তাসের আড্ডা – ৩
রুমা এই েপ্তাসে গেসে মন্ট্রিয়সে তার গবাসের বাোয় গবড়াসত। োইসের বাোয় ন্ট্রবশাে পার্টি বসে গেসে। ন্ট্রবকাে েসত পাসর
ন্ট্রে েবাই োন্ট্রির। োইে অবশয আসেই েবাইসক িান্ট্রেসয় ন্ট্রেসয়সে, চা োস্তা গেসত চাইসে ন্ট্রেসিরা বান্ট্রেসয় গেসব। গে
কাউসক োন্ট্রতর করসত পারসব ো। ন্ট্রেসির স্ত্রীসকই কেে কসর ো (এবং গে কারসে প্রচুর েঞ্জো েেয করসত েয়) আর বন্ধু বান্ধব! তাসত অবশয গকউ গকাে আপন্ট্রি কসর ন্ট্রে। রুমা ভাবীর ন্ট্রিসি এবং ন্ট্রকসচে গকন্ট্রবসেসের মসযয রাসিযর োবার োবার
েবেময় মিু ত থাসক। ন্ট্রবসশষ েমেযা েসে ন্ট্রপিা অর্িার ন্ট্রেসেই েসব।
আি োে ভাই েবার আসে এসে োন্ট্রির েসয়সে। তার ন্ট্রবন্ট্রব োসেব োন্ট্রক েকাে গথসক বান্ধবীসের ন্ট্রেসয় গকাথায় গকাথায়
ঘু রসে। তার েময় কােন্ট্রেে ো। োইেসক একো কে কসর ন্ট্রবকাে েবার আসেই গে চসে এসেসে। আো অবন্ট্রয েবাইসক কে
কসর কসর মাথা োরাপ কসর গেেসে। তার েন্ত্রোসতই গোক আর পু সরা বাড়ী ন্ট্রেসিসের োসত পাবার আেসেই গোক, রন্ট্রে
িাোে, কন্ট্রবর এবং ন্ট্রিত েয়ো বািার আসেই োন্ট্রির েসয় গেে।
রুমা বাোয় ো থাকায় েবার মসযয একো মু ক্ত মু ক্ত ভাব গেো োসে। েো োন্ট্রমসয় কথা বোর প্রসয়ািে গেই। কন্ট্রবর গেো
শুরু েবার আসেই উপসর ন্ট্রেসয় েবার িেয চা বান্ট্রেসয় ন্ট্রেসয় এসো, োসথ গেোসে ো েু চরা োবার পাওয়া গেে েব তুসে
ন্ট্রেসয় এসো। রুমা োরা েপ্তাে বাোয় ন্ট্রেরসে ো, েু তরাং এইেব েু েকা বযাপার গে ন্ট্রেসর এসে যরসত পারসব ো।
আিসক িাোে প্রথম বাে করসত শুরু করে। গে েময় ন্ট্রেসয় শােে করসে। তার কািকমি বরাবরই একেু যীর ন্ট্রির। তার
যীরতা গেসে রন্ট্রে অধযেি েসয় অেয আোপ শুরু করে। “ট্রাম্প এবং তার ন্ট্রেসেে গর্াশীয়ার েম্বসন্ধ কার ন্ট্রক অন্ট্রভমত?”
