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নিজের হাজের োস দেজে আিান্দ আর ধজর িা োলাজলর। ভয়ািক হাে। আটোিা
হাটসট পজেজে হাজে। োর কাে দেজক এবার কল দিজব এমি সাধ্য কার আজে? এই
শনিবার আবার সাইজের বাসায় োজসর আড্ডা বজসজে। রুিা দেজে দকাি এক দমলায়।
দকারবাণীর ঈে আসজে সামজি। চারনেজক োমা কাপজের দমলা বসজে। দবলা, ইলা এবং
লোজক সাজে নিজয় দেজে রুমা। সাজহবরা োস দেলুক। দবেম সাজহবরা ঈজের দকিা
কাটা করজব। রনি অবশ্য দবলাজক পই পই কজর বজল নেজয়জে দস দেি নকছু িা দকজি।
দবলা অনি দৃনি নেজয় োজক ভস্ম কজর দেজে। োর একটাই অে ট হয়, আে দস োমী
দপাষাক আষাক নকছু একটা নকিজবই। োর ভাষ্য অনুোয়ী, দস ভাজলা বজল রনি োজক
দবশী দপজয়জে। এবার দস এর একটা নবনহে কজর োেজবই।
ডাকাডানক শুরু হজে োলাল দটর দপল কে ধাজি কে চাল। দেো দেল সাইেও খুব
ভাজলা হাে দপজয়জে। োলাল েেই হাটসট ডাজক, সাইে েেই দেড ডাজক। সমস্যা
ট দচজয় দবনশ। ফজল সাইে নেজে োজে। পাাঁচ দেজড নেজয়
হজে, দেজডর মূল্য হাটজসর
দেজম দেল োলাল। নেে এবং কবীর োজক বার বার স্মরণ কনরজয় নেজে দবশী দডজক
শট ট োবার দচজয় িা ডাকাই ভাজলা। মিক্ষুন্ন হজয় পাশ নেজয় নেল োলাল। সাইে
আরামজস দেম কজর হানস মুজে বলল, “বে বাাঁচা দেঁজচ দেে োলাল। আজরকবার ডাকজল
এজকবাজর কচু কাাঁটা কজর নেোম।”
োলাজলর মি খুবই োরাপ। দস নবষন্ন মজি বলল, “আজর সাইে ভাই, দুনিয়ায় কে নক
ঘজট োজে। আপনি নক দভজবজেি এই সামান্য োজসর দেলা নিজয় আনম মাো ঘামাই।”
সবাই দহজস উঠজলও আলাপটা ঝট কজরই দেলার বাইজর চজল দেল।
রনি বাট করজে করজে বলল, “আলাপ করার মে ঘটিা দো এেি একটাই। িােীবােী।
নচন্তা করা োয়, আে এজো বের পর এরা িতুি কজর মাো চাো নেজয় উজঠজে, োও
ট্রাজের মে একটা সুজোেসন্ধািীর দিতৃজে। ও দে শুধু আজমনরকার বাজরাটা বাোজব োই
িা, এই ভাজব চলজল সারা ইউজরাপ, আজমনরকা এজের েন্য নবষাক্ত হজয় উঠজব।
একনেজক শালা আইনসস, আজরকনেজক এই িােীবােী। মোর উপর োাঁোর ঘা।”
নেে বলল, “চাল টসনভজলর ঘটিাটার কোই ধরুি িা। শানন্তপূণ ট নমনেল করবার কো।
নকন্তু দকউ েেি এই োেীয় দরনসস্ট, দেজিাজফানবক ধ্যাি ধারণা নিজয় রাস্তায় িাজম েেি
দসটা নক কজর শানন্ত পূণ ট হজে পাজর? ব্যানক্ত স্বাধীিোর িাজম এই োেীয় সমাজবশ নক

করজে দেয়াটা ঠিক? কিজফডাজরট স্টযাচু এেিও এইভাজব সংরনিে করবার েরকারটা
নক? গৃহযুদ্ধ দশষ হজয়জে দসই ১৮৬৫ সাজল। োরা যুদ্ধ কজরনেল োসজের পজি। োজের
দোোজেই েলে োজেরজক নিজয় এজো িাচািানচ করার নক আজে?”
