তাসের আড্ডা ৪
শুজা রশীদ
এই শনিবাসর োইসদর বাোয় আড্ডা হল িা, কারণ তার বাোয় পসরর েপ্তাসহ মেহোি আেসবি। ক’নদি িানক থাকসবি
তারা। মেই জিয রুো আসে মথসকই েরােনর কনবরসক ম াি কসর জানিসয় নদসয়সে তাসের আড্ডার মকউ যনদ শনিবাসর
তার বাোর নিেীোিার কাসে আসে তাহসল খবর হসয় যাসব। োইদসক বসল িানক মকাি লাভ মিই কারণ তার অজু হাত
হসে মে ‘মেসলগুসলাসক োিা করসত পাসর িা’। কনবর নবপসদ পসে যায়। তাকে ফ ান েরার অর্থ বাকে
তাসােু এবং আড্ডাবাজসদরসক নিসেধ কসর মদয়া। েেেযা হসে তারা শনিবাসর তাে এবং আড্ডা হসব এই আশায় নদি
মোসি। তাসদর েি খারপ হসয় যাসব।
মবশ নকেু ঝু ট ঝাসেলা হসলও মশে পযযন্ত রনির বাোয় মখলার বযবস্থা হল। রনির মবেসেন্ট ন নিেড িয়। েু তরাং নলনভং
রুসেই আস্তািা োেসত হল। তার স্ত্রী মবলার মেজাজ রুোর মেসয় নকনিৎ ভাসলা হসলও মবশী শব্দ টব্দ তার পেন্দ হয় িা।
তাে বাটসত বাটসত জালাল বলল, “আজসক েি নদসয় মখলসত হসব। মকাি রকে আলাপ টালাপ েলসব িা। কথা বলসত
মেসলই আোর ভুল ভাল হসয় যায়। কনবসরর বকা মখসত হয়।”
োইদ বলল, “মবশী হহ হট্টসোল হসল মবলাও মেসপ মযসত পাসর। মশসে মখলাসটলা ম সল মদৌোসত হসব।”
মবলা শুসি ম লল। মে উপর মথসক েলা বানেসয় বলল, “মকি োইদ ভাই, আনে আপিাসদর কখি বকা নদসয়নে? আোর
বরটার মকাি কান্ডজ্ঞাি মিই, তাসক বকা নদসত হয়। আপিাসদর ভয় পাবার মকাি কারণ মিই।”
োইদ তরী োেলাসিার জিয তাোতানে বলল, “মবলা, আনে মতা ঠাট্টা করনেলাে োি।”
জালাল তাে বাট কসরসে। মে কপট োম্ভীযয নিসয় বলল, “তাে মখলসত এসেসেি, েুপোপ মখলসবি। ঘসর বসে হাতী মঘাো
মেসর মকাি লাভ আসে?”
নজত হােসত হােসত বলল, “আসর বাহ, দাদা মদনখ আজসক খু ব োধু বসি মেসলি!”