কন্ট্রবর েতাশ ভঙ্গীসত মাথা োড়ে। “আোমী চার বেসর কত োেক গে েসব আন্ট্রম শুযু গেোই ভাবন্ট্রে। প্রন্ট্রির্টউে, ঘু ষ,
রাশােসের োসথ আঁতাত কসর গর্সমাোেসের কন্ট্রম্পউোর ন্ট্রেসিম েযাক করা – এসতা এসকবাসর তৃতীয় ন্ট্রবসের গকো।”
োইে মু চন্ট্রক গেসে বেে, “ভুসে গেও ো, এইেসবর গকাে ন্ট্রকেু ই ন্ট্রকন্তু প্রমান্ট্রেত েয় ন্ট্রে।”
রন্ট্রে বাঁকা েোয় বেে, “এই িাতীয় তথয েসেেতীতভাসব প্রমাে করাো একরকম অেম্ভবই বো োয়। ন্ট্রবসশষ কসর
রান্ট্রশয়ােরা েন্ট্রে েন্ট্রতযই িন্ট্রড়ত থাসক তােসে তারা গকাে ভাসবই েতয গবন্ট্ররসয় আেসত গেসব ো। ন্ট্রেসিাোর ন্ট্রিে, প্রাক্তে
ন্ট্রির্টশ স্পাই, গে ট্রাসম্পর উপর এই গর্াশীয়ারো ততরী কসরসে, গে তার গপশায় েম্মান্ট্রেত। অসেক কাঠ েড় পু ন্ট্রড়সয় এেব
তথয গবর কসরসে। ট্রাম্প বযাো গতা প্রথসম স্বীকারই করন্ট্রেে ো গে দুই পাতার োমান্ট্রর ন্ট্ররসপােিো তাসক গেোসো েসয়ন্ট্রেে।
পু র্টসের োসথ এই বযাোর েোয় েোয় ভাব। এসক ন্ট্রবোে করা োয় ো।”

োইে বেে, “এই িাতীয় বযাপার এসতা েেসি ন্ট্রবচার করা োয় ো। প্রমাে েন্ট্রে ো করা োয় তােসে ন্ট্রকসের উপর ন্ট্রভন্ট্রি
কসর একশে গেয়া োসব? তাোড়া ভুসে গেও ো, এই পু সরা এোইেসমসের গপেসে প্রথসম ন্ট্রেে ট্রাসম্পর ন্ট্ররপান্ট্রিকাে গকাে
প্রন্ট্রতদ্বন্ট্রি, পসর ন্ট্রেোরীর র্টম। আসরকো বড় েমেযা েে, ন্ট্রিসের গোেি – মাইসকে গকাসেে – ট্রাসম্পর উন্ট্রকেসের
একিে, েরােন্ট্রর বেসে গে কেে প্রাসে োয়ইন্ট্রে। ন্ট্রিসের ভাষয অেু োয়ী মাইসকে গকাসেে প্রাসে ন্ট্রেসয় আসেে েেদুন্ট্রেে
োসম একিে রাশীয়াে অন্ট্রেন্ট্রেয়াসের োসথ গেো কসরন্ট্রেে। আসেেও বেসে গে কেে মাইসকে গকাসেসের োসথ গেো
কসর ন্ট্রে।”
িাোে বেে, “আো, েন্ট্রতয ন্ট্রক ন্ট্রমথযা গেো ো েয় প্রমাে করা গেে ো, ন্ট্রকন্তু একো কথা বসেে, গে গপ্রে কেোসরসে
গেভাসব CNN গক গকাে ঠাো করে, এো ন্ট্রক ঠিক েসয়সে?”
োইে বেে, “গকাে প্রমাে োড়া তাসের ন্ট্রক এই েবর োপাসো ঠিক েসয়সে? গতামাসের ন্ট্রক মসে েয়?”
ন্ট্রিত বেে, “এো গতা এসকবাসর উসড়া েবর ন্ট্রেে ো। ন্ট্রেসেে োন্ট্রভিে এোসক গুরুত্ব ন্ট্রেসয়সে। স্বীকার করন্ট্রে েব েবর
মাযযমগুসো েন্ট্রে প্রমাে োড়া এই িাতীয় গুরুত্বপূ েি েবর োপাসত শুরু কসর, তােসে ভাসোর গচসয় মেই গবশী েসব।
েংবাে মাযযমগুসোর উপর গথসক মােু সষর আিা েষ্ট েসয় োসব, ন্ট্রকন্তু তারপরও ন্ট্রকেু ন্ট্রকেু গেসে পন্ট্ররন্ট্রমত প্রমাে ন্ট্রেসয়
েসেও ন্ট্রকেু তথয পাঠকসের কাসে গপ ঁসে গেয়াো োংবান্ট্রেকসের োন্ট্রয়ত্ব। োমােয কত েবর গথসকই গতা কত বড় বড় তথয
গবন্ট্ররসয় আসে।”
োইে বেে, “ন্ট্রকন্তু এেেকার েমসয় ভুয়া েবরও একো ভয়ােক েমেযা েসয় োড়াসে, গেো ভুসে গেও ো। েংবাে
মাযযমগুসোর ভীষে েতকি েওয়া উন্ট্রচৎ। পান্ট্রকস্তাসের ন্ট্রর্সেে ন্ট্রমন্ট্রেিার োিা আন্ট্রেসের কথাসতা ন্ট্রেশ্চয় মসে আসে?”