কবীর বলল, “এটার েন্য ট্রােই োয়ী। ইজলকশজির আজে দেজকই িােীবােীজেরজক
উষ্কাণী নেজয়জে। চাল টসনভজল িােীবােীজের হাজে একেি খুি হবার পরও দস োজেরজক
সরাসনর দোষাজরাপ করজে চায়নি। আশ্চে!ট আজমনরকার শাষি ব্যবস্থাজক দে ধরজণর
সম্মাজির দচাজে দেেোম, ো এজকবাজর ধুলায় নমনশজয় দেজে। দে দেশ নিজেজক
েণেজের ধারক বজল োবী কজর, দসই দেজশর দেনসজডন্ট নিনব টকাজর এই ধরজণর নবজভে
সৃনি কজর দেজে পাজর এবং দসই ব্যাপাজর কাজরা নকছু করার িমো দিই, ভাবজেই পানর
িা।”
সাইে বলল, “করজে পাজর িা, ো িয়। নরপাবনলকািরা চাইজলই ইনেচজমন্ট করজে
পাজর। নকন্তু েশ্ন হল, োজে োজের নক দকাি লাভ আজে? দিই। অেো োরা দবশ নকছু
সমে টক হারাজব। দকাি রকজম চার বের পার কজর নেজে পারজলই োরা খুশী। নকন্তু ওর
আলাপ োক। ব্যানক্ত স্বাধীিোর েসঙ্গ েেি তুলজল েেি দসটা নিজয় একটু আলাপ করা
োক। আমরা পেন্দ কনর বা িা কনর, েণোনেক েোয় সবারই োজের মোমে েকাজশর
সুু্জোে োকা েরকার। কারণ সুজোে িা োকজল এরাই েেি আন্ডারগ্রাউজন্ড চজল োজব,
দটরনরেম করজব। দোমরা বলে কিজফডাজরট স্টযাচু রাোর েরকারটা নক। হ্যা, ওরা
োসজের পজি যুদ্ধ কজরনেল। নকন্তু ভুজল দেও িা যুদ্ধ শুরু হয় িািা অনেলায়, নকন্তু
একবার শুরু হল েেি দুই পিই দোজঝ োজের োি-মাল-পনরবার রিা করবার েন্য।
উভয়পজিরই বীরেজক শ্রদ্ধার দৃনিজে দেোটা নক উনচৎ িয়? োজের োরা বংশধর আজে
োরা নক এই অবমািিা সহজে দমজি দিজব?”
রনি বলল, “আপিার কোয় নকছু যুনক্ত আজে। নকন্তু োই বজল ঘৃণা, বণ ট ববষম্য মূলক
ধ্যাি ধারিাজক দো আর আমরা েশ্রয় নেজে পানর িা। চাল টসনভজল নহটলাজরর সমে টকরা
নপস্তল নিজয় নমনেল করজে দেজে, ফাাঁকা গুলী ছুজেজে, োরা োজের নবজরাধীো করনেল
োজের উপর শারীনরকভাজব আক্রমণ কজরজে, পুনলশ অজিক দিজে দেজেও িা দেোর
ভাি কজরজে – এগুজলা ভাই ভাজলা আলামে িা। আমাজের মে উন্নয়িশীল দেশগুজলাজে
এক একটা োঙ্গাজে শে শে মানুষ খুি হয় কারণ আইি শংেলা বানহিী দূজর োাঁনেজয়
োমাশা দেজে।”
লাল ভাই এেিণ চুপচাপ শুিনেল। দস এবার বলল, “ভাই, আপিারা আজমনরকার কো
বলজেি, এই নেনিষজো এেি আমাজের কািাডাজেও শুরু হয়জে। ক’ নেি আজে
মাকটহাজম স্কুজলর দেয়াজল আর দেগ্রাউজন্ডর ইকুইপজমজন্টর উপর দহায়াইট সুনেনমস্ট
গ্রুজপর সেস্যরা দসায়ানস্তকা এঁজকজে েনবজে দেো োজে োরা কজরজে োরা দেজলমানুষ।

আর আমরা এজোকাল ভাবনেলাম শুধু বুনঝ মুসনলম দেজলজমজয়রাই ভুল পজে নেজয়