রনি নিসজর হাসতর তাে োজাসত োজাসত বলল, “ট্রাম্পসক নিসয়ও নকেু বলা যাসব িা? তাহসল মতা জীবিটা মোল আিাই
নেো।”
নজত বলল, “আপিারা যাই বসলি, আোসদর জু নিয়র মতা মবশ ভাসলাই মদনখসয় নদসয় এসলা। তুনে বাবা ট্রাম্প, মভসবে
জু নিয়রসক ট্রাম্প করসব, মদখ, আোসদর েন্ত্রী েশাই েব কুল রো কসর নদনবয ঘসর ন সর এসেসে।”

কনবর হােসত হােসত বলল, “দু’জসির হাত মেলাসিার েনবটা মদসখসেি? ট্রাসম্পর বদভযাে হসে হাসত হাত ধসর মরসখ
টািাটানি করা। অপ্রস্তুত থাকসল হুেেী মখসয় পোর অবস্থা হসত পাসর। জানিি েসি হয় আসে মথসক প্রস্তুনত নিসয়ই
নেসয়নেল। হাত মেলাসিার েেয় ট্রাসম্পর একটা কাাঁসধ হাত নদসয় মরসখনেল। টাি মদবার েু সযােই মদয় নি।”
জালাল বলল, “েসি মতা হসে কািাডার উপর তার মিক িজর আসে। বাবা, মেনিসকার োসথই তুই যা রাোরানে করবার
কর। আোসদরসক খাোখা ঝাসেলায় ম নলে িা।”
রনি খু ক খু ক কসর হােল। “হযাাঁ বাবা, হাজার হাজার োইল মদয়াল মদ আর মবো মদ, যা ইো কর। আমাদের বাড়া ভাদে
ছাই দেস না।”
োইদ বলল, “আসর আোসদর োসথ মবশী নবটলােী করসল েেেযা আসে। ওরা মযেি আোসদর েবসেসয় বে খসের,
আেরাও মতেনি ওসদর েবসেসয় বে খসের। কেছু কেছু বযাপাকর হয়ত ঝাকেলা েরকত পাকর নকন্তু
NAFTA মত বে েে মকাি পনরবতয ি করসত মেসল তাসক কংসেসে মযসত হসব। যার অথয আোনরকাি কম্পািীগুসলার
োসথ আলাপ আসলােিা হসব। আোসদর েরকার মবশ নকেু নজনিসের আেদানি নিয়ন্ত্রি কসর – মযেি দুধ, পনির, পনি, েদ
ইতযানদ । নতু ন সরোর হয়ত ফেষ্টা েরকব োপ নদসয় নিয়ন্ত্রিটা কোসিার। মদখা যাক নক হয়। মবশী ভয়
পাবার নকেু মিই। ”
জালাসলর তাে বাটা মশে হসয়ে। মে বলল, “এবার েু খ বন্ধ কসর মখসলি। ট্রাম্প, জানিি – নকেু েলসব িা। আজসক
মখলায় িা নজসত বাোয় ন রনে িা।”
নিিঃশসব্দ এক হাত মখলা হল। জালাল মেে নদসয় এক োল মহসে বলল, “মদখসলি মতা। োথা ঠান্ডা কসর মখলসল মকেি
ভাসলা মখনল।”
রনির হাত এবার নেল লবডঙ্কা। ফস ভ্রু কুঁ েকে বলল, “আোর হাসত একটা পসয়ন্ট পযযন্ত নেল িা। আপনি মেে
মদসবিিা মতা নক ভুসত মদসব?”
োইসদর বাট। মে শা ল করসত করসত বলল, “োি মতা মখলা শুরু। নকেু মভব িা। ওসক একটু উপসর তুসল নদসয় েইটা
েনরসয় মিব।”
এক মোট হানে হল। জালাল নিনবযকার েলায় বলল, “নহংসে হসে তাইত? আো, এইবার বসলি মোশাি ১০৩ নিসয় কার নক
ভাবিা? ”
নজত বলল, “এটা একটা খু বই ভাসলা বযাপার হসে। ট্রাম্প আসা অবকি হঠাৎ কসর মযভাসব িািা ধরসির
েু েনলে নবসরাধী নবসেেেূ লক কাজ কেয শুরু হসয়সে, মেটাসক অবদেি করবার জিয এই জাতীয় নকেু উসদযাসের দরকার
আসে। কুইসবসক নক হল নেন্তা কসর মদসখি? োধারণ োিু সেরা েেনজসদ িাোজ পেসে, একটা অোিু ে নকভাসব তাসদরসক

গুনল কসর োরল! েবাই বলসে এটা একটা নবনেন্ন ঘটিা। নকন্তু আোর তা েসি হয় িা। ওর েত আসরাও অসিসকই আসে
কািাডার আিাসে কািাসে নকংবা হয়ত আোসদর েসধযই, যাসদর েসধযও েু প্ত ঘৃ ণা আসে। আজ একজি হতযাকাসন্ড
মিসেসে, কাল ময অিয মকউ তার পদািু েরণ করসব িা তার নিশ্চয়তা মকাথায়?”