কন্ট্রবর বেে, “েবরো পসড় েু ব মিা গপসয়ন্ট্রেোম। AWDNews একো ভুয়া েবর গেসপন্ট্রেে। ইস্রাসয়সের র্ীসেে
ন্ট্রমন্ট্রেিার মসশ ইয়ােে োন্ট্রক বসেন্ট্রেে পান্ট্রকস্তাে েন্ট্রে ন্ট্রেন্ট্ররয়ায় তেেয পাঠায় তােসে ইস্রাসয়ে ন্ট্রেউন্ট্রিয়ার বম্ব গমসর
পান্ট্রকস্তােসক যু োয় ন্ট্রমন্ট্রশসয় গেসব। গে েবর গেসে োিা োসেব পােো হুমকী ন্ট্রেে, ইস্রাসয়ে গেে ভুসে ো োয়
পান্ট্রকস্তাসেরও ন্ট্রেউন্ট্রিয়ার বম্ব আসে। ”
িাোে অবাক েসয় বেে, “বে ন্ট্রক? এো গতা গেন্ট্রে ন্ট্রে। ভুয়া েবর ন্ট্রেসয় েু দ্ধ বান্ট্রযসয়ও গেয়া োয় গতা!”
রন্ট্রে বেে, “আপন্ট্রে েন্ট্রে শােে করা বন্ধ কসর বাে শুরু ো কসরে তােসে এোসে ন্ট্রকন্তু েু দ্ধ গবঁসয োসব।”
“করন্ট্রে, করন্ট্রে, এসতা গরসে োসেে গকে? ভাসো কসর শােে ো করসে কার্ি ভাসো আসে ো।” িাোে যীসর েু সি কার্ি
বাে করসত শুরু করে।
োইে বেে, “েতই ন্ট্রেে োসব এই েমেযা ততই বাড়সব। এই িসেযই েথােথ প্রমাে থাকাো েু বই িরুরী।”

তাে বাো েসত এক পশো কে েে। গশষ পেিন্ত র্াক ন্ট্রেে ন্ট্রিত। োইভ োেিে। োইে ো হুতাশ করে। “এসতা ভাসো কার্ি
ন্ট্রেসয় গেসড় ন্ট্রেসত েে। পাঁচ গস্পসর্ মসে েয় শেি েসয় গেত।”
ন্ট্রিত স্বােসেয গেেে। কসয়ক োত ঘু রবার পসরই োত গেন্ট্রেসয় ন্ট্রেে গে। মাে একো ট্রিক গপে োইে আর রন্ট্রে। োইে মাথা
গচসপ যসর বেে, “ইে! আন্ট্রম র্াকসে গতা ওরাও একোই গপত। ইোরন্ট্রিং কার্ি!”
