়াসরং হুইল আব্দুর রহমান 
িপ্তরমর হাত থেরে সনরয় তারে বলল, তুসম থপিরন সগরয় ওরে িামলাও।  
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ড্রাইসভং সিরি বরি সরয়ার সভউ সমরররর সদরে তাসেরয় আহমদ মুিা 
থদখল, থপিন থেরে তীব্র থবরগ চার’সি থহডলাইি িুরি আিরি।  

মাে েরয়ে মুহূতঘ। তারপররই থপিন থেরে আহমদ মুিার গাসড়র 
দু’পারে দু’সি গাসড় উরে এল। র্ন র্ন হনঘ সদসিল গাসড় দু’সি।  

আহমদ মুিা বু ল, গাসড় দু’সি ড্রাইভাররর দরলর। ওরা সনশ্চয় থপিন 
থেরে অনুিরণ েরসিল। সনরয় োসিল আহমদ মুিারদররে সনশ্চয় থোন এেিা 
ফাাঁরদ। ড্রাইভাররর হরনঘ সবপদ িংরেত থপরয়ই িম্ভবত ওরা এরিরি থখাাঁজ সনরত। 
হনঘ সদরয় ওরা জানরত চারি, ড্রাইভার সেে আরি সেনা। 

আহমদ মুিা আরও বু ল, তারা থোন এে অজ্ঞাত েত্রুর েবরল 
পরড়রি। সেন্তু োরা এরা? সবমান বন্দরর থেউ সে তারদর সচরন থফলল? তা হরলও 
এিা সে েরর িম্ভব! সবমান বন্দরর সচরন থফলরলও েত্রুরদর পরি এই আরয়াজন 
এত তাড়াতাসড় েরর থতা িম্ভব নয়! মরন হরি ফাাঁদ থেন থপরত রাখা হরয়সিল। 
তাহরল সে তারদর আগমরনর খবর আরগই এরি থপ াঁরিসিল? হরত পারর থভসনি 
অেবা মারেঘই সবমান বন্দরর থেউ তারদর সচরন থফরল থিসলরফান েরর সদরয়রি 
এখারন। িারন্সর মারেঘই সবমান বন্দররও তারদর ১ র্ডিা োো সবরসত েররত 
হরয়সিল। োরা এই েত্রু? ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান সে? ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযারনর হনঘ থোরডর 
িারে এরদর হনঘ-িংরেরতর সমল আরি। সেন্তু আনাড়ী মরন হরি অরনেিা। হরত 
পারর ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনরই থোন এেিা গ্রুপ।  

দু’পাে থেরে দু’সি গাসড় িমান্তরারল চরল আিার িারে িারে আহমদ 
মুিা গাসড়র গসত থবগ আেসস্মেভারব বাসড়রয় সদল। তীব্র থবরগ িামরন এরগারলা 
আহমদ মুিার গাসড়।  

ওরা মরন েরল েত্রু পালারি। ওরাও বাসড়রয় সদল গাসড়র থবগ। 
সেিুিরণর মরেযই ওরদর গাসড় আবার আহমদ মুিার গাসড়র থপিরন চরল এল। 
এবার থপিন থেরে ওরা গুলী েরল আহমদ মুিার গাসড় লরিয। পর পর দু’থিা 
গুলী। আহমদ মুিার গাসড়র দু’সি িায়ার প্রায় এেই িারে ভীষণ েরব্দ থফরি থগল।  

েরয়ে গজ মাসি োমরড়, এসগরয় গাসড়সি সস্থর দাাঁসড়রয় থগল।  
‘আব্দুর রহমান থদরখা, ওর পরেরি সনশ্চয় সপস্তল আরি।’  
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আব্দুর রহমান িপ্তম সপস্তল আরগই থবর েরর সনরয়সিল। দ্রুত থি 
সপস্তলসি আহমদ মুিার হারত তুরল সদল।  

সপস্তলসি হারত সনরয়ই আহমদ মুিা ডানসদরে তাোল। থদখ গাসড় থেরে 
থবসররয় দু’জন িুরি আিরি। হারত ওরদর সপস্তল। আহমদ মুিা মুহূতঘ িময় নষ্ট 
না েরর পর পর দু’সি গুলী িুড়ল। অবযেঘ সনোনা। গাসড় থেরে মাে দু’হাত দূরর 
এরি থলাে দুসি মুখ েুবরড় পরড় থগল।  

আহমদ মুিা গুলী েরার পর ওসদরে আর না তাসেরয়ই লাফ সদরয় চরল 
এল গাসড়র বাম পারে।  

‘মুিা ভাই গাসড়র এ পােিা লে েরর সদরয়সি। দু’জন ওপারে থগরি।’ 
বলল আব্দুর রহমান িপ্তম।  

‘েন্যবাদ আব্দুর রহমান, ডান পােিাও লে েরর দাও।’ বরল আহমদ 
মুিা বাম পারের দরজা খুরল গসড়রয় পড়ল মাসিরত। তারপর িারপর মত দ্রুত 
বুরে থহাঁরি গাসড়র িামরনর সদেিা র্ুরর এরি ডান প্রারন্ত উাঁসে সদল। থদখল ওরা 
দুজন সপস্তল বাসগরয় গাসড়র গা থর্াঁরষ বুরে থহাঁরি এসগরয় আিরি গাসড়র িামরনর 
দরজার সদরে।  

আহমদ মুিা িময় নষ্ট েরল না। আরও দুসি গুলী থবসররয় এল তার 
সপস্তল থেরে পর পর। গুসররয় থগল ওরদর দুজরনর মাো।  

আহমদ মুিা উরে দাাঁসড়রয়রি, এমন িময় িামরন ডান পারের গাসড় 
থেরে নারী েরডের এেিা থগািানী থভরি এল। আহমদ মুিা সপস্তল বাসগরয় িুিল 
ঐ গাসড়র সদরে। গাসড়র দরজা থখালাই সিল। আহমদ মুিা থদখল হাত, পা, মুখ 
বাাঁো এেিা থমরয় গাসড়র সিরি বরি। মুরখর বাাঁেন থখালার থচষ্টা েররি।  

আহমদ মুিা সপস্তলসি পারে থফরল সদরয় থমরয়সির মুরখর বাাঁেন খুরল 
সদল।  

মুরখর বাাঁেন খুরল থগরলই থমরয়সি থোঁরদ উেল হাউ মাউ েরর। 
আহমদ মুিা থমরয়সির হাত খুরল সদরত সদরত বলল, ‘থোঁরদা না থবান, 

থতামার আর থোনও ভয় থনই।’ 
এ িময় পারে এরি দাাঁড়াল আব্দুর রহমান িপ্তম। তার িারে থজায়ানও।  
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‘থতামরা গাসড়িা লে েরর সদরয় এরিরিা?’ বলল আহমদ মুিা।  
‘সজ হ্যাাঁ।’ বলল আব্দুর রহমান িপ্তম।  
‘ভাল েররি, পুসলে অন্তত এেজনরে থতা পারব। সেিু জানরত পাররব।’ 
থমরয়সির পারয়র বােনও থখালা হরয় সগরয়সিল। থমরয়সি মুরখ রুমাল 

থচরপ োাঁদরি তখনও।  
‘থবান তুসম উরে এরি িামরনর সিরি বি।’ বলল আহমদ মুিা।  
থমরয়সি িংরগ িংরগই েরন্ত্রর মত সনরদঘে পালন েরল। িামরন ড্রাইসভং 

সিরির পারে সগরয় বিল।  
আহমদ মুিা উরে বিল ড্রাইসভং সিরি।  
থজায়ান ও আব্দুর রহমান বিল সপিরনর সিরি।  
দূরর থপিরন পুসলরের গাসড়র িাইররন থোনা থগল।  
আহমদ মুিা স্টািঘ সদল গাসড়রত। ব্রাডড সনউ গাসড়। মাইল সমিারর থদখল 

মাে পাাঁচে মাইল চরলরি।  
‘থপিরন চারসি থহডলাইি থদখা োরি, পুসলরের গাসড় এসদরে আিরি।’ 

থপিন থেরে বলল আব্দুর রহমান িপ্তম।  
আহমদ মুিার গাসড় তখন চলরত শুরু েরররি।  
িব র্িনা মাে দু’সমসনরি থেষ হরয় থগল।  
িামরনই রাস্তায় বড় এেিা িানঘ। থি িানঘসি পার হবার পর পুসলরের গাসড় 

আর থদখা থগল না। আহমদ মুিা আরলা সনসভরয় গাসড় চালাসিল। সুতরাং অত 
থপিন থেরে আহমদ মুিার গাসড় তারদর নজরর পড়ার েো নয়।  

আহমদ মুিার গাসড় চলসিল এেে’ চসল্লে সেরলাসমিার থবরগ।  
িানঘ থনরবর পর আহমদ মুিা গাসড়র গসতরবগ েসমরয় আসেরত সনরয় 

এল।  
থমরয়সি তখনও রুমারল মুখ বুরজ ফুাঁসপরয় ফুাঁসপরয় োাঁদরি।  
থমরয়সির পররন ব্রাউন স্কািঘ, ব্রাউন থোি। মাোয় িাদা পেরমর িুসপ। 

বয়ি সবে বিররর থবেী হরব না। সনররি ফরািী থচহারা।  
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‘থবান, তুসম থে? সে েরর ওরদর হারত পড়রল?’ বলল আহমদ মুিা 
থমরয়সির সদরে না তাসেরয়ই।  

থমরয়সির োন্না থবরড় থগল। এেিু পরর থচাখ মুরি থি বলল, আমার দাসদ 
মুমূষঘ। থিসলরফান থপরয় আসম োসিলাম ওাঁর োরি। রাত ১১িায় ওরা আমারে 
আমার এই গাসড় িরমত সেডন্যাপ েরর থগররান হাইওরয় থেরে।  

‘থেন সেডন্যাপ েরর?’  
‘প্রেরম আমার গাসড় বযবহার ওরদর িারগঘি সিল। পরর আমারেও ওরদর 

র্াসিরত থনয়ার সিোন্ত থনয়। ওরদর মতলব খুব খারাপ সিল।’ 
‘থতামার দাসদর বাসড় থোোয়?’ 
‘মরডেজ’ুথত।’ 
‘মরডেজ’ুথত? এত দূররর রাস্তা এো থবসররয়সিরল এত রারত?’ 
‘সে েরব আমার আব্বা আম্মা োরেন থস্প্রন, িারন্সর কূিনীসতে 

সমেরন। আসম তুলজু সবশ্বসবদযালরয় পসড়, এো োসে।’ 
‘এখন তুসম সে েররব? থোোয় থেরত চাও?’ 
তৎিণাৎ থমরয়সি থোন উত্তর সদল না। মরন হয় সস্থর েররত পারসিল 

না। 
আহমদ মুিাই েো বলল আবার। বলল, সদ্বো েররা না থবান। এিা 

থতামার গাসড়। েসদ মরন ের আমরা এখারনই থনরম োসি, তুসম সবশ্বসবদযালরয় 
সফরর োও। আর আসম মরন েসর মরডিজু-রত আজ থতামার োওয়া সেে হরব না। 

থমরয়সি মুখ তুরল পসরপূণঘ দৃসষ্টরত তাোল আহমদ মুিার সদরে। তার 
থচারখ-মুরখ সবস্মরয়র সচহ্ন। মরন তার প্রশ্ন, থে এরা? থি সনজ থচারখই থদরখরি 
এই থলােসিই ঐ চারজন গুডডারে পাসখ সেোররর মত েরর খুন েরররি। এর থতা 
হওয়া উসচত সিল ওরদর থচরয়ও েসেন হৃদয় ও থলাভী। এই রাত িারড় বারিায় 
েখন গাসড় পাওয়া দুস্কর, তখন এভারব গাসড় থিরড় থনরম োওয়ার প্রস্তাব েররি 
থেমন েরর? এমন অস্বাভাসবে বযবহার থতা থি থদরখসন! 

“আজ আমারে মরডিজু” থত থেরত সনরষে েররিন আপসন? বলল 
থমরয়সি। 
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সেে সনরষে েরসি না, আসম মরন েসর এো োওয়া সনরাপদ নয়। 
থমরয়সির আররে দফা সবসস্মত হবার পালা। এেজন অরচনা, অজানা 

থলাে তার সনরাপত্তার েো এই ভারব ভাবরি। থমরয়সির মরন পড়ল তার 
থিািরবলার েো। তখন সপতা মাতার িারে োেরতা োয়ররারত। ওখানোর এে 
বৃেরে থি থদখত। তার োজ সিল অসুস্থ থলারের থিবা েরা, পেহারা থলােরদর 
পে থদখারনা এবং হারারনা সেশুরদর বাসড়রত থপ রি থদয়া। সেন্তু থি োরও গারয় 
আচড় সদত না, আর এরতা জলজযান্ত ৪সি থলাে এখসন মারল। এখনও সপস্তল ওর 
পরেরি। এরপরও থলােসি এমন দাসয়ত্বেীল ও থি জন্য থবাে িম্পন্ন হরলা সে 
েরর! 

এ িময় থনরম থগরল আপনারা গাসড় পারবন থোোয়? এত রারত তুলুরজ 
েসচ্চত গাসড় থমরল। বলল থমরয়সি। 

থোন সচন্তা েররা না। মানুরষর থচষ্টা থেখারন থেষ হয়, সবোতার থচষ্টা 
থিখান থেরে শুরু হয়। 

থমরয়সি থচাখ বড় বড় েরর আহমদ মুিার সদরে তাোল। বলল, আপসন 
বুস  ঈশ্বরর খুব সবশ্বাি েররন? 

অবশ্যই। সতসন আমার স্রষ্টা, সতসন আমার প্রসতপালে এবং সতসনই 
আমার িব োরজর সবচারে হরবন। 

থমরয়সির মুখ হা হরয় উেল। থলােসি থে এেদম গীজঘার ফাদাররর মত 
েো বলরি। সেন্তু গীজঘার ফাদাররা থতা রিপাত েরর না। থে এই সবসচে চসররের 
চসররের থলােসি। 

এেিু িময় সনরয় থমরয়সি মুখ খুলল। সফরর এল তার প্রিংরগ। বলল, 
জনাব মরডেজু আমার থেরত হরব, জাসন না আমার দাসদর.......  

থমরয়সির েডে ভাসর হরয় উরেসিল। েো থেষ না েররই থি থেরম থগল। 
সমিঃ থিরভন, আমারদর গন্তবয থতা মুররি, মরডেজ ুএই এেই রাস্তায় না? 

আহমদ মুিা এেিু র্াড় োত েরর থপিরন লিয েরর বলল। 
আবদুর রহমান িপ্তমরে আহমদ মুিা বাইররর থলােরদর িামরন তার 

নারম না থডরে সমিঃ থিরভন বরল। 
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সজ হ্যাাঁ। বলল আবদুর রহমান। 
মুরররি হল্ট েরা সে আমারদর জন্য অপসরহােঘ? 
থমারিই না। আমরা শুেু ওখারন রাত োিারত থচরয়সিলাম। 
আমরা তাহরল এখন থিাজা মরডেজ ুথেরত পাসর। ওরেও থপ রি থদয়া 

থগল, আমরা ওর গাসড়রত অরনেখাসন এসগরয় থেরত পারলাম। 
এিাই থবিার হরব। বলল আবদুর রহমান িপ্তম। 
আসম এখানোর রাস্তা র্াি সেিুই সচসন না। তুসম আমারে গাইড ের, 

এখন আমরা থগররারন হাইওরয়রত উেব। থমরয়সির সদরে তাসেরয় বলল আহমদ 
মুিা। 

থমরয়সির থচাখ মুখ আনরন্দ উজ্জ্বল হরয় উরেসিল। জীবরনর আোই 
থেখারন থি থিরড় সদরয়সিল, থিখারন শুেু মুসি পাওয়াই নয়, রারতই মরডেজরুতও 
থি থেরত পাররি। েৃতজ্ঞতায় ভরর উেল তার মন পারে বিা থলােসির প্রসত। থি 
তারে িািাত জাহান্নাম থেরে উোর েরররি। জীবরনর ভয় থি েরর না। সেন্তু 
গুডডারদর হারত পড়রল জীবরনর থচরয়ও মুলযবান সজসনি তারে হারারত হরতা। 

অরনে েন্যবাদ আপনারদর। 
থমরয়সি রাস্তা বাতরল সদল। সমসনি পারচরের মরেযই আহমদ মুিার গাসড় 

উরে এল থগররারন হাইওরয়রত। 
এবার িুিল গাসড় দসিণ সদরে থগররারন হাইওরয় েরর। এেদম রাস্তার 

োর বরাবর প্রবাসহত দসিণ িারন্সর এেিা বড় নদী থগররারন। এই নদীর নাম 
অনুিাররই হরয়রি রাস্তার নাম। থগররারন নদী থনরম এরিরি সপররাসনজ পবঘতমালা 
থেরে। সপররসনজ-অভযন্তররর থিাট্ট দুগঘম নগরী থভল্লা পেঘন্ত হাইওরয় ও নদী এে 
িারেই থগরি। থভল্লা থস্প্রনর উত্তর িীমারন্তর উপর দাড়ারনা থিাট্ট পাবঘতয েহর। 
এই েহররর অদূরর দুগঘমতর এে উপতযোয় আবদুর রহমান িপ্তরমর বিসত। 

রারতর থগররারন হাইওরয়। 
এেদম ফাো। 
তীররর মত িুিরি আহমদ মুিার গাসড়।  
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ঐ গুডডারা আপনারদর সেডন্যাপ েররসিল থেন? থম নতা থভরঙ্গ প্রশ্ন 
েরল থমরয়সি। 

আমরা ওরদর সচসন না, মতলব সে তাও জাসন না। আরগ থেরেই ফাদ 
থপরত বরিসিল ওরা। বলল আহমদ মুিা। 

ওরদর গল্প থেরে বুর সি, থভসনি সবমান বন্দর থেরে থেউ ওরদর 
থিসলরফান েররসিল। ওরদর গরল্প এও বুর সি, িাংর্াসতে এেজনরে ওরা 
েররত োরি। থিই িাংর্াসতে থলাে থে? আপসন? 

থতামার তাই মরন হয় আমারে? 
থমরয়সির মুরখ এে িুেররা হাসি ফরুি উেরলা। বলরলা, হ্যাাঁ। 
থেন? 
িাংর্াসতে না হরল ওভারব চারজন ভীষণ গুডডা সে মরত? 
িাংর্াসতে েব্দ সেন্তু েদরেঘ বযবহৃত হয়। আসম সেন্তু ওরদর হতযা েসরসন, 

ওরদর হাত থেরে আমরা আত্মরিা েররসি। 
িসর। আসম িাংর্াসতে বলরত েসি বুস রয়সি। 
আহমদ মুিা উত্তরর সেিু বলল না। 
চলসিল গাসড়  রড়র থবরগ। 
মাফ েররবন, আপসন থে? আপনারা থে? থমরয়সি মুখ র্ুসররয় আহমদ 

মুিার সদরে তাসেরয় বলল। 
পসরচয় সজজ্ঞািা না েররলই খুেী হতাম সম....। থতামার নাম থেন সে? 
আসম থডানা থজারিফাইন। আপনার নাম? 
বললাম থতা সজজ্ঞািা না েররলই খুেী হতাম। িংরিরপ, এ, এম, বলরত 

পার আমারে। থতামার আব্বা সে রাষ্ট্রদতূ থস্প্রন? 
সজ হ্যাাঁ। 
তুসম থতামার আব্বার িারে োে না? 
সিলাম প্রাইমারী থলরভল পড়া পেঘন্ত। 
থোন থোন থদে তুসম থদরখি? 
োয়ররা, সরয়াদ ও আংোরার েো মরন আরি। 
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থতামার আব্বা মুিসলম থদরেই থতা থবেী সিরলন থদখসি? 
হ্যাাঁ, আমার আব্বা িারাসিসনে স্টযাসডজ-এ ডেররি সনরয়রিন। 
থতামরা সে খৃষ্টান? 
বলসি, সেন্তু আপনার এ, এম, এর অেঘ সে? 
সেে এই িময় িামরন অল্প দূরর থরড সিগন্যাল সস্টে জ্বরল উেরত থদখা 

থগল। 
প্ররতযে গাসড়রতই এ েররনর সিগন্যাল োরে। সবপরদ পড়রল এিা সদরয় 

িংরেত থদয়া হয়। 
থহড লাইরির আরলারত পসরস্কার থদখা োরি, দুজন থলাে পাোপাসে 

দাসড়রয় আরি। এেজরনর হারত থরড সিগন্যাল। তারদর পারেই রাস্তার এে োরর 
এেিা গাসড় পােঘ েরা।  

থরড সিগন্যাল থদখার িারে িারেই থডানার মুখ শুসেরয় উরেসিল। বলল, 
আজরেই োগরজ পরড়সি হাইওরয়রত রারতর থবলা ডাোসত হরি, সেডন্যাপ 
হরি। সেডন্যাপ েরর থররখ বড় অংরের িাো দাবী েররি। 

ভয় থনই থডানা, ওরা থতা িংখযায় খুব থবেী থদখসিনা। 
বরল আহমদ মুিা বাম হারত সস্টয়াসরং েরর ডান হাত সদরয় পরেি থেরে 

সপস্তল থবর েরর সনল এবং বলল, থডানা, থজায়ান, আবদুর রহমান থতামরা মাো 
সনচু রাখ। মতলব ওরদর খারাপ হরল সনশ্চয় ওরা গুলী েররব। 