দটরনরস্টজের েজল নেজয় নভেজে। এেি দো দেো োজে, েরুণজের মাো নিজয় দেলা
করার মানুজষর অভাব দিই। এোজিও নিশ্চয় িােীবােীরা সংেবদ্ধভাজব অল্প বয়স্ক
দেজলজমজয়জের মাোয় ঘৃণার বীে বুিজে।”
সাইে বলল, “ো দো অবশ্যই। দুনিয়া এনেজয় দেজে, আর এরা গ্রাজম েজে পজে আজে,
নশিা েীিা অনধকাংশ দিজেই অল্প, েীবজি সাফল্য খুব একটা দিই। এক কোয় আমরা
োজেরজক বনল লুোর – হারুপানি। এেি ওরা নিজেজের দূব টলো ঢাকার েন্য িািাি
ফন্দী নফনকর দবর করজে। মনিয়ল, ভযাঙ্কুভাজর এন্টাই ইনমগ্রান্ট, এন্টাই মুসনলম নমনেল
হল িা! দে সমস্ত দেশ িতুি ইনমগ্রান্টজেরজক দু’ হাে বানেজয় গ্রহণ কজরজে, দসোজি
সাংস্কৃনেক পনরবেটি দো হজবই। িািা ধজম টর মানুষ নিেস্ব ধম ট পালি করজব, নিেস্ব েো
দমজি চলজব, এটাইজো স্বাভানবক। নকন্তু এই দোাঁো িােীবােীজের সমস্যা হজে, োরা
মািনসক ভাজব উন্মুক্ত হজে পাজর নি। অবধানরে নকছু সামানেক পনরবেটজির সাজে সাজে
নিজেজেরজক পনরবেটি করজে পাজর নি। মািনসকভাজব োরা এেিও আনিকাজল পজে
আজে। দসই কারজণ দূর দেশ দেজক মানুষ এোজি এজস পাাঁচ সাে বেজরর মজধ্য সাফজল্যর
মুে দেেজে, আর এই উেিচণ্ডীর েল দেোজি পজে নেল দসোজিই পজে আজে।
অনধকাংশ দিজেই পনশ্চজমর অে টনিনেক উন্নয়জির ফসল োরা দচাজেও দেজে িা।”
লালা ভাই মাি োরাপ কজর বলল, “নকন্তু এই কািাডাজেও মুসলমািজের উপর ওজের
এজো রাে দকি? মুসলমািরা ওজের নক িনে কজরজে?”
রনি োস বাট দশষ কজরজে। দস হাজের োস দেেজে দেেজে বলল, “আমার অনভমে
হজে মুসলমািরা অনধকাংশ দিজেই দেোজি বসবাস করজে োয়, দসোজি নিজেজের
রীনে িীনেজক োধান্য দেবার দচিা কজর। স্থািীয়রা এটাজক ভীনের দচাজে দেজে। োরা
ভাজব মুসলমািরা এজস োজের সাংস্কৃনেক োধণ্যজক চযাজলে করজে, নবকৃে করজে,
পনরবেটি করজে।”
কবীর বলল, “নকন্তু োজে দো অন্যায় নকছু দিই। একটা েণোনেক দেজশ োর োর ধম ট
এবং সংস্কৃনে নিজয় েীবি োপি করবার অনধকার দো সবার আজেই।”
রনি বলল, “সব নকছু নক আর আইি কানুি নেজয় চজল। োজের সাজে োকব োজের
নবশ্বাস অেটি করাটাও দো গুরেপূণ ট। সব দিজে নিজেজের েন্য পৃেক নিয়ম কানুি সৃনি
করাটা সব সময় হয়ে বৃহত্তর মঙ্গজলর েন্য কাম্য িয়। কারণ োজে একটা বে রকজমর
নবজভে সৃনি হজে পাজর, সামানেকভাজব নবনেন্ন হজয় দেজে পাজর। দসটা আমাজের
কাজরারই কাম্য িয়।”

নেে বলল, “ঘৃণা োরা কজর োজের যুনক্ত েজকটর েজয়ােি হয় িা। োরা মি েো নকছু