িাোে োইসের োসত কার্ি যন্ট্ররসয় ন্ট্রেে। “এবার আপোর বাে। তাড়াতান্ট্রড় বাসেে োেসে আবার েু দ্ধ গবঁসয গেসত পাসর।”
োে ভাই চুপচাপ বসে একো মযাোন্ট্রিে পড়ন্ট্রেে এতেে। এবার মু ে েু ল্ল গে। “আো, একো েু ব ইোসরন্ট্রিং েবর, মাে
োসেক আসে পসড়ন্ট্রেোম। পান্ট্রকস্তাে, বযাপারো ভাসো কসর বু সেে, পান্ট্রকস্তাে বাংোসেসশর কাসে ৯ ন্ট্রবন্ট্রেয়ে রুন্ট্রপ
গচসয়সে। স্বাযীেতার েময় তাসের িায়ো, িন্ট্রম, োড়ী-োন্ট্রড়, েরকারী গেন্ট্রকউন্ট্ররর্ট – এইেব োন্ট্রব িান্ট্রব ন্ট্রমন্ট্রেসয় োন্ট্রক এেে
েু সে আেসে এসতা োকা েসয়সে। কত বড় গবয়ােপ ন্ট্রচন্তা কসরসেে?”
োইে োেসত োেসত বেে, “গিে বযঙ্ক অব পান্ট্রকস্তাে ভারত আর বাংোসেশ দুই গেসশর কাসেই গচসয়সে। ভারসতর
কাসে গচসয়সে ১৫ ন্ট্রবন্ট্রেয়ে। আসর, এইেব োিোমী কসর োভ আসে? বাংোসেশ ওসেরসক গকে োকা ন্ট্রেসত োসব? োকা
গতা আমরা চাব।”
রন্ট্রে েযাপা েোয় বেে, “েে েে ন্ট্রেরীে মােু ষ গমসরসে, কত গমসয়সেরসক যষিে কসরসে তার গকাে ন্ট্রেোব আসে!
বাংোসেসশ মাে েয় মাসে গে পন্ট্ররমাে যষিে েসয়সে পৃ ন্ট্রথবীসত এই োসর োন্ট্রক ইোন্ট্রেংকাসে েয় ন্ট্রে। িাসোয়াসরর েে! োকা
চায়! ন্ট্রেোসয় গেব বযাোসের।”
িাোে োেসত োেসত বেে, “আসর, আপন্ট্রে এসতা গেসপ োে গকে? ওরা চাইসেই ন্ট্রক আমরা গেব োন্ট্রক?”
ন্ট্রিত বেে, “আমাসের উেসো চাওয়া উন্ট্রচৎ। মােু সষর িীবে অমূ েয ন্ট্রকন্তু তারপরও েন্ট্রতপূ রে োবী করা উন্ট্রচৎ।”
োইে বাে করসত করসত বেে , “েয়ত একন্ট্রেে চাওয়া েসব। ন্ট্রদ্বতীয় মোেু সদ্ধর গেোরত িামিােী এেেও ন্ট্রেসে।
পান্ট্রকস্তােও একন্ট্রেে গেসব। েু সদ্ধ তেেয মারা এক কথা আর োযারে মােু ষ মারা, গমসয়সেরসক যষিে করা আসরক কথা।”
োে ভাই বেে, “ন্ট্রকন্তু বযাোসের ন্ট্রক োকা পয়ো আসে? গকাসেসক ন্ট্রেসব? ন্ট্রেউন্ট্রিয়ার বম্ব বান্ট্রেসয় গতা েন্ট্রকর েসয় গেসে।”
কন্ট্রবর িাোসের োত গেসে ন্ট্রবড়ন্ট্রবন্ট্রড়সয় বেে, “আপোর কপাসে আিসক কুো গেসেসে।”
িাোে চাঁপা েোয় বেে, “গিাসর বে ো, কন্ট্রবর ন্ট্রময়া। এই কার্ি ন্ট্রেয়াই গেে ো ন্ট্রক কন্ট্রর।”
োে ভাই রন্ট্রের োত গেসে েু শী মু সে বেে, “বাে, আপন্ট্রে গতা ন্ট্রতেো গেক্কাই গপসয় গেসেে।”
রন্ট্রে গচাে পাকাে। “বসে গেে, োসত আর ন্ট্রক ন্ট্রক আসে। গেক্কাসতই গথসম গেসেে গকে?”