আহমদ মুিা গাসড়র গসত এেিুও থিা েররলা না। থি পরীিা েররত 
চাইল, ওরা িসতযই সবপদগ্রস্থ থেউ সেনা। সবপদগ্রস্থ হরল সিগন্যাল থদখারনা এবং 
সচৎোর েরর সেিু বলার থচষ্টা িাড়া আর সেিুই েররব না। আর েসদ ডাোত-
হাইজাোর হয় ওরা, তাহরল গাসড় না দাড়ারত থদখরল সনশ্চয় গাসড়র িায়ার 
ফািাবার থচষ্টা েররব। 

তাই হরলা। আহমদ মুিার গাসড় েখন দাাঁড়ারনার ভাব থদখারলা না এবং 
দাাঁড়ারনা থলাে দু’সি েখন পয়াঁতাসল্লে সডসগ্র এযাংরগরল এল, তখন দু’জনই দ্রুত 
সরভলবার থবর েরল। 
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আহমদ মুিা এেিু অরপিা েরসিল। ডান হারত সপস্তল তার থরসড সিল। 
ওরা সপস্তল হারত তুরল থনয়ার িারে িারে আহমদ মুিা গুলী েরল পরপর দু’সি।  

ওরদর সপস্তল উরে আিসিল আহমদ মুিার গাসড় লরিয। সেন্তু লরিয উরে 
আিার আরগই গুলী থখরয় দু’জন পরড় থগল রাস্তায়। 

এেই গসতরত গাসড় িুিসিল। গুলী েরার িময় মরনারোগিা িারগঘরির 
সদরে সেফি হবার পরও গাসড়র মাোিা এেিুও োাঁরপসন। বাম হাতিা সনখুাঁতভারব 
সনয়ন্ত্রণ েরররি গাসড়িারে। 

গাসড়িা ওরদর িাসড়রয় এসগরয় চরল এল। 
থপিন থেরে থজায়ান বলল, মুিা ভাই, গাসড় থেরে আরও সতনজন 

থবসররয় এরিরি। িুিরি এ সদরে। 
পর মুহূরতঘই গুলীর সতনসি েব্দ পাওয়া থগল। প্রায় এে িারেই। িম্ভবতিঃ 

হাত িাড়া হরয় োওয়া সেোররর লরিয সতনসি গুলী িুরড় বযেঘতার জ্বালা জুড়াবার 
থচষ্টা েররসিল ওরা। 

‘গুলী খাওয়া দু’সির খবর সে থজায়ান?’ সজজ্ঞািা েরল আহমদ মুিা। 
‘দু’জন মাসি থেরে আর ওরেসন। 
থডানা সবসস্মত থচারখ তাসেরয় সিল আহমদ মুিার সদরে। িসবস্মরয় থি 

ভাবসিল, সে অদ্ভুত থলাে! েত েসেন োজ থি েত িাোরণভারব েরর থফরল! 
এত বড় সবপরদর থি থমাোসবলা েরল, তার মুরখ সচন্তার থোন িায়াও পরড়সন। 
থগািা বযাপারিাই তার োরি থেন সিল এেিা থখলার মত। এমন নাভঘ, গুলীর 
এমন সনোনা তার োরি ূপপ েোর মত লাগরি। ূপপ েোর মত এই থে থলাে, 
থি সনশ্চয় অিাোরণ থেউ হরব। 

আহমদ মুিার সদরে অপলে থচরয় থডানা বলল, দয়া েরর সে বলরবন 
আপসন থে? ওাঁ আপনারে ‘মুিা ভাই’ বরলরি, আপনার নাম এ, এম, এর অেঘ সে? 
এম এর অেঘ ‘মুিা’ েরর সনলাম, সেন্তু ‘এ’-এর অেঘ? 

‘েন্যবাদ থডানা, খুব বুসেমসত থতা তুসম। আসবস্কার েররই থফরলি 
নামিা। ‘এ’-এর অেঘ ‘আহমদ’। 

‘অেঘাৎ আপসন, ‘আহমদ মুিা’। মুিলমান?’ 
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‘োয়ররা, সরয়াদ ও আংোরায় থতা তুসম মুিলমান থদরখি, তাই না?’ 
‘থদরখসি। সেন্তু মুিলমানরদর খুব ভয় েসর ওরা নাসে খুব  গড়ারি 

জাসত। সতন’ে বির েরর আমারদর সবরুরে ক্ররিড েরররি।’ 
‘থডানা, ক্ররিড হরয়সিল থোোয় বলত?’ 
‘সফসলসস্তন অঞ্চরল।’ 
‘ঐ অঞ্চরল োরদর বাি?’ 
‘মুিলমানরদর।’ 
‘তাহরল ক্ররিড েররত মুিলমানরা এরিসিল, না খৃষ্টানরা সগরয়সিল?’ 
এেিু ভাবল। হািল থডানা। বলল, বুর সি, বলরত চারিন, খৃষ্টানরাই 

ক্ররিড েররত সগরয়সিল মুিসলম ভূ-খরডড। এবং দায়ী খৃষ্টানরাই।’ 
‘আসম বলরত চাসি না থডানা, ইসতহাি বরল এিা। খৃষ্টানরা অমূলে এে 

উম্মাদনা আর কুৎসিত এে রি সপপািা সনরয় অন্যায় এে েুে চাসপরয় সদরয়সিল 
মুিলমানরদর উপর। থি িময় খৃষ্টানরা েরমঘর নারম ো েরররি, তার থচরয় 
অেরমঘর োজ আর থনই ইসতহািই এিা বলরি।’ 

’আসম ইসতহাি জাসন না। আব্বা এ সবষয়িা ভাল বলরত পাররবন। সতসন 
বরলন, োয়ররা, আংোরার মত জায়গায় িাোরণভারব থে িব মুিলমান থদখ, 
ওরা ইিলারমর ধ্বংিাবরেষ।’ 

‘অেঘাৎ?’ 
‘আব্বা বরলন, থোন নগরীর সবসিপ্ত িামান্য ধ্বংিাবরেষ থদরখ থেমন 

থিই নগরীর পূণঘাংগ িসব আাঁো োয় না, থতমসন ঐিব মুিলামারনর িমাজ ও 
জীবন থদরখ ইিলারমর পূণঘ ূপপ েল্পনা েরা োে না।’ 

‘থতামার আব্বা সেেই বরলরিন, ইিলামরে সনশ্চয় সতসন জারনন। তরব 
সে জান, ইিলাম সেন্তু আল-রোরআন, হাদীরি রিূল (িিঃ)-এর মােযরম অসবেৃত 
অবস্থায় বতঘমান আরি, সবেৃত হরয়রি ঐ মুিলমানরা। এই সবেৃসতরে 
িংরোেরনর োজও সেন্তু চলরি।’ 
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‘আপনারে থদরখ এিাই মরন হরি। এেমাে বাপ-মার’র োি িাড়া 
আজরের এই িমরয়র মত এমন সনরাপত্তা থবাে আর েখনও েসরসন। আমার 
জীবরন ‘থবান’-এর িম্মানজনে িরম্বােন সদরয় থেউ আমারে ডারেসন।’ 

থডানার েি গম্ভীর থোনাল। 
‘ইিলাম িেল মানুষরে ভাই ও থবারনর মেুর িম্পরেঘ এে িারে থবাঁরে 

সদরয়রি।’ 
থডানা এেিা ভাবল। এেিু পর বলল, ‘আমার ভাবরত ভাল লাগরি, 

এমন পসবে িম্পেঘ থেখারন, থি িমারজ োসন্ত ও িেরলর সনরাপত্তা আিা আমার 
মরন হয় খুব িহজ।’ 

থডানার েোিা স্বগরতাসির মত থোনাল। তার দৃসষ্ট প্রিাসরত সিল 
িামরন। 

আহমদ মুিাও আর তৎিণাৎ থোন েো বলল না। তারও দৃসষ্ট িামরন 
প্রিাসরত। 

বাইরর রারতর সনিঃেব্দ প্রহর। 
দু’পারে অন্ধোরর চুপসি েরর দাাঁসড়রয় োো পাহারড়র অন্তহীন থেণী। 
এরই মার  মিৃণ পােরুর পে থবরয় থোাঁ থোাঁ এে েব্দ তুরল তীর থবরগ 

এসগরয় চরলরি আহমদ মুিার গাসড়। 
 
 
 
মরডেজ ু থেরে থগারারন হাইওরয় েরর সপররসনজ পবঘতমালার থোরল 

দাাঁড়ারনা দসিণ িারন্সর িবঘরেষ েহর। মযারনানার সদরে এসগরয় চলসিল আহমদ 
মুিার গাসড়। গাসড়সি থডানার। মরডেজ ুথেরে আিার িময় গাসড়সি থডানা উপহার 
সদরয়রি আহমদ মুিারে। আহমদ মুিা সনরত অস্বীোর েররসিল। বরলসিল থস্প্রন 
োবার িযাসস িাসভঘি আরি, অসুসবো হরব না। উত্তরর থডানা সেিু বরলসন। তার 
দু’থচাখ ভরর উরেসিল অশ্রুরত, থনরম এরিসিল দু’গডড থবরয়। থডানার আব্বা 
পারেই দাাঁসড়রয়সিল। পক্করেে কুিনীসতে চালঘি প্লাসতসন আহমদ মুিার সপি 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  148 

 

চাপরড় বরলসিল, আমার এেসি মােই মা। বড় এো। তাই থবােহয় বড় থজসদ। 
এেিা ভাই থপরয় ওর সে গবঘ। ওরে প্রতযাখান েররা না। 

‘না, আব্বা, োে। োররা ভাল লাগা, না লাগা, পিন্দ-অপিরন্দর উপর 
থজার খািারনা োয় না আব্বা।’ বরল থডানা দু’হারত মুখ থঢরে িুরি পালাসিল। 

‘থডানা, দাাঁড়াও। আহমদ মুিা েি েরি সনরদঘরের সুরর বরলসিল। 
থডানা এ সনরদঘে উরপিা েররত পাররসন। সনরদঘরের িারে িারে থি দাাঁসডরয় 
সগরয়সিল। দাাঁসড়রয় থেরেই েীরর েীরর থি র্ুরর দাাঁসড়রয়সিল। অশ্রুরত তার থচাখ 
সভজা। 

আহমদ মুিা দু’োপ িামরন এসগরয় তার িামনা-িামসন হরয় বরলসিল, 
আমার উপর অসবচার েরি থডানা। উপহার মানুষ েরত্ন রারখ। আমার থি জায়গা 
থোোয়, িময় থোোয়? চীরন থতামারই মত এে থবান তার সপ্রয় িাদা সরভলবার 
আমারে উপহার সদরয়সিল। আসম তা রাখরত পাসরসন। বলোরন এরি তা 
খুইরয়সি। থতামার গাসড় আজ থনব, োলরেই হয়রতা থদখরবা এে  াাঁে গুলীরত 
এর থদহ  া রা হরয়রি, অেবা থবামা থমরর থেউ উসড়রয় সদরয়রি। অেবা আমার 
হাত িাড়াও হরত পারর। তখন আমার েষ্ট লাগরব।’ 

‘তাহরলও ঐ সপস্তরলর মত আমার গাসড় হরব থি ভাগযবান।’ 
‘সেে আরি, থতামারই জয় হরলা থডানা। থতামার এই িহমমঘীতা ও 

িহরোগীতার জরন্য েন্যবাদ থতামারে।’ 
‘থোোয় আসম সে েরলাম? ‘ 
‘থতামার গাসড় আমারদর োোরে অরনে িহজ ও স্বােীন েররব।’ 
‘েন্যবাদ। আমার ভাগয, আমার গাসড় সবশ্বসবখযাত আহমদ মুিার িঙ্গ 

পারব।’ 
বরল িুরি চরল সগরয়সিল থডানা তার গাসড়র োরি। 
আহমদ মুিার পসরচয় প্রোে হরয় পরড়সিল ওরদর োরি আহমদ মুিা 

থডানার বাসড়রত আিার পররই। 
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থডানার আব্বা চালঘি প্লাসতসন তার মা’ অসুস্থতার খবর থস্প্ন থেরেই 
থপরয়সিল। থপরয়ই স্থল পরে িুরি এরিসিল মরডেজু’থত। থডানা থপ াঁিার আরগই 
তার আব্বা থপ াঁরি সগরয়সিল। 

থডানা বাসড়রত থপ াঁরি আহমদ মুিারদর ড্রইং রুরম বসিরয় িুরি সগরয়সিল 
থভতরর। থভতরর ঢুরে থপরয়সিল তার আব্বারে। তার আব্বা তখন থিসলরফান 
েরসিল তুলরুজ। থডানারে থদরখ থিসলরফারন থররখ থি লাসফরয় উরেসিল। জসড়রয় 
েররসিল থডানারে। বরলসিল, থিই িন্ধযায় থবসররয়সিি তুলজু থেরে। থতার 
থোোয় সে হরলা থভরব আমারদর দম বন্ধ হবার থোগাড়। রাস্তায় সেিু হরয়সিল? 
এত থদরী হরলা থেন? থেন রারত এো থবসররয়সিসল?’ 

থডানা িংরিরপ বরলসিল তার সেডন্যাপ হওয়া এবং উোর পাওয়ার 
র্িনা। 

শুনরত সগরয় বার বার থোঁরপ উরেসিল থডানার আব্বা চালঘি প্লাসতসন। 
থেরষ আহমদ মুিার নাম শুরন চমরে উরেসিল। সবস্মরয়র িারে বরলসিল, সেে 
বলসিি ওাঁর নাম, উসন আহমদ মুিা বরলসিরলন? সেে শুরনসিি তুই?’ 

‘সেে আব্বা। নাম বলরত চানসন, বরলসিরলন, এ.এম। তারপর তার 
িােীর ডাে থেরে তা প্রোে হরয় পরড়। পরর স্বীোর েররন।  

থেরমসিল থডানা এেিু, ‘তারপররই আবার থচারখ-মুরখ সবস্ময় সনরয় 
বরলসিল, ওভারব থে বলি, থচন নাসে আব্বা তাাঁরে? 

‘সবশ্বসবখযাত মুিসলম সবপ্লবী আহমদ মুিারে জাসন, তার ফরিা থদরখসি। 
থতামার মুরখ থে দুিঃিাহসিে োজ ও থে দুলঘভ চসরে ববসেরষ্টর েো শুনলাম, 
তারত ইসনই থিই আহমদ মুিা হরব। আমরা থজরনসি সতসন থস্প্ন অঞ্চরল 
এরিরিন।’ 

আব্বার েো শুরন থডানার মুখ থেরে ও সবস্ময় আনন্দ সেেরর পরড়সিল। 
আহমদ মুিার েো পরড়রি পসেোয়। বার বার তারে সনরয় আরলাচনাও হরয়ি। 
থেউ তারে ‘সনউ িালাহ উসেন বলরতা, থেউ বলরতা থি মুিলমানরদর 
‘মাওরিতংু’, োরও োরি থি সিল থস্প্ন সবজয়ী ‘তাসরে সবন সজয়াদ’ ও ‘মুিা 
সবন নুিারয়র’-এর নতুন ূপপ, থেউ আবার তারে ডােরতা ‘মুিসলম রসবনহুড’ 
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বরল। আিার পরে থডানার এেবারও সেন্তু এিব েো থখয়াল হয়সন, এেবারও 
মরন আরিসন এ আহমদ মুিা থি আহমদ মুিাই হরত পারর! 

আনরন্দ সচৎোর েরর উরেসিল থডানা। বরলসিল, ‘সেে বরলি আব্বা, 
ইসন সতসনই হরবন। এ আহমদ মুিা থি আহমদ মুিা হরলই শুেু িব সদে থেরে 
মানায়।’ 

তারপর বাপ-রবসি দুজরনই িুরি সগরয়সিল তারদর ড্রইং রুরম। 
থডানা থিাে চঞ্চলা বাসলোর মত িুরি সগরয় আহমদ মুিার িামরন সগরয় 

বরলসিল, ‘বুর সি, আপনার নাম বলরত চানসন থেন? সচরনসি আপনারে। আপসন 
থিই আহমদ মুিা।’ 

এেজন থপ্র ঢ় ভদ্ররলােরে িারে সনরয় থডানারে এরি দাাঁড়ারত থদরখ 
আহমদ মুিা উরে দাাঁসড়রয়সিল। আহমদ মুিা সেিু বলার জরন্য মুখ খুরলসিল। 
সেন্তু আহমদ মুিা মুখ থখালার আরগই থডানার আব্বা আহমদ মুিার সদরে হাত 
বাসড়রয় বরলসিল, ওরয়লোম থগ্রিমযান, আসম থডানার আব্বা চালঘি প্লাসতসন। 

আহমদ মুিা হ্যাডডরেে েরার জরন্য হাত বাসড়রয় বরলসিল, ‘খুেী হলাম 
আপনার িারে থদখা হওয়ায়। 

চালঘি প্লাসতসন আহমদ মুিার িারে হ্যাডডরেে েরর তারে বুরে জসড়রয় 
েররসিল। বরলসিল, থডানা আমার এেমাে িন্তান, তাাঁরে আপসন নতুন জীবন 
সদরয়রিন। আমার েৃতজ্ঞতা গ্রহন েরুন। 

‘জনাব, আমার বা আমারদর োরও েৃসতত্ব থনই আমরাও হাইজযাে 
হরয়সিলাম। সনরজরা বাাঁচরত সগরয় ওরে বাাঁচারনার সুরোগ থপরয় োই আমরা। 
প্রেংিা আল্লাহর। সতসনই আমারদর িাহােয েরররিন।’ 

‘েন্যবাদ আপনারে, থগ্রিমযারনর েো এরেমই হরয় োরে।’ 
 ‘লিা থদরবন না, আসম আপনার থিরলর মত। আমারে ‘তুসম’ বলরল 

খুসে হরবা।’ 
পরসদন িোল ১০িা পেঘন্ত আহমদ মুিা থডানারদর বাসড়রত সিল। 

অরনে েো হরয়সিল থডানার িারে, থডানার আব্বার িারে। 
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থডানার আব্বার িারে পসরচয় হরয় উপেৃত হরয়রি আহমদ মুিা। 
থডানার আব্বা চালঘি প্লাসতসন প্রবীণ কুিনীসতে। কুিননসতে ও থগারয়ন্দা িূরের 
অরনে খবর সতসন রারখন। সতসন আহমদ মুিা থে জাসনরয়সিরলন, ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান 
থস্প্রন মুিসলম স্থাপনা ও ঐসতহাসিে স্মসৃত সচহ্ন গুরলারত থে থতজসিয় থপরতরি, 
তা ফরাসি থগারয়ন্দা িংস্থা অসত িম্প্রসত জানরত থপরররি এবং থস্প্ন িরোররে 
জানারনা হরয়রি। সেন্তু থস্প্ন িরোর এিারে সভসত্তহীন প্রপাগাডডা বরল অসভসহত 
েরররি। তারদররে সবশ্বাি েরাবার মরতা থোন ডকুরমডিও থনই। ক্ল-ুক্লযাস-
ক্লযানরে থেউ-ই র্ািারত চায় না বরল ফরাসি থগারয়ন্দা সবভাগও এ সনরয় আর 
মাো র্ামারি না। থডানার আব্বা আরও এেিা মূলযবান তেয আহমদ মুিারে 
জাসনরয়সিল। থিিা হরলা, প্রেরম মুিসলম স্থাপনাগুরলার সবস্তাসরত নসা বতরী হয়। 
থিই নসায় ববজ্ঞাসনে পসরমাপ অনুোয়ী থতজসিয় থিি েরার স্থান সনসদঘষ্ট হয়। 
থিই নসা অনুিারর সনখুাঁতভারব থতজসিয়গুরলা পাতা হয়। এই নসা ক্লু-ক্লযাস-
ক্লযান এর োরও োরি আরি। থিই নসা না পাওয়া থগরল থিই থতজসিয় 
ইউসনিগুরলা খুাঁরজ থবর েরা অিম্ভব। 

আহমদ মুিা বরলসিল, স্থাপনাগুরলার ইি, পাের, সিরমডি, মাসি ইতযাসদ 
পরীিা েররলই থতা থতজসিয় েরা পড়রব, থস্প্ন িরোররর োরি এিা সে 
ডকুরমডি হরত পারর না? 