জালাল বলল, “কিজারসবটিভরা খাোখা এটা নিসয় মকি মঝসেলা করসে বু ঝসত পারনে িা।”
োইদ বলল, “তাসদর ভােয হসে শুধু ইেলাসোস ানবয়া নিসয় কথা বলা মকি? এটা মতা অিয ময মকাি ধেযাবলম্বীসদর
মেসিও হসত পাসর। োধারণ োিু েসদর মভতসরও অসিসক েেথযি করসে িা। তাসদর ভয় , এই মোশসির উপর নভনি
কসর পরবনতয সত যনদ িতুি মকাি আইি হতরী করা হয় তখি হয়ত উেপন্থী েু েলোিসদরসক নিসয় নকংবা নবতনকয ত প্রথা
নিসয় েোসলােিা করসলও অপরাধ বসল পনরেনণত হসব। মকাটয কাোরী হসব। মকাি ধসেযরইসতা আর েব নকেু েবার কসে
েহণ মযােয িয়।”
কনবর বলল, “নজত দা ঠিকই বসলসেি। েত কসয়ক োে ধসরই লেয করনে এেিনক মেটার টরসন্টা এনরয়াসতও মবশ নকেু
অিনভসপ্রত ঘটিা ঘসটসে। আর নকেু িা মহাক োিু সের েিসযাে আকেযণ করবার জসিযও এটার দরকার। আেরা ধসরই মিই
কািাডাসত েবাই নেসল নেসশ খু ব েু সখ স্বােসন্দয আসে। প্রশ্ন হসে, বাস্তসব মেটা কতখানি েতয?”
োইদ বাট কসরসে। নিসজর হাত মদসখ রনি মঠাাঁট উসে ম লল। আজসক কার েু খ মদসখ উসঠনেল? মে হাসতর তাে
মটনবসল উলসট ম সল বলল, “আোর নকন্তু এই বযাপাসর একটু নভন্ন েত আসে। জানি, দুনিয়াবযানপ উেপন্থী েু েনলেসদর
রক্তারনক্ত কাণ্ড মদসখ কাসরা কাসরা েসি হয়ত োেনেকভাসব েু েলোিসদর প্রনত একটা ভুল ধারণার েৃ নি হসয়সে, মযটা
খন্ডি করাটা এই মদসশর েু েনলেসদর অবশয করণীয় । আোর প্রশ্ন হসে, ইেলাসোস ানবয়া বলসত ঠিক নক মবাঝায়?
নবতৃষ্ণার বশবনতয হসয় েু েনলেসদর প্রনত অযানেত আেরণ করা, তাই মতা? নকন্তু এই নবতৃষ্ণা হতরী হসে মকি? োিনে, নকেু
নকেু োিু ে আসে যারা এেনিসতই হবরীভাবাপন্ন, েসি কসর এই মদশ তাসদর, িতুি ইনেোন্টরা এসে েব মভসস্ত নদসে।
তারা েবাইসকই অপেন্দ কসর, েু েনলেসদর হয়ত মবশী কসর। আোর ধারণা নকেু নকেু োধারণ োিু েসদর েসধযও অল্পনবস্তর
নবতৃষ্ণা হতরী হসয়সে, প্রধািত ভীনতসবাধ মথসক। ইউসরাসপ, েধয প্রাসেয, আসেনরসক এবং আোসদর কািাডাসতও নবনেন্ন
ভাসব হসলও উেপন্থী েু েনলেরা ময রক্তপাত ঘটিসয়সে এবং ঘটাসত মেসয়সে, মেটা মতা আেরা েবাই জানি। একটা
আশংকার েসধয ক্রোেত থাকসত থাকসত েুদ্র জিসোষ্ঠীর ভয় নকন্তু বৃ হির জিসোষ্ঠীর েসধযও েংক্রানেত হসত পাসর।
আর ভয় মথসক যনদ োিু সের েসি কাসরা প্রনত নবতৃষ্ণার েৃ নি হয়, তখি নকন্তু পনরনস্থনত জটিল হসয় উঠসত পাসর। ”
জালাল নিসজর তাে নিসয়ই মবশী েশগুল নেল। মে এক োল হানে নদসয় বলল, “বাহ বাহ, এই িা হসল তাে!”