োে ভাই েন্ট্রিত মু সে োেসত োেে। “রাে কসরে গকে? আো, ট্রুসর্া ন্ট্রময়া এই কািো ঠিক কসরসে? এই গে আো
োসের দ্বীসপ ন্ট্রেসয় েু র্ট কাোসয় আেে। গে একো প্রাইম ন্ট্রমন্ট্রেিার। আমার গতা মসে েয় ো এো ঠিক েসয়সে। তাসর গভাে
ন্ট্রেসয় আেোম। এেে এইেব োিোমী করসে মেো গতা োরাপ েসয় োয়।”
িাোে বেে, “এো এমে ন্ট্রক বড় বযাপার েে আন্ট্রম বু েোম ো। আো োে তাসের পান্ট্ররবান্ট্ররক বন্ধু। গে প্রযাে মন্ত্রী েসয়সে
বসে একো বন্ধুর বাোয় গেসত পারসব ো? গে গতা বউ বাচ্চা ন্ট্রেসয় েু র্ট কাোসত গেসে। তার একো প্রাইসভে িীবে থাকসত
পাসর ো।”
রন্ট্রে বেে, “িাোে ভাই, েব ন্ট্রকেু ন্ট্রক আর এসতা োো কাসো। পযাচ আসে বসেই ো কেিারসভর্টভরা এো ন্ট্রেসয় ঘাোঘার্ট
করসে।”
িাোে বেে, “আপন্ট্রে গতা ভাই তাসের েসে। আপন্ট্রে গতা মে কথা বেসবেই।”
“মে কথা গতা এেেও ন্ট্রকেু বন্ট্রেই োই,” রন্ট্রে প্রন্ট্রতবাে করে। “তাসক গতা আন্ট্রম এক রকম পেেই কন্ট্রর। তার বসে েসত
পৃ ন্ট্রথবীর মােু ষ এেে কাোর্ার গেতাসের একেু ন্ট্রচেসে। এসতাকাে তারা গতা গবাযেয় িােতই ো আমাসের প্রযাে মন্ত্রী গক।”
ন্ট্রিত োেসত োেসত বেে, “েযাঁ, এসকবাসর মু ন্ট্রভ িার! গেোসে োয় গেোসেই োন্ট্রক তরুেী গমসয়রা েব েে গবঁসয এসে
োঁন্ট্রড়সয় থাসক। এমে ো েসে গেতা েসয় োভ ন্ট্রক?”
েবাই োেে। িাোে োন্ট্রে থান্ট্রমসয় বেে, “েু ব ঠাট্টা করসেে আমাসের িান্ট্রিেসক ন্ট্রেসয়! আপোসের বরে শীতে
োরপারসক গেেসেইসতা আমার শরীর ন্ট্রেম েসয় গেত।”
আসরক পশো োন্ট্রে েে। োইে এবার একেু ন্ট্রেন্ট্ররয়াে কসে বেে, “আবার আো োে প্রেসঙ্গ ন্ট্রেসর োওয়া োক। িান্ট্রিসের
েমেযা ন্ট্রকেু আসে গেোসে। গশষ পেিন্ত এো ন্ট্রেসয় পান্ট্রে কতদূর েড়াসব িান্ট্রে ো, ন্ট্রকন্তু পান্ট্রে একেু গঘাো আসে। দুইো
েমেযা এোসে। এক েম্বর, আো োসের প্রাইসভে গেন্ট্রেকপ্টাসর চড়াো তার ঠিক েয় োই। এন্ট্রথক্স কন্ট্রমশোসরর কাসে
অেু মন্ট্রত গেয়া উন্ট্রচৎ ন্ট্রেে। এো গের্াসরে ন্ট্রেয়ম। দুই েম্বরো গবশী গুরুত্বপূ েি। আো োে ট্রুসর্া পন্ট্ররবাসরর বযান্ট্রক্তেত বন্ধু
েসত পাসর, ন্ট্রকন্তু ন্ট্রতন্ট্রে আো োে োউসেশসের গচয়ারমযাে এবং ন্ট্রর্সরক্টর। এই োউসেশে কাোন্ট্রর্য়াে েভেিসমসের
োসথ এক গিাে েসয় পৃ ন্ট্রথবীর োো গেসশ িেন্ট্রেতকর কািকমি কসর থাসক। আমাসের েরকার প্রায় ন্ট্রতে শ’ ন্ট্রমন্ট্রেয়সের মত
অথি তাসেরসক ন্ট্রেসয়সে। বাংোসেসশও তারা কািকমি কসর। এই োউসেশে গরন্ট্রিিার্ি েসে গের্াসরে েন্ট্রবন্ট্রয়ি ন্ট্রেোসব।
আর গের্াসরে ন্ট্রেয়ম েসে বন্ধু বান্ধসের কাে গথসক উপোর গে ন্ট্রেসত পাসর, ন্ট্রকন্তু েন্ট্রবন্ট্রয়িসের কাে গথসক ো।”
কন্ট্রবর বেে , “গেো োক, গশষ পেিন্ত ন্ট্রক েয়। এন্ট্রথক্স কন্ট্রমশোসরর অন্ট্রেে গতা বেসে তারা অেু েন্ধাে শুরু কসরসে। ন্ট্রকেু
েসব মসে েয়?”