থডানার আব্বা উত্তরর বরলসিল, ‘এে খডড েংসক্রি পরীিা েররল ঐ 
িুকুর মরেয থে মাোর থতজসিয় পাওয়া োয় তা এতই স্বল্প থে, এ থেরে প্রমাণ 
হয় না অস্বাভাসবে থোন থতজসিয় িংক্রমরণর ফল এিা এবং এ থেরে আরও 
প্রমাণ হয় না থে, অবযাহত থতজসিয় িংক্রমন চলরি।’ 

েোর উপিংহার িানরত সগরয় থডানার আব্বা আরও বরলসিরলন, এ 
নতুন েররণর এে ভয়ানে েন্ত্র। ইউররারপর দু’এেিা লযাবররিরীই হয়রতা পারর 
এর িসেে প্রেৃসত প্রসতসক্রয়া সনরুপণ েররত। এখারনই হরয়রি মুসস্কল, থেউ 
বযাপারিা বু রত পাররি না।’ 

আহমদ মুিা এই মূলযবান তেয থপরয় খুেী হরয়সিল, থিই িারে ভীষণ 
হতােও হরয় পরড়সিল। চালঘি প্লাসতসন স্বান্তনা সদরয় বরলসিল, মাসদ্ররদ ফরাসি 
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দূতাবারির দ্বার আহমদ মুিার জরন্য থখালা, েতিা পারর, েতসদে সদরয় পারর থি 
তারদররে িাহােয েররব।’ 

পরসদন িোল ১০িায় আহমদ মুিা তারদর োি থেরে সবদায় 
সনরয়সিল। 

সবদারয়র িময় চালঘি প্লাসতসন এবং থডানা দুজরনই আরবগপ্রবণ হরয় 
পরড়সিল। থডানার আব্বা আহমদ মুিার িারে সবদায়ী হ্যাডডরেে েররত সগরয় 
বরলসিল, ‘েুরগর িবসদে থেরে িরবঘাৎেৃষ্ট মানুরষর িারে এেিা রারতর এেিা 
অংে আর এেিা িোল োিাবার থি ভাগয আমার হরলা। এমন িময় আরও 
থপরল খুেী হরবা। আর থডানা বরলসিল, ‘আসম আপনারে সবদায় সদসি না, থবান 
ভাইরে সবদায় থদয় না।’ বরলই মাো সনচু েররসিল থডানা। দাাঁত সদরয় থোাঁি 
োমরড় েররসিল। এেিা থভরঙ্গ পড়া উচ্ছ্বারি তবু োাঁপসিল তার থোাঁি। 

থডানার এেোগুরলা এবং থডানার আব্বার অরনে েো বাজসিল আহমদ 
মুিার োরন, তার থচারখ ভািসিল থডানারদর থেষ সবদায়োলীন িসব। আহমদ 
মুিা ভাবল, মানুরষর মরনর মায়া-মমতা আল্লাহ রাবু্বল আলামীরনর সুন্দরতম 
থনয়ামত। এই থনয়ামতই মানুরষর িমাজরে মানুরষর িমাজ থররখরি। 

ড্রাইসভং সিরি সিল আব্দুর রহমান িপ্তম। 
িুরি চলসিল গাসড় থডানারদর মরডেজরুে থপিরন থফরল িারন্সর িীমান্ত 

েহর মযারনানার সদরে থগররারন হাইওরয় েরর। 
মযারনানা েতই োরি এসগরয় আিরি, পে ততই দুগঘম হরয় উেরি। 

গাসড়র গসত েরম আিরি ততই। থবলা এেিার সদরে মযারনানা অসতক্রম েররলা 
আহমদ মুিার গাসড়। মযারনানা েহর পার হরয় এেিা উপতযোয় গাসড় োসমরয় 
আহমদ মুিারা নামাে পরড় সনল। 

মযারনানা থেরে ১০মাইল দূরর িান্স থস্প্ন িীমান্ত। িীমান্ত থরখাসি 
সপররসনরজর উত্তর ঢাল বরাবর। ফরািী িীমান্ত পুসলরের ফাাঁসড়রত নাম সলসখরয় 
পািরপািঘ থদসখরয় থস্প্রন প্ররবে েররত হয়। থস্প্ন পুসলরের িীমান্ত ফাাঁসড়রতও 
এ েররণর এেিা বযবস্থা। এিব আনুিাসনেতা থেষ েররত থোনই অসুসবো হয়সন 
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আহমদ মুিারদর। োবার িময়ই আহমদ মুিার পাো োগজ-পে বতরী হরয়সিল। 
থস্প্রনর নাগসরে সহরিরব পািরপািঘ েরা হরয়সিল আহমদ মুিার। 

িীমান্ত ফাাঁসড়র  ারমলা চুোরনার পর আবার োো শুরু হরলা আহমদ 
মুিারদর। এবার পে আরও দুগঘম। সপররসনরজর এেদম বুরের উপর সদরয় চলরি 
এখন তারা। থভল্লা পেঘন্ত পে এ রেমই। থভল্লা এখনও পরনর থমইল দূরর। 

থভল্লা থিাট্ট এেসি পাবঘতয েহর। উত্তরর থস্প্রনর িবঘরেষ েহর এসি। 
বািে এলাোর মরেয পরড়রি এ অঞ্চলসি। 

থবলা ৪িার সদরে। আহমদ মুিারা থভল্লা েহরর প্ররবে েরল। আহমদ 
মুিারা সেে েরররি েহরর নাস্তা থিরর নামাে পরড় তারা আবার োো শুরু েররব 
মাসদ্ররদর পরে। থভল্লা থেরে থমইল দরেে পসশ্চরম পাহাড় থর্রা এেিা 
উপতযোয় আব্দুর রহমান িপ্তরমর বাসড়। োওয়ার পরে আহমদ মুিা আব্দুর 
রহমান িপ্তরমর বাসড়রত সগরয়সিল। এে রাত থিখারন থেরেসিল। এবার আর থি 
রেম থোন থপ্রাগ্রাম থনই। আহমদ মুিা েতিা িম্ভব দ্রুত মাসদ্রদ থপ াঁিুরত চায়। 

নাস্তা ও নামাে থিরর আবার োো শুরু েররসিল আহমদ মুিারা। আরগর 
মতই ড্রাইসভং সিরি আবদুর রহমান িপ্তম। 

এেিা হািপাতরলর পাে সদরয় এগুসিল গাসড়। হোৎ আবদুর রহমান 
িপ্তম থব্রে েরষ গাসড় দাাঁড় েসররয় দরজা খুরল হাাঁে সদলিঃ আবুল হািান। 

েরয়ে মুহূতঘ পররই এে েুবে এরি দাাঁড়াল আবদুর রহমান িপ্তরমর 
িামরন। 

‘আম্মা অসুস্থ, আসম ওষুে সনরত এরিসি।’ এরি দাসড়রয়ই েুবেসি বলল। 
আহমদ মুিা েুবেসিরে সচনরত পারল। আবদুর রহমান িপ্তরমর থিাি 

ভাই থি। 
সে অসুখ? উসদ্বি েরডে বলল আবদুর রহমান িপ্তম। 
‘বু া োরি না। ডািার থদরখরিন। ওষুে সনরত এরিসিলাম।’ 
আবদুর রহমান িপ্তম তাোল আহমদ মুিার সদরে। 
আহমদ মুিা বু রত পারল আবদুর রহমান িপ্তরমর মরনর েো। বলল 

আবদুর রহমান গাসড় র্ুরাও। ওাঁরে না থদরখ োওয়া োয় না। 
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‘েন্যবাদ মুিা ভাই। বরল আবদুর রহমান আবুল হািারনর সদরে 
তাসেরয় বলল,’ গাসড় এরনি?’ 

‘হ্যাাঁ’। বলল আবুল হািান। 
‘োও, গাসড় নাও, চল োই।’ 
আবুল হািান এসগরয় থগল োর পাসেঘং এর সদরে। 
এবার গাসড় চলরত শুরু েরল। আবদুর রহমান িপ্তরমর বাসড়র সদরে। 

আরগ আহমদ মুিারদর গাসড়। থপিরন আবুল হািারনর গাসড়। 
‘আবদুর রহমান িপ্তরমর বাসড় থোোয় েতদূর?’ বলল থজায়ান। 
‘সনউ ভযারলনসিয়া, মাইল দরেে পসশ্চরম।’ 
সনউ ভযারলনসিয়া এেিা িমৃি উপতযো। চারসদরে পাহারড়র থদয়াল। 
উপতযোয় প্ররবরের এেিাই পে, উত্তর সদরের এেসি মাে সগসর পে। 

থবে প্রিস্ত। এিাই উপতযোয় প্ররবরের দরওয়াজা। 
উপতযোয় উবঘর মাসিরত প্রচুর ফল ও ফিল উৎপাসদত হয়। বাসিন্দারা 

সনরজরদর প্ররয়াজন সমসিরয় প্রচুর পসরমারন বাইরর সবসক্র েররত পারর। 
উপতযোয় প্রায় ৫’ে বািে ও মুিসলম পসরবার বাি েরর। জনিংখযা 

প্রায় সতন হাজাররর মত। এর প্রায় িবাই মুিলমান। এরদর অরনরে দসিণ ও 
থস্প্ন থেরে পাসলরয় আিা তরব থবসের ভাগই েমঘান্তসরত। বািে িম্প্রদারয়র 
প্রচরু পসরবার খৃষ্ট েমঘ পসরতযাগ েরর ইিলাম েমঘ গ্রহণ েরররি। জনশ্রুসত আরি 
থষাড়ে েতরের শুরুরতই এে দররবে নানা স্থান র্ুরর তার স্ত্র  িহ এরি এই 
উপতযোয় আস্তানা থগরড়সিরলন। স্থায়ী জনপদ তখন এ উপতযোয় গরড় উরেসন। 
থি পসবে দররবেরে সর্রর েীরর েীরর গরড় উেল স্থায়ী জনপদ। থি দররবে জ্ঞারন 
সিরলন িবজান্তা সুপসডডত, চসররে সিরলন থফররেতা তুলয। মানুষ তারে ভসি, 
েো সদরয় মাোয় রাখরতা, সেন্তু সতসন সনরজরে মরন েররতন মানুরষর এে নগন্য 
থিবে। থেখারন মানুরষর সবপদ থিখারনই সতসন। প্রসতসি দুিঃখী ও অসুস্থ মানুষ 
সনসশ্চন্ত োেরতা, তারদর পারে িাহারেযর হাত সনরয়, সচসেৎিরের থিবা সনরয় 
পসবে দররবে আবদুর রহমান আিরবনই। তার চসররে ইিলারমর রুপ-মােুেঘ 
থদরখ শুেু এই উপতযোর নয়, আরে পারের েত েত পসরবার ইিলাম গ্রহণ 
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েরর। আবদুর রহমান িপ্তমরা থিই দররবে আবদুর রহমারনরই বংেের। 
উপতযোর এেসি সুন্দর িবুজ সিলায় তারদর বাসড়। উপতযোয় প্ররবে েররলই 
থদখা োয় সুন্দর সিলাসি, তার আরগ থদখা োয় সিলায় অবসস্থত মিসজরদর সুউচ্চ 
সমনার। 

আহমদ মুিারদর গাসড় উপতযোয় প্ররবে েরল, আোন ধ্বসনত হসিল 
থি সমনার থেরে। আোরনর ধ্বসন থিই থোঁরপ থোঁরপ িসড়রয় পড়সিল িমগ্র 
উপতযোয়, প্রসতধ্বসনত হসিল পাহারড়র বুরে। 

িরব িূেঘ ডুরবরি। সেন্তু পাহাড় থর্রা উপতযোয় তখন অন্ধোর। 
উপতযোর িবুজ আর িন্ধযার োরলা এেিারে সমরে এোোর হরয় থগরি। 

অন্ধোর জসড়ত সনিঃেব্দ এই পসররবরে মেুর আোরনর ধ্বসন প্রসতধ্বসন 
অপরুপ লাগসিল আহমদ মুিার োরি। িমগ্র িত্তা সদরয় উপরভাগ েরসিল 
আহমদ মুিা থিই আোন। 

‘এই আোন বািে এলাো িাড়া থস্প্রনর আর থোোও পারবন না মুিা 
ভাই।’ বলল আবদুর রহমান িপ্তম। 

‘এমন পসররবে হৃদয় আকুল েরা এমন আোন জীবরন আর এেবার 
শুরনসিলাম মেয এসেয়ায় উজরবসেস্তারনর এেিা গ্রারম। এ মিসজদসি থোোয়, 
েতদূরর আবদুর রহমান?’ 

‘আমারদর বাসড়র িামরন মুিা ভাই। চলুন নামাে আমরা েররত 
পাররবা।’ 

আবদুর রহমান িপ্তমরদর সুন্দর সবোল বাসড়সির িামরন থিাি এেিা 
চত্তর, তারপররই মিসজদ। সবোল মিসজদ। প্রেরম মিসজদসি সিল থবড়ার। 
দররবে আবদুর রহমারনর িমরয়ই জনগণ পাহাড় থেরে পাের বরয় এরন 
মিসজদ বতরী েরররি। পরর আরও িম্প্রিারণ হরয়রি মিসজদসির। 

মিসজদসি থদরখ চমৎেৃত হরলা আহমদ মুিা। 
আহমদ মুিা ইসতহারি পরড়সিল, মুিসলম থিনাপসত মুিা সবন নুিারয়র 

সপররসনজ পবঘরত উরেসিরলন, সেন্তু সফরর থেরত হরয়সিল তাাঁরে। থিই িারে 
ইিলামও এখারন থেরে পশ্চাতপিরণ েররসিল, ইসতহাি এিাই বরল। সেন্তু 
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ইসতহাি জারন না, সপররসনজ এর বুরে এ রেম সুন্দর মিসজদ আরি, এ রেম 
সুন্দর িমৃে মুিসলম জনপদ লুসেরয় আরি। ইসতহাি শুেু রাজা-বাদোহরদর 
েোই সলরখ, সলরখ না দররবে আবদুর রহমানরদর েো। সলরখ না বরলই জারন 
না ইসতহারির পররও ইসতহাি আরি। 

মাগসররবর জামায়ারতর থনতৃত্ব সদরত হরয়সিল আহমদ মুিারেই। 
নামাে থেরষ আবদুর রহমান িপ্তম শুেু নামিা থগাপন থররখ িেরলর 

িারে পসরচয় েসররয় সদরয়সিল আহমদ মুিারে। িেরলর অনুররারে থিাি-খাি 
বিৃতাও সদরত হরয়সিল আহমদ মুিারে সবরশ্ব মুিলমানরদর বতঘমান অবস্থার 
উপর। উপিংহারর আহমদ মুিা এেজন মহান বযসির েো উদ্বৃত েরর বরলসিল, 
‘ইিলাম সজন্দা হয় প্ররতযে োরবালার পর। েরয়ে েতাব্দীর এে ভয়াবহ 
োরবালা মুিলমানরদর উপর সদরয় বরয় থগরি। এবার তারদর উিারনর পালা। 
এই জাগররণর গান থোনা োরি চারসদরে। িামরনর অন্ধোররর ওপারর থিাবরহ 
িারদরের িরফদ আরলােিিা থদখা োরি। মুসি আমারদর সুসনসশ্চত।’ 

নামাে থেরষ িেরলর িারে িালাম-রমাহিাফা থেষ েরর আহমদ মুিা 
আবুল হািারনর িারে এল আবদুর রহমান িপ্তরমর বাসড়রত। আবদুর রহমান 
িপ্তম আরগই চরল এরিসিল তার মারয়র োরি। 

বাসড়রত থঢাোর পরে দরজার উপরর োরের ফলরে স্প্যাসনে ভাষায় 
থলখা ‘দারুল সহেমাহ’। তার সনরচ আরব  অিরর এেই েো থলখা আরি। 
আহমদ মুিা, থজায়ান িবাই এ থলখািা পড়ল। বু ল এিা বাসড়র নাম। 

প্ররবে েরল ববেে খানায়। 
সবরাি ববেেখানা। 
র্ররর চারসদরে িাজারনা থিাফা। এেিারে সেে-পাঁয়সেেজন থলাে 

বিরত পারর। 
আবদুর রহমান িপ্তরমর বাসড় শুেু এই উপতযোয় নয় থগািা এই 

অঞ্চরলর সমলন থিে। েত োসলি-দরবার িব এখারনই হয়। উত্তরােীোর িূরে 
আবদুর রহমান িপ্তম এই এলাোর িদঘার। তরব আবদুর রহমান বািে থগসরলা 
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বাসহনীর দাসয়ত্বেীল পরদ উন্নীত হবার পর তার ভাই আবুল হািান তার পি 
থেরে িরদারীর দাসয়ত্ব পালন েরর। 

আহমদ মুিা র্রর প্ররবে েররই থদখল থিসবরল েরবত রাখা হরি। 
আিুররর েরবত। 

আবুল হািান আহমদ মুিারদর েরবত পান েসররয় থভতরর চরল থগল। 
আহমদ মুিা ও থজায়ান থেখারন বরিসিল থিখান থেরে থিাজা ওপারের 

থদয়ারল হারত আাঁো পাো-পাসে দু’সি িসব। এেসি বৃে ভদ্ররলারের আর অন্যসি 
এেসি বালরের। 

িসব দু’সি থচারখ পড়ল থজায়ারনর। ভাবল থি, সনশ্চয় বৃরের িসবসি 
দররবে আবদুর রহমারনর, আর বালেসি সনশ্চয় আবদুর রহমান িপ্তম হরব। 

থে তুহল হরলা থজায়ারনর। থলােসির থচহারার িারে আবদুর রহমারনর 
থচহারা সমলরিনা। আরও ভাল েরর থদখার জরন্য থজায়ান উরে সগরয় িসব দু’সির 
িামরন সগরয় দাাঁড়াল। 

োরি সগরয় দাাঁড়ারনার পর িসবর সনরচর থলখাগুরলা থজায়ারনর োরি 
স্প্ষ্ট হরলা। 

প্রেরম থচাখ পড়ল বৃরের িসবর সনরচ থলখাগুরলার সদরে। 
পড়ল থজায়ান -“নাম আব্দুর রাহমান। জন্ম পূবঘ থস্প্রনর ভারলসন্সয়ার 

১৪৫৫িারল। ভারলসন্সয়ার দারুন সহেমার সতসন অেযি সিরলন। সবজ্ঞারনর উপর 
অরনে গ্ররন্থর সতসন প্ররণতা। িব মুিসলমরদর িারে তারেও উরিদ েরা হয় 
ভারলসন্সয়া থেরে ১৫০৩ িারল। সতসন ইরন্তোল েররন ১৫৩০ িারল। সতসন 
হকু্কল্লাহ ও হকু্কল এবাদ প্রসতিায় জীবন উৎিগঘ েররন। আল্লাহ তার থবরহস্ত নসিব 
েরুন”। 

পড়রত পড়রত হৃদয়িা থোঁরপ উেল থজায়ারনর। মরন পড়ল তার পূবঘ 
পুরুষ আবদুল্লাহ সবন আব্দুর রাহমান খাতার েো, খাতায় থলখা স্মসৃত েোর সবষয় 
গুরলা। তার পবূঘ পুরুষ আবদুল্লাহর সপতার নামও থতা সিল আব্দুর রাহমান। সতসন 
দারুল সহেমার অেযি সিরলন। ভারলসন্সয়া থেরে সতসনও উরিদ হরয়সিরলন। ঐ 
িমরয়ই। 
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েসম্পত হৃদয় সনরয় থজায়ান সগরয় দাাঁড়াল বালেসির িসবর সনরচ। 
বালেসির িসবর সনরচ এেিা েসবতা। চার লাইরনর েসবতার িার েো হলিঃ 
“বালেসি দে বিররর আবুদুল্লাহ সবন আব্দুর রাহমান। থিসদন ভারলসন্সয়ায় রাজা 
সফসলরের সনিুর বিন্যরা ক্রন্দনরত বালেসিরে থেরড় সনরয়সিল ক্রন্দনরত 
মারয়র বুে থেরে, সপতার োি থেরে, এেমাে আল্লাহ িাড়া বালেসির থনগাহবান 
আর থেও সিল না।“ 

পড়া থেষ েরার আরগই থজায়ারনর থগািা িত্তা জুরড় থনরম এল দুরবঘােয 
এে অবিন্নতা। এই উপতযোর নাম “সনউ ভারলসন্সয়া, এই বাসড়র নাম ‘দারুল 
সহেমা’ থেন তা তার োরি পসরষ্কার হরয় থগল। মরন হল এ নামগুরলা, এই 
িসবগুরলা তারই জন্য অরপিা েরসিল। আব্দরু রাহমান িপ্তম-এর অেঘ তার োরি 
সুস্প্ষ্ট হরয় থগল। থিই মহান আব্দুর রাহমারনর িপ্তরমর অেস্তন পুরুষ এই আব্দুর 
রাহমান। 

মরন হল। এই “িপ্তম” েব্দিাও থেন তারই জন্য এে িংরেত। তার পূবঘ 
পুরুষ হতভাগয আবদুল্লাহ বিররর পর বির থদে-রদোন্তর র্ুরর োর থদখা পানসন, 
আসম আজ তার সেোনায়। আর সচন্তা েররত পারল না থজায়ান। থিই আিন্নতা 
গাড় অন্ধোর হরয় সর্রর েরল তারে। জ্ঞান হাসররয় লুসিরয় পড়ল থি থমর র 
উপর। 

িুরি থগল আহমদ মুিা। 
থোরল তুরল সনল থজায়ানরে। 
অজ্ঞান থজায়ানরে েখন থিাফায় শুইরয় সদরি আহমদ মুিা, আব্দুর 

রাহমান িপ্তম এবং আবুল হািান তখন র্রর ঢুেল। থজায়ানরে ঐভারব থদরখ 
তারদর থচাখ সবস্ফাসরত হরয় উেল। 

দ্রুত এসগরয় এল তারা আহমদ মুিার োরি। 
“সে বযাপার, থজায়ারনর সে হরয়রি মুিা ভাই?” সজজ্ঞািা েরল আব্দুর 

রাহমান িপ্তম। 
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থজায়ানরে থিাফায় শুইরয় সদরয় থিাজা হরয় দাসড়রয় আহমদ মুিা বলল, 
থদয়ারলর ঐ িসব দুরিা থদখরত থগরয়সিল থজায়ান। িসব থদখরত থদখরতই জ্ঞান 
হাসররয় পরড় থগরি থজায়ান। বরল আহমদ মুিা থজায়ারনর এেসি হাত তুরল সনল। 

“ডািার ডােব মুিা ভাই”? 
“না, দরোর থনই। এখসন ওর জ্ঞান সফরর আিরব।“ 
বরল আহমদ মুিা থজায়ারনর জুতা খুরল ওর পারয়র তালুর সবরেষ সেিু 

জায়গায় সবরেষ সনয়রম থখাাঁচা সদরত লাগল। 
“আব্দুর রাহমান, ঐ িসব দুরিা োর”? সজজ্ঞািা েরল আহমদ মুিা। 
িসব দুসির পসরচয় সদল আব্দুর রাহমান। তারপর বলল, “িসব দুরিা 

থদরখই সে থজায়ান....। 
“তা বলরত পারব না আব্দুর রাহমান। তরব িসব থদখার িময় তারে 

স্বাভাসবে মরন হয় সন। 
সমসনি সতরনে পার হল। 
আহমদ মুিা থজায়ান এর পারয় থিই থখাাঁচা সদরয়ই চরলসিল। 
নরড় উেল থজায়ান। েীরর েীরর থচাখ থমলল থি। থচাখ থমরলই তসড়র্সড় 

উরে বিল। 
িামরনই দাসড়রয় আব্দুর রাহমান িপ্তম। থজায়ান উরে দাসড়রয় “আমার 

ভাই” বরল জসড়রয় েরল আব্দুর রাহমানরে। বলল, “সপররসনরজর বুরে এইভারব 
আমারদর থদখা হরব থে জানত”। আরবরগ ভাসর হরয় উেল থজায়ারনর েি। 

আব্দুর রাহমান িপ্তম সেিু বু রত না থপরর সবব্রত থবাে েরসিল। আব্দুর 
রাহমারনর ন’বিররর থমরয় ববেে খানায় ঢুরেসিল থিও হ্যাাঁ েরর থদখরি 
বযাপারিা। 

থজায়ান আব্দুর রাহমান িপ্তমরে থিরড় সদরয় জসড়রয় েরল আহমদ 
মুিারে। বলল, “মুিা ভাই আমার পূবঘ পুরুষ ো খুাঁরজ পায়সন, আসম তা থপরয়সি, 
এ বড় আনরন্দর। সেন্তু এ আনরন্দ হািা োয় না, োন্না পায়।“ 

থজায়ান ভাসর েরি েখন এ েো গুরলা বলসিল, অশ্রু  রসিল তখন 
থজায়ারনর থচাখ সদরয়। 
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আব্দুর রাহমান এসগরয় এরি থজায়ারনর সপে হারত থররখ বলল, আসম 
সেিুই বু রত পারসিনা ভাই, খুরল বলুন। 

থজায়ান র্ুরর দাাঁড়াল। অশ্রুরত থভজা থজায়ারনর থচাখ। 
থোন েো না বরল থজায়ান আব্দুর রাহমান িপ্তরমর হাত েরর থিরন সনরয় 

থগল বৃরের িসবর োরি। বলল, “ভারলসন্সয়ার দারুল সহেমার অেযি এই আব্দুর 
রাহমান থে আপনার?” 