নজত বলল, “আজসক জালাল দার কপাল মবশ ভাসলা যাসে েসি হসে।”
োইদ মখাাঁো নদসয় বলল, “হাসো হাসো। পসর যখি আেরা ভাসলা হাত পাসবা, তখি িাসকর জল মোসখর জল এক হসব।”

কনবর আসের আলাসপ ন সর নেসয় বলল, “আো রনি ভাই, তাহসল আপিার নক েত? ইেলাসোস ানবয়া নিসয় আেরা নকেু
করব িা? েুপ কসর থাকাটা নক আসরাও খারাপ িা?”
রনি বলল, “েুপ কসর থাকার প্রশ্নই আসে িা। এটা আোকের সবার অস্তন সের বযাপার। নকন্তু আোর বযানক্তেত
অনভেত হসে আোসদর েঠি েূ লক নকেু করা প্রসয়াজি। োধারণ োিু েসদর মবাঝা দরকার ময আেরা েবাই একই মিৌকার
যািী। তারা মযেি েন্ত্রােীসদর ভসয় ভীত, মে েু েনলে মহাক আর খৃ িাি মহাক আর নশখ মহাক, জানত – ধেয-নিনবযসশসে
আেরাও মেই একই ভসয় ভীত। একজি িারীর োথায় কাপে মদবার অথয তারা নিনপেীত িয় নকংবা উেপন্থী িয়। তারা
তাসদর নিজস্ব আোর-আেরণ-েংস্কৃনত এবং ধেীয় মেতিায় উদবু দ্ধ হসয় এই প্রথা পালি কসরি। একইোসথ আোসদর
োেনেকভাসব উেপন্থীসদর নবরুসদ্ধ আসরাও মবশী মোচ্চার হসত হসব। কািাডা মথসক মেসলসেসয়রা েধযপ্রাসেয যাসে
ইেলানেক মিসটর হসয় যু দ্ধ করসত। তারা মতা আোসদরই কাসরা িা কাসরা েন্তাি। আোসদর দানয়ে তাসদরসক নিবারণ
করা। মোশি বা আইি নদসয় ভয় ভাংোসিা যায় িা, মেই জিয দরকার আোসদর েবার আন্তনরক প্রসেিা।”
জালাল বলল, “আো একটা প্রশ্ন কনর। লাল ভাইসতা আজ আসেি িাই। তার অনুপকিকতকতই বলকত হকে।
উনি মতা নবশ্বাে কসরি েু েলোি োো আর মকউ মবসহশসত যাসব িা। এখি একটা খৃ িাি যনদ এই কথা মশাসি তাহসল মে
নক ভাবসব? এই জাতীয় নবশ্বাে বা অনভেতসক নক ধেীয় স্বাধীিতা বসল োনলসয় মদয়া যাসব?”
োইদ বলল, “ইন্টাসরনিং পসয়িট। কসয়ক নদি আসে এক বাোয় মেনে নেলাদ পেসত। মেখাসি এক ভদ্রসলাক এসেনেসলি
নেলাদ পোসত। নতনিও এক পযযাসয় এই কথা বলসলি। অসিক েু েনলে পনরবাসরই নবধনেযসদরসক নিসয় অসিক আপনিজিক
কথাবাতয া বলা হয়। মেগুসলা নক ঠিক? ফ্রাসে এক শহসর এক তরুণী পাবনলক পাসকয নবনকনি পসর োি বাথ করনেল। মেই
েেয় পাাঁেজি েু েনলে মেসয় নেসয় তাসক োরসধার কসর। কারি তার মপাোক আোক তাসদর পেন্দ হয় নি। এটা নিসয়
মবশ প্রনতবাসদর ঝে উসঠনেল। আমরা যদে চাই অন্যরা আমদেরদে সম্মান েরুে, আেসদরসক যথাযথ ইজ্জত নদক,
তাহসল আোসদরও নক একইভাসব আেরণ করা উনেৎ িয়? ঘসর এবং বাইসর?”
ম াি মবসজ উঠল। কনবসরর ম াি। লাল ভাই। “কনবর ভাই, আোসক োোই আজসক শুরু কসর নদসলি আপিারা?”