োে ভাই বেে, “ন্ট্রক আর েসব? এো গতা গতমে বড় ন্ট্রকেু ো। ওন্ট্রেসক ট্রাম্প গতা ইন্ট্রতমসযযই েড় বইসয় ন্ট্রেসে।”

রন্ট্রে ন্ট্রবরক্ত কসে বেে, “রাসেে ওর কথা। আসমন্ট্ররকার গপ্রন্ট্রেসর্ে েসয়সে ন্ট্রকন্তু ভাবোব গেসে মসে েসে তৃতীয় ন্ট্রবসের
গকাে ন্ট্রর্সক্টের। োক ন্ট্রেসয়, ওসেরো ওরা বু েুক।”
ন্ট্রিত বেে, “আমাসেরও বু েসত েসে। ন্ট্রর্য়ে বাে পসড় গেে। পােো রািাসক েু শী করার িেয আমাসের এন্ট্রেসকও
ইন্ট্রতমসযযই পন্ট্ররবতি সের োওয়া গেসে গেসে।”
ন্ট্রকেু েসের িেয গেো বন্ধ ন্ট্রেে। রন্ট্রের বাে। গে দ্রুত শােে কসর বাে করে। “শুযু কথা েসে, গেো েসে ো। ন্ট্রিত ো,
তাড়াতান্ট্রড় র্াসকে।”
চুপচাপ দুই োত গেো েে। দুোসতই িাোসেরা গেম ন্ট্রেসয় রাে করে। রন্ট্রের মু সে গমসঘর ঘেঘো গেো ন্ট্রেে। িাোে গোঁচা
গেবার িেয বেে, “আসর, এসতা কান্নাকার্ট করসেে গকে? েয়ত পসররবার ভাসো কার্ি পাসবে।”
রন্ট্রে ন্ট্রবড়ন্ট্রবন্ট্রড়সয় বেে, “শাো কুোর োম গেয়াোই ঠিক েয় ন্ট্রে।”
েবাই েশসে োেে। োন্ট্রে থামসত ন্ট্রিত প্রেঙ্গ পােসে বেে, “এোন্ট্রিি প্রাইেসতা আকাশচুম্বী েসয় োসে। এভাসব চেসে
ওোন্ট্ররওর ন্ট্রক েসব বসেে গতা? গর্ন্ট্রেভান্ট্রর চািি বসে গতা মােু সষর মাথায় কাঠাে ভাংসে োইসরা কম্পােীগুসো। অসেক
ন্ট্রবিসেেই ইন্ট্রতমসযযই বেসে এভাসব চেসে তাসেরসক েয়ত এই প্রন্ট্রভে গেসড় চসে োবার কথা ভাবসত েসব। এো গতা
ভাসো কথা ো। কযাথন্ট্রেসের কাি কমি আমার গমাসেই পেে েসে ো। োম বান্ট্রড়সয় ক’ ন্ট্রেসের িেয ন্ট্ররসবে ন্ট্রেসেই েে?”