“আমার পূবঘ পুরুষ, সনউ ভারলসন্সয়ার এই উপতযোয় সতসন এরি বিসত 
স্থাপন েররন,”। বলল আব্দুর রাহমান। 

থজায়ান সগরয় দাাঁড়াল বালরের িসবর সনরচ। বলল, আর এ হতভাগয 
বালে হল আমার পূবঘ পুরুষ োরে সফসলরপর বিন্যরা সিসনরয় এরনসিল সপতা-
মাতার বুে থেরে, োরে মমঘস্থুদ এে দাি জীবনোপন েররত হরয়রি সিষ্টান 
পসরবারর। 

“থজায়ান” বরল সচৎোর েরর আব্দুর রাহমান িপ্তম জসড়রয় েরল 
থজায়ানরে। এবার আব্দুর রাহমান িপ্তরমর থচাখ থফরি থবসররয় এরিরি অশ্রু। 

পারে মূসতঘর মত দাসড়রয় আরি আবুল হািান। 
আব্দুর রাহমান থজায়ানরে থিরড় সদরয় িুরি চরল থগল সভতরর। আবুল 

হািানও। থিই ন’বিররর থমরয়সিও। 
থজায়ান সফরর এল থিাফায়। 
বিল আহমদ মুিার পারে। 
আহমদ মুিাও এই সমলন দৃরশ্য অরনেিা সনবঘাে হরয় সগরয়সিল। 
প্রেমবাররর মত মুখ খুরল বলল, এই সমলন আমার োরি ূপপ েোর 

থচরয়ও অপূপপ লাগরি থজায়ান। থস্প্রন মুিলমানরদর সবপেঘয় সবসিন্ন এেসি 
বংরের দুসি োরার েত েত বির পর এই সমলন অেল্পনীয়। আল্লাহর হাজার 
শুেসরয়া।“ 

সেিুিণ পরর ববেরে খানায় সফরর এল আব্দুর রাহমান িপ্তম। বলল, না 
বরলই চরল সগরয়সিলাম, মাফ েররবন মুিা ভাই। সনরজরে হাসররয় থফরলসিলাম 
হারারনা মাসনরের িন্ধান থপরয়। আমরা েল্পনাও েররত পাসর না মুিা ভাই, 
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আমার পূবঘ পুরুষ দররবে আব্দুর রাহমান সিস্টান এর িদ্মরবে সনরয় ভারলসন্সয়ায় 
েত সদন েত রাত থে খুাঁরজ থবসড়রয়রি তার হৃদরয়র েন ঐ বালেরে! িন্ধান সতসন 
পানসন, থিই পাওয়া আজ আমরা থপলাম। 

আব্দুর রাহমান িপ্তম থচাখ মুিল। বলল, চলুন মুিা ভাই, চল থজায়ান, 
খাবার থরসড। আম্মা এবং পসরবাররর িবাই অসস্থর হরয় উরেরি থজায়ারনর েো 
থোনার জন্য, সেন্তু তার আরগ খাওয়া। 

খাবার বযবস্থা হরয়সিল পাসরবাসরে ডাইসনং রুরম। খাওয়া থেরষ আহমদ 
মুিা ও থজায়ানরে এরন বিারনা হল পাসরবাসরে ড্রইং রুরম। ড্রসয়ং রুরমর পারেই 
এেিা র্রর বরিরি আব্দুর রাহমান িপ্তরমর পসরবাররর থমরয়রা। 

ড্রসয়ং রুরম আহমদ মুিা িাড়াও ররয়রি আব্দুর রাহমান িপ্তরমর 
ন’বিররর থমরয় ৫ বিররর এেসি থিরল, আবুল হািান এবং তারও পাাঁচ বিররর 
এেসি থিরল, আব্দুর রাহমান িপ্তম সভতরর সিল। 

অল্পিণ পর থি ড্রসয়ং রুরম এরি প্ররবে েরল। বলল, আমার আম্মা, 
আমার স্ত্রী ও আবুল হািারনর স্ত্রী এবং আমারদর দুই থবান আহমদ মুিা ভাই ও 
থজায়ানরে িালাম সদরয়রিন। 

িালাম সবসনময় পর আব্দুর রাহমান িপ্তম বলল, আল্লাহর হাজার শুেসরয়া 
থে েত েত বিররর সবসিন্নতার পর আমারদর বংরের দুসি োরার আল্লাহ সমলন 
র্সিরয়রিন। আমারদর পসরচয় হরয়রি, জানাজাসন হয়সন। আমারদর িবার মন 
আকুল সবকুল েরররি এই জানার জন্য, আসম ভাই থজায়ানরে অনুররাে েরসি, 
সেিু েো বলার জন্য। পসরবাররর িবাই এ েোগুরলা শুনরত চায় এ জন্য এই 
বযবস্থা। 

থজায়ান শুরু েরল-আমার নাম থজায়ান ফারসদনান্দ। এই নারমই আসম 
বড় হরয়সি, এই নামই আমার পসরবারর, এই নারমই আমার থলখাপড়া, পসরচয়, 
িবসেিু। আমার সপতার নাম জন থিরমসনজ। বাসড়র থেও থোনসদন গীজঘায় 
োয়সন, আমারদর বাসড়রত বাইরবল থনই, সেন্তু আমরা সিষ্টান সিলাম। সনরজরে 
আসম সিস্টান মরন েরতাম। আসম মাসদ্রদ সবশ্বসবদযালয় এর ভাল িােরদর 
এেজন সিলাম। িব পরীিায় িব িময় প্রেম স্থারন থেরেসি। আমার জীবরনর 
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থমাড় পসরবতঘন র্িল আমার অনািঘ পরীিার থরজারল্টর সদন। প্রেমবাররর মত 
প্রেম স্থান থেরে সদ্বতীয় স্থারন থনরম থগলাম। থিই সদনই সবশ্বসবদযালরয় িাে ও 
সেিেরদর োরি শুনলাম আসম মসরিরো, আসম িদ্মরবেী মুিলমান। আমার এ 
পসরচরয়র েো শুরন আসম আোে থেরে পরড়সিলাম, পসরচয়িা আমার োরি 
আমার জরন্য মৃতযুর পররায়ানার মত সিল। আসম ভীষণভারব মুষরড় পরড়সিলাম। 
পাগরলর মত িুরি এরিসিলাম বাসড়রত। আব্বা মারা থগরিন অরনে আরগ। 
চাইসিলাম, আম্মা বলুন আসম মসরিরো নই, আসম িদ্মরবেী মুিলমান নই, আসম 
খৃস্টান। না হরল থে আমার ২২ বিররর িাজারনা জীবন সমেযা হরয় োরব। সেন্তু 
আম্মার োরি, দাসদর োরি ো শুনলাম তা আমার উরদ্বগ-আতংেরে আরও 
বাসড়রয় সদল। তাাঁরা বলরলন, তাাঁরা দু’জন মসরিরো, সেন্তু আমার আব্বা, আমার 
দাদা মসরিরো সিরলন সেনা তা তারা জারনন না। আমার তখন মরন হরলা আমার 
আব্বা, আমার দাদা সনশ্চয় মসরিরো সিরলন। না হরল তারা মসরিরোরে সবরয় 
েরররিন থেন। আমার র্রর সফরর আসম ভীষণভারব োাঁদলাম। দুপুরর সেিু থখলাম 
না। থগািা দুসনয়া আমার োরি সবষাদ হরয় থগল। মরন হরলা, আমার মরা আর 
বাাঁচার মরেয আজ আর থোন পােঘেয থনই। সবরেরল মা এরলন আমার র্রর। 
সতসনও োাঁদসিরলন। সতসন আমার হারত এেিা োরের বাস তুরল সদরয় বলরলন, 
থবিা, এই বাস থতামার আব্বা তাাঁর মৃতযুোরল আমার োরি আমানত থররখ 
সগরয়সিরলন। েো সিল, থেসদন থতামার বয়ি বাইে বির পূণঘ হরব, থিসদন থেন 
এই বাস থতামার হারত তুরল থদই। বারস সে আরি আসম জাসন না। 

বাস আমার হারত তুরল সদরয় আম্মা চরল সগরয়সিরলন। আসম পাগরলর 
মত বাস খুরল থফরলসিলাম। থপরয়সিলাম আমার োরি থলখা আব্বার এেিা সচসে 
এবং এেসি খাতা। সচসের খারম থলখা সিল ‘মুিা আবদুল্লাহ ওররফ থজায়ান 
ফাসডঘনাডড’। এই প্রেম জানলাম আসম থজায়ান ফাসডঘনাডড নই, আসম মুিা 
আবদুল্লাহ। আব্বার সচসে পড়লাম। মূল েোিা ো সতসন সলরখরিন, তা হরলা- এই 
সচসের িারে চামড়া বাাঁোরনা থে খাতা পারব, তা আসম থপরয়সিলাম এমসন বারস 
েরর আমার আব্বার োি থেরে। আমার আব্বা থপরয়সিরলন তার আব্বার োি 
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থেরে। িয় পুরুষ েরর এই বাস এমসনভারব আিরি। িপ্তম পুরুষ সহরিরব থতামার 
জরন্য বংরের এই পসবে আমানত আসম থররখ থগলাম।’ 

বংরের পসবে আমানত খাতা খাসন আসম পড়লাম। ওিা সিল আপনারদর 
ববেে খানায় োর িসব িািারনা আরি থিই বালে আবদুল্লাহ সবন আবদুর 
রহমারনর আত্মেো।’ 

থজায়ান থিই আত্মেো েীরর েীরর বণঘনা েররলা। থেমন েরর তারে 
সপতা-মাতার থোল থেরে সিসনরয় আনা হরয়সিল, সে েরর খৃস্টান েহর 
থোরতায়ারলর বাসড়রত তার দািজীবন শুরু হরয়সিল, সে মমঘন্তুদ সনেঘাতন থিই 
বালরের উপর থনরম এরিসিল, সে শ্বািরুেের পসররবরের মরেয থি বড় হরয় 
উেল, সে েরর অবরেরষ মুসি থপল, সে েরর খৃস্টারনর িদ্মরবরে তার জীবন শুরু 
হরলা, থেন তারে থেরষ পাসলরয় আিরত হরলা মাসদ্ররদ, সেভারব শুরু হরলা 
মাসদ্ররদ তার িদ্মরবেী খৃস্টান জীবন- িব েোই থজায়ান এরে এরে বণঘনা েরল। 
বলরত বলরত বারবার োন্নায় জসড়রয় সগরয়সিল থজায়ারনর েো। আবদুর রহমান 
িপ্তম, আবুল হািান দু’জরনই থোঁরদ থফরলসিল শুনরত শুনরত। আহমদ মুিারও 
থচাখ শুেনা সিল না। থি আরগ শুরনসিল, সেন্তু এতিা শুরনসন। 

থজায়ান োমার পর অরনেিণ থেউ েো বলল না। 
আবদুর রহমান িপ্তরমর ৫ বিররর থিরলসি থভতর থেরে এরি তার 

আব্বার োরন োরন বলল, দাসদ োাঁদরি। 
আবদুর রহমান িপ্তম তার মুখ চাপা সদরয় বলল, থবিা, তুসম োও দাসদর 

োরি। তাাঁর থোরল সগরয় বি। 
চরল থগল থিরলসি। 
আবদুর রহমান িপ্তম েীরর েীরর বলল, আল্লাহর হাজার থোের, পূবঘ 

পুরুষরা এ েোগুরলা থররখ না থগরল অতীত শুেু আমারদর হাসররয় থেত না, 
হারাতাম আমরা ভসবষ্যতও। 

‘সেে বরলরিন ভাই জান, পূবঘ পুরুষ আবদুল্লাহ সবন আবদুর রহমারনর 
স্মসৃত েো পড়ার পর আসম আমার অতীতরে সনরয় গবঘ েররত সেরখসি, সনরজর 
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পসরচয়রে ভালবািরত সেরখসি এবং জাসতর প্রসতও ভালবািা িৃসষ্ট হরয়রি।’ বলল 
থজায়ান। 

‘আমারদর পূবঘ পুরুষ দররবে আবদুর রহমান থোন স্মসৃত েো থররখ 
োনসন। থররখ থগরিন এেিা ডাইরী। থিিা র্িনার এেিা সদনপঞ্জী। জাহাজ 
থোরগ োো শুরুর পর সেভারব ভূমেযিাগররর থমজেঘাদ্বীরপ থপ াঁিরলন, সে েরর 
জাহাজ লুসডেত হরলা, সেভারব তারা িারন্সর থভনরড্রি বন্দরর থপ াঁিরলন, সেভারব 
থিখান থেরে তারদর তাসড়রয় থদয়া হরলা সপররসনরজর পাবঘতয অঞ্চরলর সদরে, 
সেভারব সদরনর পর সদন, মারির পর মাি পাহারড় পাহারড় র্ুরর, গারির ফল-মূল 
থখরয় থবাঁরচ থেরে অবরেরষ এেসদন এই উপতযোয় থপ াঁিরলন। প্রসতসদরনর 
র্িনাই থি ডাইরীরত সলসখত আরি। থি এে হৃদয় সবদারে উপন্যাি। ডাইরীিার 
আমরা েসপ েসররয় বাাঁসেরয় থররখসি। এেিা েসপ ভাই থজায়ান থতামারে থদব।’ 

োমল আবদুর রহমান িপ্তম। 
থজায়ান বলল, ‘খুব খুসে হরবা। আমার পূবঘ পুরুষ আবদুর রহমারনর 

িন্তান আবদুল্লাহর স্মসৃত েোয় পরড়সি, সতসন তাাঁর সপতার িন্ধারন থমজেঘা থগরিন, 
সপররসনরজর উত্তর পাদরদরেও র্ুরর থবসররয়রিন সদরনর পর সদন। িন্ধান পানসন 
তার সপতার। আসম খুেী হরবা জানরত পাররল থিই োসহনী, ো আমার পূবঘ পুরুষ 
জানরত পাররনসন।’ 

‘থজায়ান ভাই, দররবে আবদুর রহমানও তার িন্তানরে খুাঁজরত থগরিন 
ভযারলনসিয়া পেঘন্ত। এেবার নয়, েরয়েবার। সেন্তু পানসন িন্ধান। থি িব েোও 
তাাঁর ডাইরীরত আরি।’ বলল আবদুর রহমান িপ্তম। 

গভীর রাত পেঘন্ত চলল তারদর েোবাতঘা। থিাি থিরলরমরয়রা িবাই 
থিাফায় র্ুসমরয় পরড়সিল, থিসদরে োরও থখয়াল সিল না। 

অবরেরষ আবদুর রহমান িপ্তরমর অসুস্থ মা ওপার থেরে বরলসিল, থবিা 
আবদুর রহমান, দীর্ঘ পে থতামরা িফর েরর এরিি। িবাই থতামরা ক্লান্ত। 
থমহমানরদর আর েষ্ট সদও না। ওাঁরদর শুইরয় দাও। োলরে েো বলা োরব। 
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রারত থোবার িময় আহমদ মুিা আবদুর রহমানরে বলল, আবদুর 
রহমান িপ্তম এবং আবদুল্লাহ িপ্তম, দুই িপ্তরম োিাোসি েররল দুই িপ্তমও থেষ 
হয়। সুতরাং আর িপ্তরমর দরোর থনই। থে োররণ গুণাগুসণ থিই প্ররয়াজন থেষ। 

‘সেেই বরলরিন মুিা ভাই, আর প্ররয়াজন থনই।’ বলল আবদুর রহমান। 
আহমদ মুিারদর শুইরয় সদরয় আবদুর রহমান চরল োসিল। তারে লিয 

েরর আহমদ মুিা বলল, ‘আব্দুর রহমান আমরা িোরলই সেন্তু চরল োব, 
সেিুরতই থদরী েরা োরব না।’ 

আবদুর রহমান মাো থনরড় চরল থগল। 
পরসদন িোল ৮িা। 
আহমদ মুিা এরি গাসড়রত উরেরি। থজায়ান তখনও আরিসন। সবদায় 

সনরত থগরি আবদুর রহমারনর মা’র োরি। িোরলই আররে দফা েো হরয়রি 
থজায়ারনর িারে আবদুর রহমারনর মা’র। ফজররর নামারের পর আবদুর রহমান 
থজায়ানরে সনরয় সগরয়সিল অন্দর মহরল বাসড়-র্র এবং অন্যান্য িব স্মসৃত সচহ্ন 
থদখাবার জরন্য। থজায়ান র্ুরর র্ুরর থগািা বাসড় থদরখরি। 

আবদুর রহমারনর মা থজায়ানরে বরলরি, থজায়ান থবিা, দররবে আবদুর 
রহমারনর িম্পসত্তর তুসমও অংেীদার। এ বাসড়রত থতামারও ভাগ আরি। আজ 
থেরে তুসমও এ বাসড়র এেজন! 

শুরন থোঁরদ থফরলরি থজায়ান। বরলরি, মা, আপনারদর থপরয়সি এর 
থচরয় বড় িম্পসত্ত আর থনই। তবু আবদুর রহমারনর মা েো আদায় েরররি থে, 
থি তার মা’র থদয়া প্রস্তাব প্রতযাখান েররব না। 

থিায়া আিিার সদরে সফরর এল থজায়ান ও আবদুর রহমান। থজায়ারনর 
মুখ ভাসর, থচাখ থভজা। 

থপিরন বাসড়র দরজায় থমরয়রা দাাঁসড়রয় তারদর সবদায় থদয়ার জরন্য। 
গাসড়রত চড়ল থজায়ান ও আবদুর রহমান। 
আহমদ মুিা আরগই ড্রাইসভং সিরি উরে বরিসিল। 
গাসড় স্টািঘ সনল। চলরত শুরু েরল গাসড়। থজায়ান ও আবদুর রহমান 

দু’জরনই থপিন সফরর থদখল সবদায় সদরত আিা আপনজনরদর। বাসড়র থমরয় ও 
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সেশু-সেরোর হাত থনরড় সবদায় জানাল তারদর। আহমদ মুিা তার গাসড়র সরয়ার 
সভউ-এ থদখরত থপল দৃশ্যিা। তার মরনর থোোয় থেন খচ েরর উেল। মরন হল, 
এমন এেিা গহৃস্থান তার থনই, থেখারন মা, থবারনরা এোন্ত আপনজনরা তার পে 
চাইবার জরন্য দাাঁড়ারত পারর! আহমদ মুিার থচারখ থভরি উেল সিংসেয়াং-এর 
এে গ্রারমর দৃশ্য, থিই গ্রারমর এেসি সুন্দর বাসড়র িসব, ো তার বাবা, মা, ভাই, 
থবান িেরলর েলররারল এেসদন মুখসরত সিল। সেন্তু িব হাসররয়রি, তার থচারখর 
িামরনই তারা সনহত হরয়রি এরের পর এে। আজ থি সনিঃস্ব, সেোনাহীন! তারে 
বুরে োরণ েরার জরন্য এমন থোন বাসড় অবসেষ্ট থনই, এমন থোন আপনজন 
তার থনই। অজারন্তই থচারখর থোণিা তার সভরজ উেল। মরন পড়ল আসমনার 
েো। তার মত থিও এে হতভাগী। েত েষ্ট পারি থে জারন। 

আনমনা হরয় পরড়সিল আহমদ মুিা। সঢরল হরয় সগরয়সিল হারতর 
সস্টয়াসরং হুইল। গাসড়িা থবাঁরে সগরয় োক্কা থখরত োসিল এেিা গারির িারে। 
থেষ মুহূরতঘ আহমদ মুিা গাসড়িারে সনয়ন্ত্ররন আনরত থপরররি। 

গাসড়র এই অবস্থা থদরখ সবসস্মত হরলা থজায়ান। সবসস্মত হরয় থি 
তাোরলা আবদুর রহমারনর সদরে। থদখল তারও থচারখ সবস্ময়। সবসস্মত হবারই 
েো। আহমদ মুিা অেল্পনীয় েররনর সুসনপুণ ও সুদি ড্রাইভারই শুেু নন, গাসড় 
চালনা থে চমৎোর এেিা আিঘ থিিা আহমদ মুিার হারতই তারা থদরখরি। 

আহমদ মুিা গাসড়িা সেে লাইরন সফসররয় এরন দাাঁড় েরাল। থনরম পড়ল 
গাসড় থেরে। বলল, ‘আবদুর রহমান তুসম এি ড্রাইসভং সিরি। 

থজায়ারনর সবস্ময় উরদ্বরগ পসরনত হরলা। বলল, ‘মুিা ভাই েরীর খারাপ 
েররি না থতা আপনার?’ 