একটা দবর কজর োজের দরাষ ঝােবার দচিা কজর। নকন্তু খুনশর ব্যাপার হজে, সাধারণ
মানুষ নকন্তু ওজের সাজে দিই। মনিউল এবং ভযাঙ্কুভাজর িােীবােীজের নবরুজদ্ধও নবশাল
নমনেল হজয়জে। ”
োলাল বলল, “এভাজব চলজে োকজল পনরনস্থনে োরাজপর নেজক দমাে নিজে খুব
দবশীিণ লােজব িা। আমরা ভানব কািাডায় আমরা খুব ভাজলা আনে, নিরাপজে আনে।
কেনেি পনরনস্থনে দেমি োকজব দসটা দভজবই দুনশ্চন্তা হয়।”
সাইে োশ টনিজকর মে বলল, “সবই আজপনিক। শানন্ত বল আর সুে বল, েেিণ আজে
েেিণ মি ভজর উপজভাে কজর িাও। এইসব উধাও হজে দবশী সময় লাজে িা।”
নেে মৃদু দহজস বলল, “আপিার কো শুজি একটা দোক মজি পজে দেল।
এক ম্যানেনসযাি রাস্তায ম্যানেক দেোজে।
একটা মে বজল বলল: নেনলনেনল ফট।
সামজি োাঁন়িজয োকা এক ভদ্রজলাজকর টাইটা দসাো হজয োাঁন়িজয দেল। পাজশ োাঁন়িজয
োকা একটা দলাকজক ফাঁ নেজে বলল। পাজশর দলাকটা ফাঁ নেজেই টাইটা স্বাভানবক হজয
দেল।
ম্যানেনসযাি আবার মে বজল বলল: নেনলনেনল ফট।
সামজি োাঁন়িজয োকা এক ভদ্রমনহলার চুজলর নবনুনিটা দসাো হজয োাঁন়িজয দেল। পাজশ
োাঁন়িজয োকা একটা মনহলাজক ফাঁ নেজে বলল। পাজশর মনহলাটা ফাঁ নেজেই নবনুনিটা
স্বাভানবক হজয দেল।
ম্যানেনসযাি আবার মে বজল বলল: নেনলনেনল ফট।
সবাই খু াঁেজে লােজলা," এবার নক োাঁ়িাজলা"।
হঠাৎ দেজে এক োদু বান়ির নেজক দেৌ়িাজে, আর দেঁচাজে দেঁচাজে বলজে......... ‘দকউ
ফাঁ নেনব িা... দকউ ফাঁ নেনব িা...নেোজক দেোজবা!’”
োলাল হাসজে হাসজে বলল, “আমাজের েিেে েনে একটা ফাঁ নেজলই উধাও হজয় োয়
োহজল দো এজো কি কজর এজো নকছু করাটাই বৃো।”
োজসর পজরর রাউজন্ডর ডাক শুরু হল। এবাজরা সাইে দেলা নিল। কবীর বলল, “একটা
চমৎকার বক্তব্য পেলাম কজয়কনেি আজে। ভারজে কজয়ক নেি আজে দকাট ট আইি
কজরজে নেি োলাক নেজয় দকাি নডজভাস ট করা োজব িা। বাংলাজেশ, পানকস্থাজি আজেই
এই নিয়ম নেল, ভারজে িতুি কজর হল। BMMA (ভারতীয় মহিলা মু সহলম আন্দালন)
এর সহ স্থানপকা নুরোহাি এটার নবপজি অজিক নেি ধজরই যুদ্ধ করনেজলি। উনি একটা

োরুি কো বজলনেজলি। আমার কাজে খুব ভাজলা দলজেজে। এজকবাজর োর কোগুজলাই
বনল My creator cannot create me in a way that I am subservient to
another human being. My creator cannot make me secondary to a
man just because I'm a woman. That gave me strength to question
patriarchal attitudes. I'm equal to anybody in this world."

রনি বলল, “আজমি!”