রন্ট্রে বেে, “এেে আবার শুরু কসরসে কাবিে েযাক্স। মড়ার উপর োড়ার ঘা। এই কযপ অযাে গট্রর্ ভাসোর গচসয় োরাপই
করসব গবশী।”
কন্ট্রবর বেে, “ন্ট্রকেু গতা করসত েসব, োন্ট্রক? এন্ট্রমশে, পন্ট্রেউশে ন্ট্রেয়ন্ত্রে করসত ো পারসে আমাসের ন্ট্রেসিসেরইসতা েন্ট্রত।”
রন্ট্রে বেে, “ন্ট্রেয়ন্ত্রে করসত েসব ো, তাসতা বেন্ট্রে ো। ন্ট্রকন্তু এই কযাপ এে গট্রর্ আমাসের িেয ভাসো েসব ো। কারে
আমাসের কম্পােীগুসো গেো োসব অেয মাসকি সে ন্ট্রেসয় পয়ো ন্ট্রেসয় এন্ট্রমশে এোউে ন্ট্রকেসব। োর অথি েসে, আমাসের
োকা ন্ট্রেসয় অেয গকাে প্রন্ট্রভে বা গিে উপকৃত েসব। কযাথন্ট্রেে েরকাসরর যারো েসে, এই েযাক্স চােু করসে
কম্পােীগুসো যীসর যীসর তাসের েযাসের বযাবোর কন্ট্রমসয় গেসব। অসেসকই বেসে গতমেো েবার েম্ভাবো কম। গেো োসব
কম্পােীগুসো এন্ট্রমসশাে এোউে ন্ট্রকসে গেো কাসিামারসের উপর চান্ট্রপসয় ন্ট্রেসয়সে।”
োইে বেে, “েয়ত আরও যীসর েু সি করার েরকার ন্ট্রেে”।
রন্ট্রের গোেো গবসি উঠে। রন্ট্রে যরসে ো। িাোে বেে, “গোে বািসে গতা। যসরে।”
“যরসত চাই ো,” রন্ট্রে বযািার েোয় বেে।
িাোে গোেো তুসে োমো গেেে। “এসতা আপোর বাো গথসক করসে। যরসেে ো গকে?”

রন্ট্রে কেো ন্ট্রমউে কসর ন্ট্রেে। “আসর, যরসেই বেসব বাোয় ন্ট্রেরসত। গকাথায় গক োওয়াত ন্ট্রেসয়সে। ন্ট্রচন্ট্রেও ো ভাসো কসর।
গেসত বেসে। আন্ট্রম বসে ন্ট্রেসয়ন্ট্রে, বাচ্চাসেরসক ন্ট্রেসয় ন্ট্রেসি োক।”
কন্ট্রবর বেে, “রন্ট্রে ভাই, এো ন্ট্রকন্তু ভাসো ো। গবো ভাবী েয়ত আপোর িেয ন্ট্রচন্তা করসে। যসর অন্তত বসেে গে বোে
তন্ট্রবয়সত আসেে।”
গোেো আবার বািসে। রন্ট্রে গোে যরে। “গেসত পারসবা ো। মেো ভাসো গেই। োরসত োরসত ভুত েসয় োন্ট্রে।”
গবো যমক ন্ট্রেে। “োিোমী করে আমার োসথ? েবাইসক বসেন্ট্রে তুন্ট্রম োসব।”
“আন্ট্রম গতা বন্ট্রেন্ট্রে োব। তুন্ট্রম বসেে তুন্ট্রম োও। আন্ট্রম এোসেই ভাসো আন্ট্রে।”
গবো রাে কসর বেে, “রুমা ভাবী আেু ক এবার। এই তাসের আড্ডা আন্ট্রম বন্ধ কসর গেব।”
রন্ট্রে ন্ট্রেন্ট্রবিকার মু সে বেে, “আসর, গোেো আবার েমেযা করসে। গবো, গতামার কথা ন্ট্রকেু শুেসত পান্ট্রে ো। েযাসো?”