‘না থজায়ান, এমসন এেিু আনমনা হরয় পরড়সিলাম।’ মুরখ হাসি থিরন 
বলল আহমদ মুিা। 

মুরখ হাসি িানরলও থজায়ান ও আবদুর রহমান আহমদ মুিার থচারখর 
থোরণ জরম উো থিই অশ্রু সবন্দুিা থদখরত থপল। 

আবদুর রহমান থপিরনর সিি থেরে থনরম ড্রাইসভং সিরির সদরে 
এগুরলা। 
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‘সেন্তু মুিা ভাই, এমন আনমনা হরত থোনসদন আপনারে থদসখসন। 
আপনার থচারখ আবার অশ্রুও থদরখসি।’ বলল থজায়ান। 

‘ও সেিু নয় থজায়ান, হোৎ চীরনর সিংসেয়াং-এ আমার সনসশ্চহ্ন হরয় 
োওয়া গ্রারমর েো মরন পরড়সিল, মরন পরড়সিল আমার থিাি বাসড়িার েো, 
মরন পরড়সিল হাসররয় োওয়া আব্বা, আম্মা, ভাই-রবারনর েো।’ 

‘মুিা ভাই, আপসনও এমন েরর এিব ভারবন? থভরব এইভারব আনমনা 
হন, োাঁরদনও?’ 

আহমদ মুিা গাসড়রত উরে বরিসিল। চলরত শুরু েররসিল গাসড় আবার। 
‘থেন থজায়ান, এেজন বারপর, এেজন মারয়র আদররর িন্তান সে আসম 

নই? এেজন ভাই, এেজন থবারনর থিহময় ভাই সে আসম না? তারা আজ থেউ 
থনই, স্মসৃত থতা আরি।’ িামরন দূর সদগরন্তর সদরে উদাি দৃসষ্ট থমরল বড় নরম 
েরডে বলল আহমদ মুিা। আবার আনমনা হরয় পড়ল থি। 

থজায়ান পলেহীন থচারখ তাসেরয় রইল আহমদ মুিার সদরে। েো 
বলরত আর িাহি েরল না থজায়ান। মরন হরি আহমদ মুিা পারে থেরেও থেন 
থনই। বালয সেংবা বেরোররর থোন স্মসৃত থি হাতরড় সফররি থে জারন! থজায়ারনর 
োরি সবপ্লবী থনতা আহমদ মৃিার এ এে নতুন ূপপ। 

েো বরল আহমদ মুিার এ েযান-মিতা ভািরত চাইরলা না থজায়ান। 
সবস্মরয়র িারে ভাবল শুেু, আহমদ মুিার িংগ্রামী জীবরনর আড়ারল তার এোন্ত 
বযসিগত এেিা জীবন আরি থেখারন থি বড় দুবঘল, বড় এো। থিখারন তারে 
পীড়া থদবার মত আরি অরনে অশ্রু, অরনে োন্না। 

পাহাসড়য়া পরে এাঁরে-থবাঁরে চলসিল তখন গাসড়। আবদুর রহমারনর েি 
হারত েরা সস্টয়াসরং হুইল। 

প্রেরম তারা পাবঘতয েহর থভল্লায় সফরর োরি। থিখান থেরে তারদর 
োো শুরু হরব মাসদ্ররদর সদরে। 

েত তাড়াতাসড় িম্ভব আহমদ মুিা মাসদ্রদ থপ িরত চায়। 
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৫ 
মাসদ্ররদ ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর থহড থোয়ািঘার। 
ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযারনর প্রোন বুিাগুরয়না ভািকুরয়জ সবরাি েরির সবোল 

থিসবরল বরি আরি। তার িামরন থিসবরল এেিা থমরিজ। ফযারস এরিরি অল্প 
আরগ। এরিরি ইিালীর সেরয়স্ট থেরে। 

এয়ার েসডডেন র্ররও েপারল সবন্দু সবন্দু র্াম জরম উরেরি 
ভািকুরয়রজর। মরনর থভতররর অবস্থা তার আরও খারাপ। ক্রুে অন্তর থেরে তার 
রি  ররি থেন। থগািা থদরহর রি তার িগবগ েরর ফিুরি। এতবড় পরাজয়, 
এতবড় সবপেঘরয়র েো ভাবরত পাররসন সেরয়রস্ট। রাত আিিায় থি খবর থপল, 
থজায়ান থে স্যাম্পল সনরয় সগরয়সিল থতজসিয় পরীিার জরন্য থি স্যাম্পলিহ 
থতজসিয় সররপািঘ এবং েসম্পউিার সডস্ক ইরগুন জাই সলউসমর হারত এরিরি। থি 
স্যাম্পল, থতজসিয় সররপািঘ এবং েসম্পউিার সডস্কিহ মাসদ্রদ সবশ্বসবদযালরয়র 
সেিািফরর োওয়া দলসিরে রাত ১২িা থপ্লরন মাসদ্ররদ পাসেরয় থদয়া হরি। ভীষণ 
খুেী হরয়সিল ভািকুরয়জ আহমদ মুিার পসরেল্পনা ভডডুল েররত থপরর। এে 
সেরয়রস্টই এই পরীিা আহমদ মুিা েররত পাররতা, সেন্তু থিিার হরলা গুরড় 
বাসল। সেরয়রস্ট আর পাররব না তারা এই পরীিার জরন্য থেরত। আর ইউররাপ 
আরমসরোর থোন গরবষণাগারর থতা আহমদ মুিা সেংবা সহরদন(মুিলমান) থতা 
ঢুেরতই পাররব না। সুতরাং বু রতই পাররব না, থস্প্রনর বাদোহ ফয়িল 
মিসজদ েমরপ্লসিহ থস্প্রনর ঐসতহাসিে মুিসলম স্থাপনা থোন মহাধ্বংরির 
সদরে এসগরয় োরি। এিব খুেীর সচন্তা বুরে সনরয়ই ভািকুরয়জ রারত র্ুসমরয় 
সিল। সেন্তু িোরল ৮িায় অসফরি এরিই এই ফযাস থমরিজ থপল সেরয়স্ট থেরে। 
ভয়ানে দুিঃিংবাদ। 

সেরয়স্ট থেরে ইরগুন জাই সলউসম সলরখরি, ‘গত রাত ১২িার সদরে সি-
কুইন থমারিরলর িামরন ইরগুন জাই সলউসম’র এেজন থগসরলারে হতযা েরর 
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সেিািফর দরলর থনতা সমিঃ সভলাররায়ারে সেডন্যাপ েরর সনরয় সগরয় তার োি 
থেরে থিই স্যাম্পল, থতজসিয় সররপািঘ, সডস্ক িব থেরড় সনরয়রি এেজন থলাে। 
এর সেিুিন আরগ দাউদ ইমরারনর বাসড়রত আমারদর দ’জন মূলযবান থলাে খুন 
হরয়রি। এিাড়া থরস্ট হাউরজ থজায়ারনর র্ররর িামরন আররা দু’জন এবং 
গরবষণা থেরন্দ্রর ফিরে অন্য আররা চারজন থলাে আমারদর সনহত হরয়রি। 
ইরগুন জাই সলউসম’র মূলযবান সবজ্ঞানী দাউদ ইিরারনর থপাড়া থদহ পাওয়া থগরি 
তার সনজ গাসড়র ধ্বংিাবরেষ থেরে। থমাি আমারদর দেজন খুন হরয়রি আপনার 
োরজ। এর জরন্য িসতপরূণ সহরিরব আরও এে সমসলয়ন ডলার আমরা চাই।’ 

ইরগুন জাই সলউসম’র এই থমরিজ পরড়ই এয়ার েসডডেন র্রর র্ামরি 
ভািকুরয়জ। োরজর োজ সেিুই হরলা না। এে সমসলয়ন ডলার োবার পরে। 

ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান সেরয়রস্টর পারমাণসবে গরবষণা থেন্দ্র আই সি সি সপ 
থেরে থজায়ারনর সনরয় োওয়া স্যাম্পলসি, এর থতজসিয় সররপািঘ এবং সডস্ক চুসর 
েরার দাসয়ত্ব সদরয়সিল ইরগুন জাই সলউসমরে। সবসনময় সহরিরব অসগ্রম সদরয়সিল 
এে সমসলয়ন ডলার। আরও েো সদরয়সিল প্রসতসি থলারের িসতর জরন্য থদরব 
এে লাখ ডলার। 

মাসদ্রদ সবশ্বসবদযালরয়র িাে থজায়ান পুরাতন সেিূ ইি খডড ও েংসক্রি 
খডডাংরের থতজসিয় পরীিার জরন্য এরিরি সেরয়রস্ট-এেো ইরগুন জাই 
সলউসমই জাসনরয়সিল ভািকুরয়জরে। ভািকুরয়রজর ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান থে থস্প্রনর 
মুিসলম স্থাপনাগুরলা ধ্বংরির জরন্য থতজসিয় প্ররয়াগ েরররি, এখবর ইরগুন 
জাই সলউসম রুে থগারয়ন্দা িংস্থার মােযরম জানরত পারর। ইরগুন জাই সলউসম’র 
এরজডি আই সি সি সপ’র সবজ্ঞানী দাউদ ইমরান পুররারনা ইরির ভািা িুেরার 
বয়ি পরীিা েররই েরর থনয় ওগুরলা েরডঘাভা বা গ্রানাডার মুিসলম স্থাপতয থেরে 
আনা। থেরহতু থি জারন, তার োরি িব সবষয় পসরস্কার হরয় োয়। িংরগ িংরগই 
থি িসক্রয় হরয় ওরে এবং সবষয়সি ক্লু-ক্লযাস-ক্লযানরে জানাবার বযবস্থা েরর। 

ভীষণ থক্রাে ও দুিঃরখর িারে সবস্ময়ও থবাে হসিল ভািকুরয়রজর। 
ইরগুন জাই সলউসম’র ১০জন থগসরলা এরজডিরে খুন েরল থে? থজায়ান িম্পরেঘ 
আমরা জাসন থে, থি জীবরন থোনসদন সপস্তল েররসন। থি সনররি এেজন 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  170 

 

এোরডসমসেয়ান। তার োি থেরে এ েররনর োজ আো েরা োয় না। তাহরল 
এই হতযাোডড চালাল থে? আহমদ মুিা সে! 

এই িময় ইডিারেম েো বরল উেল। বলল, সেরয়স্ট থেরে সফরর আিা 
সেিা িফরোরী দরলর িহোরী থনতা অেযাপে থজাি এরিরিন। 

‘পাসেরয় দাও।’ দ্রুত বলল ভািকুরয়জ। 
সমসনি খারনরের মরেযই মেযবয়িী এে ভদ্ররলােরে সনরয় 

ভািকুরয়রজর থিরক্রিারী প্ররবে েরল। 
ভদ্ররলাে বিরল থবসররয় থগল ভািকুরয়রজর সপ, এি। 
েো বলল ভািকুরয়জ প্রেম। বলল, ‘ে’িার থপ্লরন উরেন সেরয়স্ট 

থেরে?’ 
‘রাত বারিায়।’ 
‘তাহরল ১২িার আরগর িব খবর আপসন রারখন।’ 
‘িব জাসন না, সেিু শুরনসি মাে। সবজ্ঞানী দাউদ ইমরারনর বাসড়রত তার 

দু’জন থলাে খুন হরয়রি।’ 
‘আর সেি?ু’ 
‘জাসন না।’ 
‘সে জরন্য এরিরিন, সে বলরত চান, বলুন।’ 
‘অেযাপে সভলাররায়া আপনারে বলরত বরলরিন, আপনার োরি 

থপ াঁিারনার জরন্য সবজ্ঞানী দাউদ ইমরান সেিু োগজ ও সজসনিপে সদরয়সিরলন, 
থিগুরলা এেজন থলাে সিসনরয় সনরয়রি তারে সেডন্যাপ েরর। থে তাাঁরে 
সেডন্যাপ েররসিল, থিই থলােসিই মরিল সি-কুইরনর গাসড় বারান্দায় এেজন 
থলােরে খুন েরর। খুন েরার পররই অেযাপে সভলাররায়ারে থেডন্যাপ েরা 
হয়।’ 

‘আপসন তখন থিখারন সিরলন?’ 
‘সিলাম।’ 
‘আর থে সিল?’ 
‘থহারিরলর েরয়েজন িহ আিরা িাত আিজন সিলাম।’ 
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‘এেজন থলাে এরি এেজনরে খুন েরল, আর এেজনরে সেডন্যাপ 
েরল, আপনারা দাাঁসড়রয় দাাঁসড়রয় সে োজিা েররসিরলন?’ 

‘সে র্িল, সে র্িরি তা আমরা বুর  উোর আরগই িব থেষ হরয় থগরি 
তািাড়া থলােসি িেস্ত্র, ভয়ানে সিপ্র। আমরা সিলাম খাসল হারত’ 

‘আপসন খুসন থলােিারে থদরখরিন ?’ 
‘থদরখসি’ 
‘সে রেম থি থদখরত ?’ 
‘গারয়র রং িাদারি স্বণঘাভ। োরলা চুল। থচহারায় এেীয়।’ 
এেিু ভাবল ভািকুরয়জ। তারপর পারের ফাইল থেসবরনি থেরে এেিা 

ফরিা থবর েরর অেযাপে থজারির িামরন তুরল েরল। বলুন থতা, ‘এই থলাে সে 
না।’ 

অেযাপে থজাি খুেী হরয় উেল। বলল, সেে এই থলাে। এখারন জযারেি 
গারয়, আর থিখারন সুযি পরর।’ 

থচাখ দু’সি জ্বরল উেল ভািকুরয়রজর। মুরখর মাংি থপেীগুরলা থেন েি 
হরয় উেল তার। 

‘েন্যবাদ অেযাপে, আমার েো থেষ। ‘ েষ্ট েরর থেন েো েয়সি 
উচ্চারন েরল ভািকুরয়জ। 

অেযাপে থজাি থবসররয় থেরতই ভািকুরয়জ প্রচডড এে মুষ্টার্াত েরল 
থিসবরল। মুখ থেরে থবসররয় এল, ‘সবষ্ট আহমদ মুিা! তুসমই তাহরল সগরয়সিরল 
সেরয়রস্ট।’ 

বরলই ইডিারেরম সপ,এি, থে সনরদঘে সদল, ‘জুসব জাসরিারে আিরত 
বল, এখুসন।’ 

জুসব জাসরিা স্প্যাসনে ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর নতুন অপাররেন চীফ। 
অপাররেন চীফ সিনাো থিরডডা সনহত হবার পর জুসব জাসরিা এই দাসয়রত্ব 
এরিরি। মাসদ্ররদর বাদোহ ফয়িাল েমরপরস আহমদ মুিারদররে েরার জরন্য 
থে অসভোন েররসিল, থিই অসভোরন সিনাো থিরডডা সনহত হয়। সিনাো থিরডডা 
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তার চারজন িােীরে সনরয় থে গাসড়রত সিরলা, থিই গাসড়সিই আহমদ মুিার 
থবামায় সবরস্ফাসরত হয় এবং িংগীরদর িরমত সনহত হয়। 

সমসনি থদরড়রের মরেযই জুসব জাসড়িা দরজায় এরি দাাঁড়াল এবং প্ররবে 
অনুমসত চাইল। 

অনুমসত সনরয় দরজা থেরল জুসব জাসড়িা প্ররবে েরল র্রর। 
িারর পাাঁচ সফরির প্রমান িাইরজর মানুষ জুসব জাসড়িা। িামসরে বাসহনীর 

েরনঘল সিরলন। চাকুরী থেরে বরখাস্ত হরয়রি চরম বনঘবাদী মানসিেতার জরন্য। 
ন্যারিা বাসহনীরত এে মহড়া োরল এেজন আরমসরোন মুিসলম সনরগ্রা 
অসফিাররর িারে অন্যায়ভারব মারসপি েরার োররন তারে বরখাস্ত েরা হয়। ক্লু-
ক্লযাঙ্-ক্লযান তারে লূরফ সনরয়রি। মাে দু’বিররর মরেয থি অপাররেন চীরফর 
আিন লাভ েরররি। ভািকুরয়জ খুবই আদর েরর তারে, তার এে থরাখা ও 
আপষহীন আচররনর জরন্য। 

উরত্তসজতভারব পায়চাসর েরসিল ভািকুরয়জ। জুসব জাসরিা র্রর 
ঢুেরতই ভািকুরয়জ সফরর এল তার থচয়ারর। 

থচয়ারর বরি দাাঁড়ারনা জুসব জাসড়িারে বিরত বলল। জুসব জাসড়িা 
থমরুদডড খাড়া থররখ এযরিনেরনর োয়দায় থচয়ারর বিল। 

‘জারনা সেিু খবর?’ সনরি েরডে বলল ভািকুরয়জ। 
‘থোন খবর স্যার?’ 
‘এে সমসলয়ন ডলার থগরি, আররে সমসলয়ন ডলার োবার পরে।’ 
জুসব জাসড়িা থোন প্রশ্ন না েরর উরদ্বরগর িারে তার প্রশ্ন থবােে দৃসষ্ট 

তুরল েরল। 
ভািকুরয়জই আবার মুখ খুলল। বলল, েয়তান থজায়ানই জয়ী হরয়রি। 

থিই স্যাম্পুল, থতজসিয় সররপািঘ এবং েসম্পউিার সডস্ক ো হাত েরা হরয়সিল 
আই সি সি সপ’ থেরে, তা ওরা সিসনরয় সনরয়রি, তার িারে ইরগুন জাই সলউসম’র 
দে জন থলাে খুন হরয়রি। এে সমসলয়ন ডলার পাসনরত থগল। দেজন থলারের 
িসতপরুণ আরও ১ সমসলয়ন ডলার সদরত হরব।’ 

‘ওরা সিসনরয় সনরয়রি? ইরগুরনর দেজন থলাে খুন হরয়রি?’ 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  173 

 

সবস্মরয় থচাখ েপারল তুরল বলল জুসব জাসড়িা। 
‘এই িবঘনাে েরররি থে বলরত পার?’ 
‘থজায়ান থতা অবশ্যই নয়, গরবষণা থেরন্দ্রর থেউ হরত পারর বরল আসম 

মরন েসর না।’ 
‘তাহরল?’ 
‘এতবড় োজ এমন সনখুাঁত ভারব এেজরনই েররত পারর, থি হরলা 

আহমদ মুিা।’ 
‘েররত থপররি তাহরল। লিা থবাে হরি না এেজরনর োরি বার বার 

এভারব হাররত।’ 
জুসব জাসড়িার মুরখ থেন এে থপাচ োসল থেউ মাসখরয় সদল। 
এেিা থঢাে সগরল জুসব জাসড়িা বলল, ‘সে েররত হরব স্যার, আরদে 

েরুন।’ 
‘সে আরদে েররবা, সে েররত হরব তা থোনার জরন্যই থতা থতামারে 

থডরেসি। ‘ 
‘স্যার আসম সেরয়রস্ট থেরত পাসর। ওখারন সনশ্চয় আহমদ মুিার িািাত 

আরি, ওরদর খুাঁরজ থবর েরর আহমদ মুিার োরি থপ াঁিার পে েররত পাসর।’ 
‘গদঘভ, আহমদ মুিার িািাত থখাাঁজার জরন্য সেরয়স্ট োরব, এখারন 

মাসদ্ররদ আহমদ মুিার িািাত থনই?’ 
‘স্যার থজায়ারনর পসরবাররর থোন থখাাঁজ পাওয়া োয়সন অরনে থচষ্টা 

েররও। ওরা তারদর সনরজর বািায় োরে না।’ 
‘আর থোন িািাত বুস  আহমদ মুিার থনই?’ জারনা, বািে থগসরলা 

থনতা সফসলরপর থবানরে বাাঁসচরয় আহমদ মুিা এখন বাস েরদর োরি জামাই 
আদর পারি ?’ 