রন্ট্রে োইে গকসে ন্ট্রেে। “েে? েবাই েু শী। এবার গকউ বাে কসরে। একো গেম গেই োই আিসক। বসে বসে রািা বােশাে
মারন্ট্রে।”
োে ভাই েঠাত উসিন্ট্রিত কসে বেে, “একো কথা বেসত গতা ভুসেই গেন্ট্রে। বাংোসেসশর োইন্ট্রিিরা গে ন্ট্রেন্ট্রেি বু সকর
একো ওয়ার্ল্ি গরকর্ি গভসেসে এো িাসেে গতা? ১১৮৬ িে োইন্ট্রিি এক োইসে োইসকে চান্ট্রেসয় আসের ন্ট্রবে গরকর্ি
গভসেসে। আসের গরকর্ি ন্ট্রেে বেন্ট্রেয়ার, ৯৮৪ িে। োরাপ ন্ট্রক, তাই ো?”
িাোে বেে, “গে গকাে ন্ট্রবে গরকর্িইসতা ভাসো। গেসশর পন্ট্ররন্ট্রচন্ট্রত বাসড়।”
ন্ট্রিত রন্ট্রেসক েেয কসর বেে, “োো, েন্ট্রতযই োসেে ো? গব ন্ট্রে গতা পসর েেে আমাসের োসথ গেো েসব তেে আমাসের
উপর োে োড়সবে। োওয়াত-োওয়াত ও বন্ধ েসয় গেসত পাসর। বরং এক কাি করা োক। আন্ট্রম একো তুসোড় গিাক
বন্ট্রে। গেো শুসে আিসকর মত বাড়ী চসে োে। পার্টিসত ন্ট্রেসয় গপে পু সর োসবে। েব কুে রো েসব।”
রন্ট্রে বযািার মু সে বেে, “আমাসক ো তাড়াসত পারসে আপোসের ভাসো োেসে ো। ো বোর তাড়াতান্ট্রড় বসেে। েন্ট্রে
গেসতই েয় তাড়াতান্ট্রড় োওয়াই ভাসো। একবার বাে গেসড় ন্ট্রেসে ন্ট্রেসয় োভ গেই।”
এক গচাে োন্ট্রে েে। ন্ট্রিত বেে, “ঠিক আসে, ঠিক আসে। গশাসেে। ট্রাম্প এক ন্ট্রেে ন্ট্রেউয়সকি র রাস্তায় োেসে। েঠাত গেসে
ন্ট্রবশাে এক োইে। গক তূেেী েসয় গে োইসের গপেসে ন্ট্রেসয় োড়াসতই তার আসের বযান্ট্রক্তো তসক গেসেই ‘ও তুন্ট্রম!
অসেক যেযবাে। আমার িায়োয় এসে োড়াও’ বসে োইে গেসড় দ্রুত গকসে পড়ে। এভাসব এসকর পর এক মােু ষ োইে
গথসক েসর পসড় ট্রাম্পসক এন্ট্রেসয় গেবার েু সোে কসর গেয়ায় ট্রাম্প েু ব আশ্চেি েসয় গেে। এসকবাসর োইসের োমসে গে
ন্ট্রেে গেও েেে তাসক গেসে োন্ট্রে মু সে েেসক পড়ার গচষ্টা করন্ট্রেে, তাসক গচসপ যরে ট্রাম্প। ‘আো, বযাপার ন্ট্রক বেত?

ন্ট্রকসের োইে ন্ট্রেে এো? েবাই আমাসক গেসেই োইে গেসড় চসে গেে গকে?’ গোকো োন্ট্রে মু সে বেে, ‘আসর েযার,
এো গতা কাোর্ার ইন্ট্রমসেশসের োইে। ন্ট্রকন্তু আপন্ট্রে ন্ট্রেসিই েেে কাোর্া চসে োসেে, তােসে আমাসেরসতা আর
োওয়ার েরকার গেই। থযাংক ইউ েযার!’ ”