‘সজ স্যার, আসম বাস েরদর পসরসচত র্াসিগুরলার সদরে নজর থররখসি। 
তরব, সফসলপ ও সফসলরপর থবান মাসদ্ররদ এরল এে ভাড়া বাসড়রত োরে, থিই 
বাসড়িার িন্ধান এখনও আমরা েররত পাসরসন।’ 
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জুসব জাসড়িা এেিু থেরমই আবার মাো চুলোরত চুলোরত বলল, ‘স্যার 
এেিা েো বলব।’ 

‘সে েো ?’ 
‘িাসন্সিরো থজরমসনজ সিিনাররািার থমরয় থজন েযাোসরনার গসতসবসে 

িরন্দহজনে। তারে সেিা িফরর পাোরনা সেে হয়সন, সবরেষ েরর থজায়ান 
থেরহতু থিখারন সগরয়সিল।’ 

‘থতামার িরন্দহ অমূলে গদঘভ। থজরনর সপতার োি থেরেই শুরনসি, 
থজন সেিা িফরর সেিুরতই থেরত চায়সন, তারে িবাই থজার েরর সনরয় থগরি। 
তািাড়া থজায়ান থিখারন থগরি এিা োররাই জানা সিরলা না। থজরনর িম্পরেঘ 
থতামার েো িতয হরল, থজন জানত থে থজায়ান সেরয়স্ট থগরি এবং থিরিরে 
থজন আগ্রহী হরতা সেরয়স্ট োবার জরন্য।’ 

এেিু োমল। তারপর থচয়ারর নরড়-চরড় বরি আবার বলল, ‘জুসব, 
ভসবষ্যরত থজন িম্পরেঘ এইভারব েো বলরব না। থি িাসন্সিরো থজরমসনরজর 
থমরয়। আর িাসন্সিরোর অবদান ক্লু-েযাস-ক্লযারন থতামার আমার থচরয় অরনে 
থবেী।’ 

‘স্যসর স্যার।’ 
‘েরণীয় থতা সেিু থবর েররত পাররল না। এখন শুন, থগািা মাসদ্রদ সর্রর 

থফলরত হরব।’ 
‘ইরয়ি স্যার। সেন্তু.. ..।’ 
থেন সর্রর থফলরত হরব থিিাই থতা বলরব? বলত আহমদ মুিা 

থতজসিয়া সররপািঘ সনরয় এখন সে েররব? 
এর এসডিরডাি খুজরব অেবা থতজসিয় েযাপসুল গুরলা তুরল থফলার 

থচষ্টা েররব তারদর উরল্লখরোগয স্থাপনা গুরলা থেরে। 
গদঘভ থতজসিরয়র থোন এসডিরডাি থনই। তারদর হারত এেিাই 

সবেল্প। থিিা হরলা থতজসিয় েযাপসুল গুরলা মাসির তলা থেরে তুরল থফলা। 
এই োরজর জন্য প্রেরমই আহমদ মুিা আিরব মাসদ্রদ, এখন পসরষ্কার হরয়রি 
থেন মাসদ্রদ সর্রর থফলরত হরব ? 
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ইরয়ি স্যার। এতিরণ হাসি ফরুি উেল জুসব জাসরিার মুরখ। 
শুেু ইরয়ি স্যার নয়। আজরেই োরজ থলরগ োও। মাসদ্রদ প্ররবরের 

প্রসতসি পরে পাহারা বিাও। থতামারদর নজর এসডরয় এেিা সপপড়াও থেন মাসদ্রদ 
প্ররবে েররত না পারর। োও এখন। 

ইরয়ি স্যার। বরল উরে দাডাল জুসব জাসরিা। 
চারসদন পররর র্িনা। 
ভািকুরয়জ তার থিসবরল জুসব জাসরিার সররপািঘ পরডসিল। জুসব জাসরিা 

মাসদ্রদ বরন্দর জন্য সে সে পদরিপ গ্রহন েরররি এ তারই সররপািঘ। 
ভািকুরয়রজর র্রর ঢুেল তার সমসডয়া অপাররির থমরয়সি। তার হারত িদয আিা 
এেিা ফযাস থমরিজ। 

পারয়র েরব্দ মুখ তুলল ভািকুরয়জ। ভ্রু কুচরে থমরয়সির সদরে তাসেরয় 
বলল জরুরী সেিু? 

জরুরী থমরিজ অপাররির সনরজই থিাজাসুসজ সনরয় এল ভািকুরয়রজর 
োরি, এিাই সনয়ম। িাোরণ ও রুসিন থমরিজ গুরলা ফাইল আোরর সপ এি এর 
োরি োয় সপ এি থিগুরলা সনরয় আরি ভািকুরয়রজর োরি। 

সজ স্যার। তুলজু থেরে জরুরী থমরিজ। 
ভািকুরয়জ হাত বাসডরয় থমরিজসি সনল নজর বুলাল থমরিজসিরত 

তুলরুজর ক্ল ক্লযাস ক্লযান ইউসনরির িহোরী ডুরপ্ল সলরখরি।  
গতোল িন্ধযায় আমরা থভসনি থেরে জানরত পাসর আহমদ মুিা তার 

দুইজন িােী িহ তুলজু গামী সবমান উরেরি। সবমান বন্দরর আমার সতনসি গাসডর 
এেিা ফাদ বতরী েসর। আহমদ মুিা িহ তারা সতনজনই আমারদর ফারদ পরড 
োয়। আমার িযাসসরতই ওরা ভাডায় উরে। আসমই গাসড় চালাসিলাম। অন্য দুসি 
গাসড সনরয় আমারদর েমাডডারিহ চারজন আমারদর গাসডর থপিরন আিসিল। 
আমারদর িারগঘি সিল ওরদররে আমারদর র্াসিরত সনরয় আিোরনা। ওরা 
থগরবারন হাইওরয় হরয় সুররি োবার জন্য আমার গাসডরত উরেসিল। ওরা সতনজন 
থেউ রাস্তা থচরন না তবু ওরদর িরন্দহ হয় আসম সেে পরে চলসি না। থপিরন থেরে 
এেিা হাত এরি আমার গলা থচরপ েরর আমারে অজ্ঞান েরর থফরল। পুসলে 
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আমার জ্ঞান থফরায়। থদখরত পাই আমারে অজ্ঞান েরর েমাডডার িহ চারজনরে 
খুন েরর আহমদ মুিারা পাসলরয়রি। আমারে জসড়রয় থেি হরয়রি। আসম পুসলে 
োরস্টাসডরত থেরেই এেজনরে পয়িা সদরয় এই থমরিজসি পাোলাম। 

থমরিজসি পরড কুইনাইন খাওয়ার মরতা সবেৃত হরয় থগল ভািকুরয়রজর 
মুখ। আবার আহমদ মুিার োরি পরাজয়। সেন্তু এ পরাজয়িা হরলা সে েরর। 
এেজনরে না হয় অজ্ঞান েরর এেিা গাসড দখল েরল অন্য দুসি তখন সে 
েরসিল। সেিু েররত তারা না পারুে দুসি গাসডর িবাই আহমদ মুিার হারত 
হাওয়া থখরত থবসররয় গুলী থখরয় িপিপ েরর  রর পরডরি। মন সবসষরয় উেল 
ভািকুরয়রজর। 

ভািকুরয়জ সেিুিণ পায়চাসর েরল। তারপর এরি দাডাল থদয়ারল 
িািারনা সবোল মানসচরের িামরন। দৃসষ্ট সনবন্ধ েরল দসিণ িারন্সর উপর। 
তুলরুজ ওরদররে খুন েরর আহমদ মুিা সনশ্চয় মুরররি এরিরি মুরররি থেন? 
আিরল মুররি এেিা স্টরপজ। থি আিরি থস্প্রন িম্ভবত থগাররারন হাইওরয় েরর 
মরডিজূ ও মযারনানা হরয় বািাে এলাোর মরেয সদরয় থি থস্প্রন প্ররবে েররব। 
দুিঃরখর মরেযও এ হসদিিুকু থপরয় খুসে হরলা ভািকুরয়জ। 

থচয়ারর আবার সফরর এল ভািকুরয়জ। ইডিারেরম থোগারোগ েরল 
জুসব জাসরিার িারে। বলল শুরনা সপররসনজ থেরে সবরেষ েরর সপসরসনজ এর 
থভল্লা এলাো থেরে থে িব রাস্তা থি িব রাস্তার উপর সবরেষ নজর রাখরত হরব। 
আহমদ মুিা ঐ পে সদরয়ই থস্প্রন প্ররবে েররি। আর মাসদ্ররদর উত্তর মুসখ রাস্তা 
গুরলার উপরই পাহারা থজারদার ের। 

তুলরুজ ক্লু ক্লযাস ক্লযারনর সবপেঘয় ও চারজন সনহত হবার েো 
ভািকুরয়জ জুসব জাসরিার োরি থচরপ থগল। ভািকুরয়জ চায় না থে ওরদর মরেয 
এেিা আতংে িৃসষ্ট থহাে। আত্মসবশ্বাি েরম োে এবং আহমদ মুিারে ভয় 
েররত শুরু েরুে। 

জুসব জাসরিার িারে েো থেষ েরর ভািকুরয়জ িরব এেিা ফাইরল 
মরনারোগ সদরয়রি এমন িময় ইডিারেম েো বরল উেল জুসব জাসরিার গলা। 
উসদ্বি েি। বলল স্যার িবঘনাে হরয় থগরি। 
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সে িবঘনাে হরয়রি? 
তুলরুজ আহমদ মুিা আমারদর চারজন থলােরে খুন েরররি। আহমদ 

মুিারে ওরা ...।  
তুসম থোরেরে জানরত পাররল এ খবর? জুসব জাসরতারে োসমরয় সদরয় 

সজরজ্ঞি েরল ভািকুরয়জ। 
ফরাসি ইরডিসলরজরন্সর এেিা থমরিজ এইমাে থপলাম। 
হু েরর এেিা েব্দ থবরুল ভািকুরয়রজর মুখ থেরে। বলল হ্যা ওরা খুেী 

হরয় খারাপ খবরিা তাডাতাসড সদরয়রি, ভাল থোন খবর ওরদর োি থেরে 
পাওয়া োয় না। 

বরল ভািকুরয়জ ইডিারেম অফ েরর সদল। মুখিা সবরসিরত ভরা। 
িামরন থখালা ফাইলসি বন্ধ েরর থচয়ারর গা এসলরয় সদল ভািকুরয়জ। 

থচাখ বন্ধ েরল। সেিুিণ িব ভুরল থেরে োসন্ত থপরত চায় থি সেন্তু থচাখ বন্ধ 
েররতই বযেঘতার ভয়াবহ সচেগুরলা এে এে েরর িায়ািসবর দৃরশ্যর মত তার 
িামরন এরি হাসজর হরত লাগল। সবোম হরলা না। উরে দাডারলা ভািকুরয়জ। 

র্রময় আবার পায়চাসর শুরু হরলা তার।  
 
 
 
তুই আমারে সবশ্বাি েসরি না। িুি েরি বলল হান্না থজনরে। 
থতারে সবশ্বাি না েররল দুসনয়ারত আর োরে সবশ্বাি েসর বলত? আমার 

থগািা হৃদয় থতার োরি থখালা। বলল থজন হান্নার এেসি হাত সনরজর বুরে 
জসডরয় েরর। 

থেন থেউ থনই? থজায়ান? 
থজায়ারনর িারে থতা আমার সবশ্বারির িম্পেঘ নয় ও আমার িত্তা আমার 

িব। আর তুই আমার এেমাে বন্ধু োর োরি আমার হৃদয় থখালা। 
না তুই আমারে সবশ্বাি েসরি না থজন। আবার থজার সদরয় বলল হান্না। 
তুই বারজ বেসিি। 
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বারজ বেসি? আিা বলত সেরয়রস্ত সি কুইন থমারিরলর িামরন থে সদন 
হতযার র্িনা র্িল। থিসদন রাত আিিায় তুই থোোয় সগরয়সিসল ? 

প্রশ্ন থোনার পর থজন সেিুিণ হান্নার সদরে সনবঘাে থচারখ তাসেরয় 
োেল। থেন থজন পাে েরার থচষ্টা েররি হান্নারে। 

এেিু পর েীরর েরি বলল তুই েত িুকু জাসনি হান্না? 
সেিইু জাসননা তুই থোোই সগরয়সিসল বল? থহরি বলল হান্না। 
থজরনর মুরখ সেন্তু হাসি থনই। হান্নার এেসি হাত তুরল সনরয় বলল না তুই 

জাসনি। বল েতিুকু জাসনি? 
থজরনর অবস্থা থদরখ হান্নার থবাে হয় েরুনা হরলা বলল থিসদন সবরেরল 

থেরেই থতারে আসম আনমনা থদসখ। তারপর রাত ৮িার সদরে তুই েখন বাইরর 
থেরত চাইসল এবং আমারে িারে সনরত চাইসল না তখন আমার িরন্দহ হরলা 
সনশ্চয় থজায়ারনর ওখারন োসিি। থতার অসভিার োোরে অনুিরন েরলাম। 
থজায়ারনর থরস্ট হাউরির সদরে োসিি থদরখ আমার অনুমান িতয হওয়াই ভীষণ 
খুেী হলাম সেন্তু েীঘ্রই আমার খুেী থে তুহরল ূপপ সনল েখন থদখলাম তুই ওাঁত 
থপরত বিসল। ভাবলাম এই লুরোচুসর থখলার থেষ থদখরত হরব। অসভিাররর এ 
আবার থোন ূপপ, অবশ্য পরিরনই থজায়ারনর র্ররর দরজা থখালা থদরখ আমার 
মরন হরয়সিল সনশ্চয় থজায়ারনর র্রর থলাে আরি এ জন্য থতার এই লুোরনা। মজা 
থদখার থলাভ সনরয় থতার থেরে িামান্য দুরর এেিা  াউগারির আডারল বরি 
রইলাম। মজা থদখার আনন্দ আতংরে ূপপান্তসরত হরলা েখন থদখলাম দু জন 
থস্টনগানোরী থজায়ারনর র্ররর দরজায় সগরয় থস্টনগান উদযত েরর দাাঁড়াল। 
তারপর থতার সদরে তাসেরয় থতা আমার বুরের োাঁপসুন েরর থগল। থদখলাম থতার 
হারত উদযত সপস্তল, তুই গুসড় থমরর এগুসিি থজায়ারনর র্ররর সদরে। ভরয় আসম 
আড়ষ্ট, সেন্তু থচাখ িরারত পারলাম না থতার উপর থেরে। তারপর থদখলাম 
থতারে গুসল েররত এবং ঐ দুই থস্টনগানোরীরে পরড় থেরত। আসম তখন 
োাঁপসি। আমার পাে সদরয়ই থদ রড় চরল থগসল। সেন্তু আসম নড়রত পারসিলাম না, 
েোও বলরত পারসিলাম না। তুই চরল আিার পর আমার ভয় েরর থগল, আসম 
না েরা পরড় োই। েসম্পত পারয় গুসড় থমরর ফুরলর গারির আড়াল থেরে থবসররয় 
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এলাম রাস্তায়। তারপর িুিলাম। মরিরল আিরত ভয় েরসিল। মরন হসিল আসমই 
থেন খুন েররসি, োরও িারে থদখা হরলই েরা পরড় োব। চরল এলাম সনরচ। এে 
থবসঞ্চরত সনসরসবসল বরি োেলাম আো র্ডিা। ভয় েমরল, মনিা োন্ত হরল মরিরল 
সফরর এলাম। থতার িারেও েো বলরত ভয় হসিল। শুরয় পড়লাম েম্বল মুসড় 
সদরয়।’ 

োমল হান্না। 
থজরনর মুরখ থোন েো থনই। মুখ সনচু। 
হান্নাই আবার েো বলল। বলল, ‘এত বড় র্িনা আমার োি থেরে 

লুসেরয়সিি, সনশ্চয় তুই আমারে সবশ্বাি েসরি না। 
মুখ তুলল থজন। বলল,’থতারে বসলসন থেন জাসনি, থতারে বলরল তুই 

আমারে থেরত সদসতি না ঐ োরজ। ‘প্রায় োন্না থভজা েরডে বলল, থজন। 
‘অবশ্যই থেরত সদতাম না। সে িবঘনাো পে ওিা! েসদ থস্টনগানোরীরা 

থির থপত, েসদ সেিু র্িত! থতার ভয় েররসন?’ 
‘ভরয়র েো তখন মরন হয়সন, এখন ভয় েরর মরন হরল। তখন আমার 

িমগ্র থচতনা জুরড় থজায়ারনর সনরাপত্তার প্রশ্ন। সবরেরল দাউদ ইমরারনর র্ররর 
পাে সদরয় োবার িময় শুরনসিলাম, রাত ৯িায় অপাররেন থজায়ারনর র্রর। 
িন্ধযায় থজায়ারনর আনা স্যাম্পুল, থতজসিয় সররপািঘ, এমনসে সডস্ক গারয়ব হবার 
খবর েখন শুনলাম, তখন বু লাম থজায়ানরে িরারনার পসরেল্পনাও চূড়ান্ত। 
এিা থবা ার পর আর আমার জ্ঞান সিল না।’ 

তাই বরল তুই সনজ হারত সপস্তল েরর খুসনরদর থমাোসবলা েরার িাহি 
েরসল, খুন েররতও পারসল?’ 

‘থেমন েরর থপররসি জাসননা, এেিা সচন্তাই তখন আমার মরন সিল, 
থজায়ানরে বাাঁচারত না পাররল আমার থবাঁরচ লাভ থনই। আসম মররও েসদ ওরে 
বাাঁচারত পাসর। 

থেরম থগল থজন। ভাসর হরয় উরেসিল ওর েডে। 
‘আসম দুিঃসখত থজন, এিা থতার বাড়াবাসড়। থজায়ারনর অবস্থা তুই 

জাসনি। তার িারে থতার জীবনরে এভারব জড়ারল তার পসরণসত সে? 
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‘আসম জাসননা। আসম ওিব ভাসব না।’ 
না ভাবরল চলরব সে েরর? সেরয়রস্ট তুই তারে বাাঁচাসল। সেন্তু ও এখন 

থস্প্রন সফররব সে েরর? ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান তারে িাড়রব মরন েসরি?’ 
‘থজন, মা, থতামার এযািলাি বইিা এেিু দাও থতা থদসখ’-বলরত বলরত 

র্রর প্ররবে েরল থজরনর আব্বা সমিঃ িাসন্সরস্কা থজরমসনজ। র্রর ঢুরে হান্নারে 
থদরখ বরল উেল, ‘বািঃ হান্না, েখন এরিি মা?’ 

‘এই অল্পিণ।’ উরে দাাঁসড়রয় বলল হান্না। 
এযািলাি বুে সনরয় চরল থেরত শুরু েরর হোৎ র্ুরর দাাঁসড়রয় থজরনর 

আব্বা বলল, শুরনি মা থজন, মা হান্না, সেরয়রস্ট সে র্রিরি? থতামরা সেিু থতা 
থদরখিও।’ 

থজন সেিু বলল না। 
‘সে র্রিরি চাচাজান? আসম থতা এেজন থলাে খুন হরয়রি থদরখ 

এরিসি। ‘বলল হান্না। 
‘এেজন বলি, দেজন খুন হরয়রি এবং এই িবগুরলা খুরনর জরন্য 

আহমদ মুিা দায়ী। আর থতামারদর থজায়ান এখারন নারির গুরু সহরিরব োজ 
েরররি।’ 

‘মুখিা লাল হরয় উেল থজরনর।’ 
হান্নাই আবার েো বলল। বলল, ‘চাচাজান, আমরা থতা থতমন সেিু 

থদসখসন। থি থতা সে এেিা োরজ আই সি সি সপ’থত সগরয়সিল। ওখারন োরও 
িারে তার থতমন থোন পসরচয়ও থনই’। ‘থতামরা থিরল মানুষ সে জান। থি এে 
িাংর্াসতে সমেরন সেরয়রস্ট সগরয়সিল। ওিারে থেন্দ েররই থতা ঐিব খুন-
জখম। থিরলিা সনরজর পারয় সনরজ কুড়াল মারল।’ 

‘সেভারব চাচাজান? থি সে োউরে খুন েরররি? োরও িসত েরররি?’ 
‘ওর পরি এিব েো বাইরর বরলা না হান্না। থি এখন আমারদর জাতীয় 

েত্রু। ও থস্প্রন আর সফররত পাররব না, সফররত পাররলও বাাঁচরব না।’ 
বরল থজরনর আব্বা থবসররয় থগল। 
থজরনর মুরখ তখন থোন রি থনই। োাঁপরি তার থোাঁি। 
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হান্না তার এেিা হাত েরর বলল, ‘থজন থতারে পাগলাসম িাড়রত হরব, 
শুনসল থতা িব?’ 

থজন হান্নার দুই হাত জসড়রয় োন্নায় থভরঙ্গ পড়ল। বলল, ‘আসম পাররবা 
না, আসম পাররবা না। আসম ওিব েো সবশ্বাি েসর না। থজায়ান সনরদঘাষ। বরং 
থজায়ান ষড়েরন্ত্রর সেোর।’ 

‘এ েো োউরে সবশ্বাি েরারত পারসব?’ 
‘থোন িসত থনই থেউ সবশ্বাি না েররল। আসম শুেু সবশ্বাি েররত চাই।’ 
‘থজায়ান েসদ থস্প্রন না সফররত পারর?’ 
এেিু চুপ েরর থেরে থজন বলল, থেখারনই োকুে, ভাল োেরল, 

সনরাপদ োেরল আসম খুেী হরবা। তরব আসম সে মরন েসর জাসনি, থজায়ান 
থস্প্রন আিরব, থোন বাো তারে রুখরত পাররব না।’ 

‘এতবড় েো সে েরর বলসিি? ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযারনর িমতা তুই জাসনি?’ 
‘থজরনই বলসি হান্না।’ 
‘সেন্তু আসম থোন েুসি থদখসি না, থজায়ান থতা োন্ত-সেষ্ট এে থিরল। 

ওর মাো আরি, সেন্তু হাত থতা থনই।’ 
‘সেরয়রস্ট বাসে থে আিসি খুরনর র্িনা র্িল, তার এেসিও থজায়ান 

েররসন। তাহরল এিব র্িল সে েরর বলরত পাসরি?’ 
‘আমারও সবরাি সজজ্ঞািা এিা।’ 
‘িব র্িনা এেজরন র্সিরয়রিন না।’ 
‘এেজরন? থে থি?’ 
‘আহমদ মুিা।’ 
‘আহমদ মুিা? থোন আহমদ মুিা?’  
‘আজরের সবরশ্ব িবাই থচনার মত আহমদ মুিা এেজনই আরি।’ 
‘থিই আহমদ মুিা থস্প্রন এরিরি? সেরয়রস্ট সগরয়সিল? চাচাজারনর 

েো তাহরল সেে?’ থচাখ েপারল তুরল বলল হান্না। 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘তুই সে েরর জানসল?’ 
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মুহূরতঘর জরন্য সদ্বোয় পরড় থগল থজন। তারপর বলল, ‘আসম তার ফরিা 
থদরখসিলাম, সেরয়রস্ট থদরখই সচনরত পাসর।’ 

‘সেরয়রস্ট থদরখসিি, থোোয়?’ 
‘মরিল সি-কুইরনর িামরন সতসনই হতযা েররলন অেযাপে সভলাররায়ার 

িারের থলােসিরে।’ 
‘ওই থলাে আহমদ মুিা?’ 
এেিা থঢাে সগলল হান্না। তারপর আবার বলল, ‘তাই হরব আসমও 

থভরবসি, এতগুরলা থলারের িামরন এত োন্তভারব এতগুরলা োডড র্সিরয় থগল 
থে থলাে থি িাোরণ নয়। তািাড়া সমিঃ সভলাররায়ারে থে থলােসি সনরয় এরিসিল, 
থিই থতা প্রেম সপস্তল থবর েরর, সেন্তু বযবহার আরগ েররত পাররসন। আহমদ 
মুিা থলােসি সেভারব েখন সপস্তল থবর েরল, বযবহার েরল থবা াই থগল না।’ 

আবার োমল হান্না। থেরমই আবার শুরু েরল, ‘সেন্তু আহমদ মুিা 
থজায়ারনর িাহারেয আিরব থেন?’ 

‘আহমদ মুিা সবপদগ্রস্ত মানুষ, সবপদগ্রস্ত জাসতর পারে দাাঁড়ান।’ 
‘সেন্তু থজায়ান থে সবপরদ পরড়রি, থি সবপদ থতা দু’চারে’ থলারের 

সবরুরে লড়াই েরর দূর েরা োরব না।’ 
‘আসম এিব সেিুই জাসননা হান্না,সেন্তু মরন হরি বড় এেিা সেিু র্িরত 

োরি।’ 
‘তুই এিা থবা ার পররও থজায়ারনর িারে সনরজরে জসড়রয় থফলসিি সে 

েরর? 
‘হয়রতা এিাই আমার ভাগয।’ 
‘তুই বুসেমতী, সেন্তু এই বযাপার সনরয় তুই এত অবু  হসব, ভাবরত সবস্ময় 

লাগরি।’ 
থোঁরদ থফলল থজন। বলল, ‘ও সনরপরাে, ওর প্রসত আমার থদে, আমার 

জাসত, িরোর িবাই অসবচার েররি। আসম ওরে আর্াত সদরত পাসরসন।’ 
‘থজন, আসম থতা িািী, থজায়ান থতার োি থেরে িরর থেরত থচরয়সিল।’ 
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‘িরর থেরত থচরয় ও প্রমান েরররি ও অিাোরন। থেন আসম প্রমান েরব 
না থে, আসম ওর থচরয় থিাি নই। োে এিব েো হান্না। তুই িব বুর ও এমন 
েরর বলসিি। জাসন তুই আমার ভাল চাি। সেন্তু চরম অসবচাররর সেোর হরয় 
থজায়ান েসদ থেষ হরয় োয়, আসম বাচাঁব না। তার থচরয় ভাল, েতিুকু পাসর ওর 
পারে থেরে লড়ব জাসতর অসবচাররর সবরুরে। তারত জীবন েসদ আমার োয়, 
তারত আমার এই োসডঘনাল পসরবাররর সেিুিা প্রায়সশ্চত্ত হরব। মসরিরোরদর 
উপর জুলুম আমার মরন হয় আমার পসরবাররর থচরয় থবেী থোন পসরবার 
েররসন।’ 

থজরনর দু’থচাখ থেরে দু’থফািা অশ্রু খরি পড়ল, থনরম এল গডড থবরয়।  
হান্না জসড়রয় েরল থজনরে। বলল, ‘হতভাগী বান্ধবী আমার। থতারে 

আমার থচরয় থে থবেী থবার ! আসম োই মরন েসর আমারে থতার পারে পাসব।’ 
‘আসম জাসন হান্না।’ হান্নারে জসড়রয় েরর বলল থজন।  
দুই বান্ধবীর থচারখই তখন অশ্রু। 
র্ররর বাইরর থজরনর আম্মার েডে থোনা থগল, তার িারে পারয়র েব্দ।  
থজন ও হান্না দু’জরনই তাড়াতাসড় তারদর থচারখর পাসন মুরি থফলল। 
 
 
  
আলবারিি-মাসদ্রদ হাইওরয় েরর িুরি চলসিল আহমদ মুিার গাসড় 

মাসদ্ররদর সদরে। তারা সেে দসিন সদে সদরয় প্ররবে েররত োরি মাসদ্ররদ। 
সপররসনজ থেরে থিাজা এরল উত্তররর থে থোন পরে তারদর মাসদ্রদ প্ররবরের 
েো, সেন্তু আহমদ মুিা ক্লু-ক্লযাস-ক্লযানরে োাঁচ েলা থদখাবার জরন্য সদে 
পসরবতঘন েরররি। 

চারসদে থেরে মাসদ্রদ প্ররবরের থমাি হাইওরয় আরি িাতিা। মাসদ্রদ-
িারারগািা ও মাসদ্রদ বাররগাি হাইওরয় উত্তর সদে থেরে, পসশ্চম সদে থেরে 
মাসদ্রদ-রভল্লাদসলত ও মাসদ্রদ-বারজাি হাইওরয় এবং দসিরন সতনসি হাইওরয় 
মাসদ্রদ-িরলড, মাসদ্রদ-আলবারিি এবং মাসদ্রদ-ভযারলসন্সয়া। সপররসনরজর থভল্লা 
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থেরে মাসদ্ররদর থিাজা পে সিল থলসরদা-িারারগািা-মাসদ্রদ হাইওরয়। এ পরে 
এরল তারা পূবঘ-উত্তর প্রান্ত সদরয় মাসদ্রদ প্ররবে েররতা। সেন্তু আহমদ মুিা এ 
থিাজা পে পিন্দ েররসন। আহমদ মুিা পসরষ্কারই বু রত থপররসিল, থভসনি 
থেরে ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর থলােরা েখন তুলজুরে আহমদ মুিারদর বযাপারর িতেঘ 
েরর সদরত থপরররি, তখন তুলুজ মাসদ্রদরে অবশ্যই জানারত পারর থে, আহমদ 
মুিারা থগাররারন হাইওরয় েরর থভল্লার পরে থস্প্রন প্ররবে েররি। থভল্লা থেরে 
আহমদ মুিারা থে িারারগািা-মাসদ্রদ হাইওরয় েরর মাসদ্রদ প্ররবে েররি, এ েো 
ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান থচাখ বন্ধ েররই েরর থনরব। সুতরাং তুলুরজ তারা থে জাল 
থপরতসিল, তার থচরয়ও বড় জাল ভািকুরয়জ পাতরব মাসদ্রদ-িারারগািা 
হাইওরয়রত। সুতরাং আহমদ মুিা থভল্লা থেরে থবরুবার িময়ই মনসস্থর েরর 
সনরয়সিল, সভন্ন রুরি তারা মাসদ্রদ প্ররবে েররব। 

থভল্লা থেরে উত্তর-পূবঘ থস্প্রনর েযািারলাসনয়া প্ররদরের রাজোনী 
থলসরদায় প্ররবে েরর ড্রাইসভং সিি থেরে আবদুর রহমান বরলসিল, ‘তখন আমরা 
থতা পসশ্চরম িারারগািার সদরে চলব, তাই না মুিা ভাই?’ 

‘না আবদুর রহমান, থিাজা পূবঘ সদরে এসগরয় উপকুল েহর থিরাগন 
চল।’ 

‘থিরাগন? আমরা মাসদ্রদ োব না মুিা ভাই?’ থচাখ েপারল তুরল 
বরলসিল আবদুর রহমান। 

‘োব, তরব থিাজা পরে নয়। থিরাগন থেরে োব ভযারলনসিয়া, 
ভযারলনসিয়া থেরে আলমানিা হরয় অলবারিি এবং থিখান থেরে মাসদ্রদ।’ 

‘এত র্ুরার সে প্ররয়াজন সিল মুিা ভাই?’ 
‘সিল না। সেন্তু ওরদর থচাখ এসড়রয় আসম মাসদ্রদ প্ররবে েররত চাই। 

ওরা জানুে থে, আমরা মাসদ্ররদ আসিসন, তাহরল োরজর এেিু সুসবো হরব। 
িবরচরয় বড় োজ এখন আমারদররে মাসদ্ররদ েররত হরব। ওরা েত অপ্রস্তুত 
োরে তত ভাল আমারদর জরন্য।’ 

‘সেন্তু মুিা ভাই, ভযারলনসিয়া থেরে থিাজা এেিা হাইওরয় থগরি 
মাসদ্ররদ, ও পরেও থতা আমরা থেরত পাসর?’ বরলসিল থজায়ান। 
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‘পাসর, সেন্তু তাররচরয়ও আলবারিি-মাসদ্রদ হাইওরয়িা সনরাপদ হরব 
বরল আসম মরন েসর। িারারগািা-মাসদ্রদ হাইওরয়র পারেই থতা অরনেিা 
ভযারলনসিয়া-মাসদ্রদ হাইওরয়।’ 

এরে থতা র্ুরা পে, তার উপর ভযারলনসিয়া এরি এেসদন থদরী হরয়সিল 
আহমদ মুিারদর। ভযারলনসিয়া েহরসি থজায়ান এবং আবদুর রহমান দু’জরনরই 
আরবরগর িারে জসড়ত। তািাড়া আহমদ মুিাও থস্প্রনর পুবঘ উপকুরলর অন্যতম 
থেি বন্দর নগরী ভযারলনসিয়া এেিু র্ুরর থদখার থলাভ িামলারত পাররসন।  

এখনোর ভযারলনসিয়া এরেবারর নতুন, আরগর ভযারলনসিয়ার থোন 
সচহ্নই এখন বতঘমান থনই। তবু থজায়ান এবং আবদুর রহমান পাগরলর মত িুরি 
থবসড়রয়রি ভযারলনসিয়ার এগসল থেরে থিগসলরত। ভযারলনসিয়ার পুরারনা 
এলাোর থে বাসড়ই থদরখরি, মরন হরয়রি এখারনই হয়রতা তারদর পুবঘ পুরুষ 
আবদুর রহমান োেরতন অেবা এই বাসড়রতই শুরু হয় আবদুল্লাহ সবন আবদুর 
রহমারনর দািজীবন। তারা র্ুরর র্ুররই জানরত পারল, অতীরতর দুরিা স্মসৃতই 
মাে বতঘমান। এেসি হরলা, আবদুর রহমান ও থজায়ারনর পুবঘ পুরুষ সবজ্ঞানী 
আবদুর রহমারনর ‘দারুল সহেমা’ বা সবজ্ঞান সবদযালরয়র স্থারনই প্রসতসিত হরয়রি 
ভযারলনসিয়া সবজ্ঞান সবশ্বসবদযালয়। আররেসি হরলা, ভযারলনসিয়া বন্দররর 
ইিারবলা থজসি। বহু আো েরর থজায়ানরা থগরয়সিল সবজ্ঞান সবশ্বসবদযালরয়। সেন্তু 
সবজ্ঞান সবশ্বসবদযালরয় সগরয় আেুসনে সবসডং-এর িাসর িাড়া আর সেিুই থদখরত 
পায়সন থজায়ানরা। তবু থিখারন সগরয় িজল হরয় উরেসিল থজায়ান ও আবদুর 
রহমারনর থচাখ। থিখানোর মাসিরত, বাতারি দারুল সহেমার স্প্েঘ তারা 
খুাঁজসিল। সবজ্ঞান সবশ্বসবদযালয় থেরে তারা চরল এরিসিল ভযারলনসিয়া বন্দরর 
ইিারবলা থজসিরত। এখারন থজায়ান, আবদুর রহমান, আহমদ মুিা িেরলই 
ভাবপ্রবন হরয় পরড়সিল। ভযারলনসিয়া ও পুবঘ থস্প্ন থেরে উরিদেৃত মুিসলম 
নর-নারীরদর িবঘরেষ দলসিরে সনরয় িবঘরেষ জাহাজসি থিরড়সিল এই থজসি 
থেরে। জাহাজ িাড়রল স্বরদেভুসম থস্প্রনর জরন্য োন্নারত পাগল নারী-পুরুষরা 
সচৎোর েরর অসভিম্পাত সদসিল রানী ইিারবলা ও রাজা ফাসডঘন্যাডডরে। এর 
জবারব রানী ইিারবলা ও ফাসডঘন্যারডডর বিসনেরা উপকূল থেরে োমান থদরগ 
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জাহাজ ডুসবরয় থদয়। নারী-পুরুষ িবাই ডুরব মরর, োউরেই উপকূরল উেরত 
থদয়া হয়সন। এই েৃসতত্বপূনঘ র্িনার স্মররন স্থানীয় খৃষ্টানরা এই থজসির নাম থদয় 
ইিারবলা থজসি। এই থজসিরত দাাঁসড়রয় িাগররর সদরে তাোরত সগরয় অশ্রুরত 
থচাখ ভরর উরেসিল থজায়ান, আবদুর রহমান এবং আহমদ মুিা সতনজরনরই।  

আহমদ মুিা তার এে হাত আবদুর রহমান আররে হাত থজায়ারনর 
োাঁরে থররখ িামরন িাগররর বুরের উপর দৃসষ্ট থররখ বরলসিল, ‘আমরা এে 
জাহারজর েোই শুেু ভাবসি, সেন্তু জান সে থস্প্রনর মুিসলম উদ্বাস্তু থবা াই েত 
জাহাজ িামরনর ঐ থমজেঘা, মানেঘা দ্বীরপ লুসডেত হরয়রি, েত জাহাজ ডুরবরি, 
ডুসবরয় থদয়া হরয়রি িামরনর ঐ ভূমেযিাগরর? থস্প্রন এেসি জাসত স্বত্ত্বা ধ্বংরির 
থে র্িনা, ইসতহারি তার নজীর থনই, আবার এই িাগরর মুিসলম উদ্বাস্তুরদর থে 
পসরনসত হরয়রি ইসতহারির থোন অেযারয় তা আর র্রিসন। অেচ এই িাগররর 
দুইসদে সর্রর তখনও মুিসলম িাম্রাজয!’ 

থভজা থচারখ তারা সফরর এরিসিল ইিারবলা থজসি থেরে।  
সতনজরনরই পেঘিরের িদ্মরবে। োাঁরে থ ালারনা বযাগ, থোমরর চওড়া 

থবল্ট। সতনজরনর মুরখই দাাঁসড় ও থগাাঁফ লাগারনা। খুব পসরসচত না হরল তারদররে 
থচনার উপায় থনই। আহমদ মুিা িাোরণত িদ্মরবে থনয় না, সেন্তু এবার থনয়ার 
প্ররয়াজন থবাে েরররি। থি সনরপদ্রুরপ মাসদ্রদ থপ াঁিারত চায়। তার লিয এখন 
থোন িংর্াত নয়, তার লিয থতজসিয় থিরির পসরেল্পনার মানসচে উোর 
েরা। 

িাগররর কূল থিরড় বন্দররর অরনে খাসন উপরর তারা উরে এরিরি। 
পােঘ েরা গাসড়র সদরে এগুসিল তারা। পারেই এ িময় থিরল-রমরয়রদর এেিা 
জিলা থদখরত থপরয়সিল। আহমদ মুিারা সতনজরনই থিসদরে তাসেরয় সিল। 
থদখরলা, বৃে-প্রায় এেিা মসহলারে থিরলরা উতযি েররি। িমস্বরর তারা বলরি, 
মসরিরো পাগলী। বার বার এেো বলরি। সুরবো মসহলািা থোন ভ্রুরিপই 
েররিনা। এেমরন এেিা রুসি সচবারি।  

‘মসরস রো পাগলী’র মসরস রো েব্দসি আহমদ মুিারদর দৃসষ্ট আেষঘণ 
েররসিল। 
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হৃদরয় এরি র্া সদরয়সিরলা েব্দিা। মসহলাসি সে মসরস রো থজায়ারনর 
মনিা থমাচড় সদরয় উরেসিল। আহমদ মুিারা এসগরয় সগরয়সিল জিলার সদরে। 
থজায়ান আরগ আরগ।  

জিলা থেরে এেজন েুবে থিরল, বয়ি আোর, উসনে হরব, চরল োসিল 
আহমদ মুিারদর পাে সদরয়ই।  

থজায়ান তারে থডরে বরলসিল, ঐ থে মসহলাসিরে থতামরা উতযি েরি 
থি থে?’ 

থেন ওরে সচরনন না। িবাই বরল মসরস রো পাগলী। বরলসিল থিরলসি।  
‘থে ও? ওসে িসতয পাগল? আবার সজজ্ঞািা েরর থজায়ান।  
‘জাসন না, িবাই বরল পাগল। েখনও হারি, েখনও োাঁরদ।’ 
‘ওাঁর আপন থেউ থনই?’ 
‘সিল, ওর আব্বা ও ভাই সিল। সেন্তু তারা এখন নাই। ওরদর হতযা েরা 

হরয়রি।’ 
‘হতযা েরা হরয়রি? থে হতযা েরররি?’ 
‘ওরা মসরস রো পসরচয় থগাপন েরর ওরদর থমরয়রে সবরয় সদরয়সিল 

থিই অপরারে ওরদর হতযা েরা হয় শুরনসি। আর স্বামী ওরে তাসড়রয় সদরয়রি।’ 
থিরলসির েডে ভাসর। 

‘বুর সি, থতামরা এমন দুিঃখী থমরয়রে েষ্ট দাও, খারাপ লারগ না?’ 
‘আসম থদখরত সগরয়সিলাম, আসম সেিু বসলসন, আসম সেিু েসরসন’ 

থিরলসির েি ভাসর ও িুি মরন হরলা। 
থি েরি চমরে উরেসিল থজায়ান এবং আহমদ মুিারাও। 
‘তুসম খুব ভাল থিরল, মানুরষর প্রসত থতামার দরদ আরি। চল তুসম এেিু 

িাহােয েররব, আমরা ওর িারে েো বলরত চাই।’  
থিরলসি সবসস্মত হরয় তাসেরয় সিল থজায়ান এবং আহমদ মুিারদর সদরে। 

পরর গম্ভীর েরি বরলসিল, ‘থোন লাভ থনই, ওাঁ োউরে সচরন না, োরও িারে 
েোও বরল না। ো বরল আপন মরন বরল।’ 

‘তবুও থচষ্টা েরর থদসখ চল।’ বরলসিল থজায়ান। 
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পাগসলনীরে সর্রর থিরলরদর জিলা তখন সিল না। চরল সগরয়সিল 
িবাই। মসরস রো পাগলী এেিা পােরর থহলান সদরয় বরি ঢুলসিল। 

আহমদ মুিারা তার িামরন সগরয় দাাঁসড়রয়সিল। তারদর িারে থিরলসি। 
থিরলসি হরয় পরড়সিল গম্ভীর, তার মুখিা হরয় উরেসিল থেমন থেন ফযাোরে। 
বযাপারিা আহমদ মুিার দৃসষ্টরত পরড়সিল। 

থজায়ান মসহলাসির িামরন সগরয় বরি পরড়সিল। মসহলাসিরে িরম্বােন 
েরর বরলসিল, ‘মা’। 

স্প্ষ্ট ওাঁ দরদভরা েি সিল থজায়ারনর। 
মসরস রো পাগলী মসহলাসি মাো খাড়া েররসিল অরনেিা চমরে উোর 

মত েরর। থচাখ তুরল সস্থর দৃসষ্টরত তাসেরয়সিল থজায়ারনর সদরে। আবার থডরে 
সিল থজায়ান, ‘মা।’ 

সস্থর দৃসষ্ট োাঁপসিল মসহলাসির। োাঁপসিল তার থোি। হোৎ তার েসম্পত 
থোি থেরে থবসরয় এল, মা, মা, মা। 

‘মা’ েব্দ উচ্চাররণর িারে িারে তার থচারখর েম্পন বাড়সিল, দৃসষ্ট তীব্র 
হসিল। তার মরেয সে থেন খুাঁরজ পাবার আকুসল সবকুসল। অিহায়ভারব অকূল 
িমুরদ্র থি থেন িাাঁতরারি, কূল খুাঁরজ পারিনা। 

এ িময় থিখারন দু’জন মসহলা পুসলে এরি হাসজর। তারা দু’জন দু’হাত 
েরল মসরস রো পাগলীর। থিরন তুলরত তুলরত তুলরত বরলসিল, চলুন থফরার 
িময় হরয়রি। 

মসরস রো পাগলী থজায়ারনর সদরে থচাখ উসেরয় থহরি উরেসিল 
উচ্চস্বরর।  

পুসলে দু’জন পাগলীরে সনরয় চরল সগরয়সিল।  
থজায়ারনর বুে জুরড় থতালপাড় েরসিল, এেসি েো- ‘থস্প্রন 

মসরিরোরদর হয় দাি হরত হয়, নয়রতা মররত হয়, অেবা হরত হয় পাগল’।’ 
থচারখর দু’থোণ সভরজ উরেসিল থজায়ারনর।  
থিরলসি ভাসর থচারখ, পাংশু মুরখ থজায়ারনর মুরখামুসখ এরি দাাঁসড়রয়সিল। 

বরলসিল, ‘আপসন থে?’ 
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‘আসম? আসম ওাঁর মতই এেজন মসরস রো সিলাম। এখন মুিলমান।’ 
হোৎ থিরলসি থদহ বাাঁসেরয়, মাো  ুসেরয় বাও েররসিল থজায়ানরে। 

থিই িারে তার দু’থচারখ থনরম এরিসিল অশ্রু। 
থজায়ান সবসস্মত হরয়সিল। বরলসিল, তুসম এভারব বাও েররল থেন? তুসম 

োাঁদরিাই বা থেন ? 
‘আসম এেজন মসরস রো, এেজন মুিলমানরে েো জানালাম। আর 

োাঁদসি আসম আমার দুভঘারগযর জরন্য।’ 
‘সে দুভঘাগয?’ 
‘আসম আমার মারে মা ডােরত পাসর না, মা বলরত পাসরনা, তার থোন 

িাহ্যারেয আিরত পাসর না।’ 
বলরত বলরত োন্নায় থিরলসির েি রুে হরয় উরেসিল। 
আহমদ মুিা এসগরয় এরি দু’হাত সদরয় থিরলসিরে োরি থিরন বরলসিল, 

‘বু রত থপররসি, ঐ মসরস রো পাগসলনী থতামার মা, তুসম থতামার মারে মা বলরত 
পার না, থোন িাহােয েররত পার না িমারজর ভরয়। িসতযই তুসম দুভঘাগা।’ 

থিরলসি োন্না চাপরত মুরখ রুমাল চাপা সদরয়সিল। 
থিরলসির িব োসহনী শুরনসিল আহমদ মুিারা। তার বড় দুই ভাই 

িরোরী অসফিার, আর থি ভযারলনসিয়া সবশ্বসবদযালরয় থেষ বরষঘর িাে। তারদর 
সপতার মৃতযু র্রিরি অরনে সদন আরগ। এরপর তারা তারদর মারে এরন 
থিসনরিাসরয়ারি রাখার বযবস্থা েরররি। সেন্তু মারয়র সচসেৎিার জরন্য তার োরি 
মারয়র িন্তান সহরিরব হাসজর হওয়া প্ররয়াজন, তা তারা পাররি না। পাররি না 
োরন, তারত তারাও িমাজ থেরে সবচুযত হরব, িব হারারব, অন্যসদরে মারয়রও 
থোন উপোর েররত পাররব না। এই দুভঘাগয সনরয়ই তারা থবাঁরচ আরি। মার  
মার  তারা থিসনরিাসরয়ারি োয়। দূর থেরে থদরখ আরি। িপ্তারহ এেসদন 
পাগসলনী িেলরে েহরর থিরড় থদয়া হয়, আবার সনসদঘষ্ট িমরয় সনরয় োওয়া হয়। 
িপ্তারহর এ সদনসিরত তারা সনয়সমত মারয়র িাসন্নরেয আরি, সেন্তু পসরচয় সনরয় 
তার িামরন দাাঁড়ারত পারর না। 
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োসহনী থেষ েরর থিরলসি বরলসিল, ‘এেজন মসরস রো পাগসলনীরে, 
থে িেরলর র্ৃণা ও তাসিরলযর পাে, মা বরল ডােরত থপরররিন, আপনারা থে?’ 

‘থজায়ান বরলরিই আমরা মুিলমান।’ জবাব সদরয়সিল আহমদ মুিা।   
‘এরদরের মসরস রো আররা আরি, মুিলমানও থগাপরন আরি, সেন্তু থেউ 

থতা এই িাহি, এই আন্তসরেতা থদখারত পারর না?’ 
‘থতামার সেোনা থতা সদরয়িই, দরোর হরল থতামার িারে পরর 

থোগারোগ েরব। এখন পসরচয় সনরয় সে েররব?’ 
‘জাসন, আমারে সবশ্বাি েররত পাররবন না। তরব এেিা েো বসল, 

আমরা মারয়র িন্তান, বারপর িন্তান নই। আমরা সেিুই েররত পাসরসন, সেন্তু এে 
মুহূরতঘর জরন্যও সপতারে িমেঘন েসরসন।’ 

‘অেঘাৎ তুসম সনরজরে মসরস রো মরন ের তাই না?’ বরল থজায়ান জসড়রয় 
েররসিল থিরলসিরে। থিরলসির সপি চাপরড় বরলসিল, ‘মসরস রো হওয়া গরবঘর, 
দুিঃরখর নয়।’ 

এই িময় আব্দুর রহমান থজায়ারনর োসহনী বরলসিল থিরলসিরে। 
থিরলসি আনরন্দ জসড়রয় েররসিল আবার থজায়ানরে। বরলসিল, ‘আপনারা েসদ 
আমার বড় দুই ভারয়র িারে থদখা না েরর চরল োন, তাহরল ওাঁরা আমার উপর 
ভীষণ রাগরবন। আপনারা খুেী হরবন আমার দু’ভাইরয়র িারে থদখা েরর।’ 

সেন্তু আহমদ মুিারা থিরলসিরে িময় সদরত পাররসন। বরলসিল, 
‘থতামারদর থিসলরফান োেরল, আমরা েো বলব থতামার ভাইরদর িারে।’ 

সবদারয়র িময় থিরলসি ভাসর েরি বরলসিল, আপনারদর এে র্ণ্টার িঙ্গ 
আমার োরি এে েুরগর মত মরন হরি। আপনারা আমারে নতুন জীবন সদরয় 
থগরলন, থিই িারে েরর থগরলন অিহায়। োরণ চলার পে আমার জানা থনই।’ 

আহমদ মুিা থিরলসির েপারল চুমু থখরয় বরলসিল, ‘আমরা থগািা 
থস্প্রনর জরন্য নতুন জীবরনর িন্ধান েরসি, হতাে হরয়া না।’ 

আলবারিি-মাসদ্রদ হাইওরয় েরর চার সদরের অখণ্ড সনরবতার মরেয 
োরলা রারতর বুে সচরর চলার িময় এই েোগুরলা আহমদ মুিা, থজায়ান ও 
আব্দুর রহমান িেরলর মনরেই থতালপাড় েরর তুলসিল। ভযারলনসিয়ার থিই 
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মসরস রো পাগসলনী এবং থিই পাগসলনীর হতভাগয থিরল থজারিফ ফাসডঘনারডডর 
েো তারা ভুলরতই পারসিল না।  

মাসদ্রদ আর খুব থবেী দূরর নয়। িামরনই মাসদ্রদরে থবষ্টন েরর বতসর সরং 
থরাড। 

সরং থরারডর উপর সদরয় লাইওভার। োসফরের থোন  ারমলা থনই। 
এেে’ সতসরে সেরলাসমিার থবরগ চলসিল আহমদ মুিার গাসড়। ড্রাইভ 

েরসিল আহমদ মুিাই। তার পররন সেরখর থপাোে। মাোয় পাগড়ী, ইয়া বড় 
দাাঁসড়-রগাাঁফ। 

আর থজায়ান ও আবদুর রহমান দু’জন তরুণ বযবিায়ী। বযবিায়ীে 
োজ থিরর তারা মাসদ্ররদ সফররি। থজায়ারনর মুরখ পসরপাসি েরর িািা দাাঁসড়-
থগাাঁফ। 

সরং থরারডর লাইওভারসি তখনও পাাঁচে গরজর মত দূরর। হোৎ 
লাইওভাররর মুরখ লাল আরলা জ্বরল উেল। থদরখই বু া থগল আরলাসি লাইি 
সস্টরের। থেউ এেজন উাঁসচরয় েরর আরি। 

আহমদ মুিা গাসড়র গসত েসমরয় সদল। চরল থেরত থচষ্টা েরর লাভ থনই, 
গুলী েররত পারর। পুসলে হরত পারর। আবার েত্রু হওয়াও সবসচে নয়। 

লাইওভাররর প্রায় োিাোসি এরি থেরে থগল আহমদ মুিার গাসড়। 
গাসড় োমরতই িুরি এল দুইজন। মরন হরলা, সেখ ড্রাইভাররর উপর 

নজর পড়রতই ওরা এেিু েমরে থগল। পরিরণই বরল উেল, ‘থতামরা আররাহী 
ে’জন, োরা?’ 

‘দু’জন। বযবিায়ী।’ পাঞ্জাবী ও স্প্যাসনে ভাষা সমসেরয় সেখ 
ড্রইভাররদর মতই উত্তর সদল আহমদ মুিা। 

‘ওরদর নামরত বল।’ 
‘থতামরা থে, পুসলে থতা নও?’ 
‘আমরা পুসলরের বাবা।’ 
‘তাহরল থগারয়ন্দা পুসলে, থোন আিামী থফরার হরয়রি বুস ?’ 
‘হ্যাাঁ, েো বাসড়ও না, ো বলসি ের।’ 
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আহমদ মুিা থভতররর আরলা থজ্বরল সদরয় দরজা খুরল সদরয় বলল, 
‘থদরখা।’ 

দরজা সদরয় উাঁসে সদল দু’জন। িামরনই বরি সিল আবদুর রহমান। 
তারপর থজায়ান। 

মাোয় হ্যাি পরা, লম্বা োরলা ওভার থোরি থদহ ঢাো থলাে দু’জন 
পরেি থেরে ফরিা থবর েরর আবদুর রহমান ও থজায়ারনর িারে সমসলরয় থদখল। 
তারপর দরজা থেরে িরর সগরয় ফরিা পরেরি থফরল বলল, ‘োও।’ 

‘আর েত জায়গায় এভারব আমারদর িময় নষ্ট হরব বলরতা?’ সজজ্ঞািা 
েরল আহমদ মুিা। 

‘না আর থচে হরব না। মাসদ্ররদর দসিণ ও পসশ্চম সদরে শুেু সরং থরারড়র 
পরয়রডিই থচে েরা হরি।’ 

‘আর ওসদরে? খুব বড় সেিু র্রিরি নাসে?’ 
‘ওসদরে মারন উত্তর ও পুবসদরে মাসদ্ররদ থপ াঁিা পেঘন্ত বার বার থচে 

হরি।’ 
‘সে র্রিরি তা থতা বলরলন না?’ 
‘আমরা জাসন না। হুকুম হরয়রি আমরা োজ েরসি।’ 
‘ফরিাগুরলা থিই সক্রসমনালরদর বুস ?’ 
‘সক্রসমনাল সেনা জাসন না।’  
‘ফরিা সমসলরয় থদখি, অেচ তারা থে জান না?’ 
‘জাসন না থে বলল, ও আহমদ মুিা নারমর এেজন থলাে। এত জানার 

থতামার সে দরোর, োও।’ 
‘েন্যবাদ’ বরল আহমদ মুিা গাসড় স্টািঘ সদল। লাসফরয় উরে চলরত শুরু 

েরল গাসড়। 
আবার থিই গসতরবগ- এেে’ সতসরে সেরলাসমিার থবরগ িুিরত লাগল 

গাসড়। 
রাত তখন এগারিা। 
রাস্তায় গাসড় খুব এেিা থদখা োরি না। 
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রারতর সনরবতায় এেিানা থো থো েরব্দর স্প্ন্দন তুরল িুিরি আহমদ 
মুিার গাসড়। 

আহমদ মুিা মুখিা এেিু পারে থিরন থপিরন থজায়ানরে লিয েরর 
বলল, ‘থজায়ান ক্লু-ক্লযাস-ক্নারনর তাসলোয় আহমদ মুিার পারে থতামারও নাম 
উেল মরন হয়। সদ্বতীয় ফরিািা সিল িম্ভবতিঃ থতামারই।’ 

‘আমার থি ভাগয মুিা ভাই।’ বলল থজায়ান। 
‘থতামার বাসড়রত োো থতামার জরন্য সনরাপদ হরব?’ 
‘সদ্বতীয় বার পসরবতঘন েরর থে বািা সনরয়সি, থিিার িন্ধান ক্লু-ক্লযাস-

ক্নযান সেিুরতই পাবার েো নয়।’ 
‘তবু আজ রারতই সফররব বাসড়রত?’ 
‘অসুসবো থনই মুিা ভাই।’ 
‘সেে আরি, চল সফসলরপর ওখারন আরগ োই, তারপর থতামারে থপ াঁরি 

থদব।’ 
‘সেে আরি। আবদুর রহমান ভাই আমার বািারত থতা োরবই।’ 
‘থতামারদর িসম্মলসনরত আসমও থেরত পাররল খুেী হতাম। সেন্তু র্ুমাব। 

থভার রারত আমারে থবরুরত হরব।’ 
‘থভার রারত? থোোয় মুিা ভাই?’ বলল আবদুর রহমান। 
‘থে বার্ আমারদর খুাঁরজ থবড়ারি, তার গুহায়।’ 
‘তার মারন ক্লু-ক্লযাস-ক্নযারনর থহড থোয়ািঘারর?’ 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘আমরাও থতা োসি।’ বলল থজায়ান। 
‘এবার না, োল এোই োব।’ 
আবদুর রহমান এবং থজায়ান দু’জরনরই মুখিা মসলন হরলা। বলল 

থজায়ান, ‘সে িসত হরব আমারদর সনরল, আমরা বাইরর পাহারায় থতা োেরত 
পাররবা। 

‘োলরে আসম িংর্াত েররত োসি না, োসি থচাররর মত থগাপরন 
অনুিন্ধান অসভোরন। এখারন থলাে েত েম, তত ভাল।’ 
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আবদুর রহমান ও থজায়ান আর প্রসতবাদ েররলা না। সেন্তু তারদর মুখ 
থদরখ মরন হরলা, আহমদ মুিার এ েুসি তারা গ্রহন েররত পাররসন। 

আবার সনরবতা নামল গাসড়রত। 
িামরন এেিু দূরর সলওন িাইরন ‘ওরয়লোম’ েব্দসি জ্বল জ্বল েররি। 

ওখান থেরেই মাসদ্রদ েহররর শুরু। 
অল্পিরণর মরেযই মাসদ্রদ েহরর প্ররবে েরল আহমদ মুিার গাসড়। 
স্বসস্তর এেিা সনিঃশ্বাি থবসররয় এল আহমদ মুিার বুে থেরে। সস্টয়াসরং-

এ হাত থররখই সিরি থহলান সদরয় আরাম েরর বিল আহমদ মুিা। 
েীর ভারব এসগরয় চলল গাসড় েহররর পে েরর। 
 
 
 
তাহািত নামাে থেষ েরর উরে দাাঁড়াল আহমদ মুিা। তারপর থপাোে 

পরর রারতর অসভোরনর জরন্য প্রস্তুত হরয় র্র থেরে থবসররয় এল আহমদ মুিা। 
রারতই আহমদ মুিা তার এ অসভোরনর েো সফসলপরে বরলসিল। 

সফসলপও আহমদ মুিারে এো থেরত সদরত রাসজ হয়সন। আহমদ মুিা তারে 
বুস রয় বরলসিল, থি োরি এেিা অনুিন্ধান সমেরন- থতজসস্ত্রয় পাতায় 
পসরেল্পনা- মযারপর িন্ধারন। এমন থগাপন সমেন এে বযসির জরন্যই মানায় 
ভাল।’ সফসলপ আর আপসত্ত েররত পাররসন। আহমদ মুিার সবরবচনারে থি 
অতযন্ত েো েরর। 

র্র থেরে থবসররয় আহমদ মুিা চরল এল দু’তালায় নামার সিাঁসড়র মুরখ। 
বাসড়িা সতনতলা। সতনতলায় োরে সফসলরপর পসরবার। দু’তলা জুরড় 

লাইরব্ররী, স্টাসডরুম, থস্টার রুম, থগস্ট রুম ইতযাসদ। সনরচর তলািা রান্না, খাবার 
ও েমঘী ও েমঘচারীরদর বারির জরন্য। আর বড় ড্রইং রুমিা সনরচর তলারতই- 
এরেবারর বাসড়রত থঢাোর মুরখই। 

সিাঁসড় সদরয় নামার জরন্য পা তুলরত সগরয় হোৎ বাম সদরে সতন তলায় 
উোর সিাঁসড়র থেষ োরপ এেসি নারীমুসতঘর উপর নজর পড়ল আহমদ মুিার। 
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আবিা আরলা-অন্ধোররও বু রত পারল ও মাসরয়া। আহমদ মুিার সদরে থচরয় 
দাাঁসড়রয় আরি সস্থরভারব। 

আহমদ মুিা চমরে উোর চাইরত সবরসি থবাে েরল থবেী। এই রারত, 
এইখারন, এইভারব থি মাসরয়ারে আিা েররসন। নামার জরন্য এসগরয় থদয়া পািা 
থিরন এরন দৃসষ্ট সনচু েরর বলল আহমদ মুিা, ‘এত রারত এখারন? সেিু বলরব 
মাসরয়া?’ গলার স্বরিা েরোর থোনাল আহমদ মুিার। 

মাসরয়ার োি থেরে থোন উত্তর এল না। মাোর রুমারলর এেিা অংে 
মুখ সদরয় োপড় েরর র্ুরর দাাঁসড়রয় দ্রুত সিাঁসড় থভরি উরে থগল সতন তলার সদরে। 

আহমদ মুিা মুহূতঘ েরয়ে দাাঁসড়রয় পা বাড়াল সিাঁসড়র সদরে থদাতলা 
থেরে নামার জরন্য। সবরসির সচহ্ন তার মুখ থেরে তখনও োয়সন। মাসরয়ার োি 
থেরে এই আচরণ থি থমরন সনরত পাররি না। 

সনরচর তলার ড্রইং রুরমর দরজায় এরি আহমদ মুিা থদখল সফসলপ 
থিখারন দাাঁসড়রয় আরি। গাসড় বারান্দায় তাসেরয় থদখল গাসড় থরসড। 

সবসস্মত আহমদ মুিা সফসলরপর সদরে তাসেরয় বলল, ‘এমন থতা েো 
সিল না সফসলপ, তুসম এভারব উরে বরি আি! আসম থতা দাররায়ানরে বরল 
থররখসিলাম। থোনই অসুসবো আমার হরতা না।’ 

সফসলপ বলল, ‘আমারে থদাষ থদরবন না মুিা ভাই। মাসরয়া আমারে 
র্ুমারত থদয়সন। রাত ৩িার িময় থডরে তুরলরি। বরলরি, ‘আপসন আমারদর 
থমহমান, তার উপর োরিন ক্লু-ক্লযাস-ক্নযারনর র্াসিরত। সেিুরতই আপনারে 
এো থিরড় থদয়া সেে হরব না। তার েো, আসম থেন আপনারে আবার অনুররাে 
েসর আমারে িারে থনয়ার জরন্য।’ 

আহমদ মুিার মনিা নরম হরলা। এেোপ এসগরয় সফসলপরে দু’হাত 
সদরয় োরি থিরন সনরয় বলল, ‘এ অসভোরনর জরন্য েসদ এমন প্ররয়াজন োেরতা, 
তাহরল আসম অবশ্যই বলতাম সফসলপ। েসদ পাসর আজ শুেু ভািকুরয়রজর র্রিা 
অনুিন্ধান েরব, আর সেিু নয়। েখন প্ররয়াজন হরব, তখন থদখরব থডরে সনরয় 
োব।’ 

বরল আহমদ মুিা থবসররয় এল গাসড় বারান্দায়। 
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গাসড়র ড্রাইসভং সিরির দরজা খুরল ফুরয়ল সমিাররর সদরে তাসেরয় 
থদখল, ফরুয়ল িযাঙ্ক ভসতঘ। 

আহমদ মুিা সফরর দাাঁসড়রয় থপিরন দাাঁড়ারনা সফসলরপর িারে হ্যাডডরেে 
েরর ‘সবিসমল্লাহ’ বরল গাসড়রত উরে বিল। দরজা বন্ধ েরর গাসড়রত স্টািঘ সদল। 

গাসড় এেিা গজঘন েরর থজরগ উরে চলরত শুরু েরল। 
দাররায়ান আরগই থগি খুরল সদরয়সিল। 
থগি সদরয় থবসররয় এল আহমদ মুিার গাসড়। 
সনস্তি রারতর সনরব রাজপে েরর িুরি চলল আহমদ মুিার গাসড় তীর 

থবরগ। লি ক্ল-ূক্লযাস-ক্লযারনর থহড থোয়ািঘার। 

 
িাইমুম সিসররজর পরবতঘী বই 

থগায়ারদল কুইভারর নতনু থস্রাত 
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