কনবর বলল, “আপনি মকাথায়? েসল আসেি। রনি ভাই আপিাসক জািায় িাই? আজসক মতা তার বাোয়।”
লাল ভাই হােল। “মকি জািাসব িা। আনে মতা বউ নিসয় আেনে। এই জিয একটু মদরী হল। মবেে োসহসবর আবার একটু
েেয় লাসে োজ মোজ করসত।”
কনবর অবাক হসয় বলল, “ভাবী আেসে? মবলা ভাবী জাসি?”
লাল ভাই হােল। “ভাবীসত ভাবীসত মযাোসযাে িা হসল তাসদরসক নক মকাথাও মিয়া যায়? েনহলাসদর নক মযি একটা প্ল্যাি
হসয়সে।”

কনবর ম াি রাখসত জালাল বলল, “নক ঘটিা? লাল ভাইসয়র অিু পনস্থনতর কারণ নক?”
কনবর রনিসক লেয কসর বলল, “ভাবীসক নিসয় আেসে। ভাবীসদর িানক নক মপ্রাোে ঠিক হসয়সে।”
রনি কপাল কুাঁেকাল। “তাই িানক? মবলা মতা আোসক নকেু বসল নি। তাে মখলব বসল নক ঝানেটাই িা নদল। এখি আবার
নিসজরা প্ল্যাি কসর বসে আসে!”
োইদ িীেু েলায় বলল, “প্ল্যাি করসলই মতা ভাসলা। নিনশ্চসন্ত মখলা যাসব। আসে বলসল মতা আনে রুোসকও নিসয়
আেতাে। ”
মবলা িীসে মিসে এসলা। “আপিাসক নকেু করসত হসব িা োইদ ভাই। আেরাই তাসক তুসল মিব।”
রনি বলল, “যাসো মকাথায়? নিশ্চয় খাওয়া দাওয়া।”
মবলা েু েনক হােল। “দশ পসদর ভতয া মখসত যানে। তুনেসতা আবার ওেব পেন্দ কর িা। েু তরাং েি খারাপ কর িা। তাে
মখসল মপট ভরাও।”
জালাল বলল, “মবলা ভাবী, রুো ভাবীর বাোয় মেসল নকন্তু আোসদরসক অসিক ধরসণর িাস্তা খাওয়ায়। “
মবলা বলল, “আোর এখাসিও পাসবি। হধযয ধসরি। লাল ভাই-ভাবী আেু ক। তখন ফেব।”
রনি বলল, “আর মক মক যাসে?”
েু খ ঝােটা নদল মবলা। “মতাোর এসতা খবসরর দরকার নক? যা করে কর।”
রনি বলল, “বাচ্চাসদরসক নিসয় যাে মতা? ওসদর খাওয়া দাওয়ার বযবস্থা নকন্তু আনে করসত পারব িা।”
মবলা ভ্রু কুেকাল। “মতাোসক নকেু করসত হসব িা। ওরাই যা করার কসর মিসব। নক মযি আলাপ করনেসল মতােরা
শুিলাে, ইেলাসোস ানবয়া নিসয়।”
কবীর বলল, “হযাাঁ ভাবী। রনি ভাই বলসে এেব নিসয় মবশী বাো বানে িা করসত।”
মবলা নবেনবনেসয় বলল, “তাসতা বলসবই। িাোজ কালাসের িাে মিই।”
রনি নবরক্ত েলায় বলল, “আসর, তুনে আোর মপেসি মলসেে মকি?”
এক পশলা হানে হল। রনি তাো নদল, “আসর, ডাক মদি মতা। কার ডাক? মখলার েেয় যত ঝাসেলা।”

মবলা রনিসক মেপাসিার জিয বলল, “এরপর মথসক আেরা মেসয়রাও মতাোসদর োসথ বেব আড্ডা নদসত। োইদ ভাই,
ট্রাম্প আর মশায়াসজযসিোসরর াইট্টা মকেি লােল? ”
োইদ হােসত হােসত বলল, “তুনে পসেে?”
“এেি েজার একটা বযাপার পেব িা! মশায়াসজযসিোর এসকবাসর এক ঘু নেসতই িক আউট কসর নদসয়সে ট্রাম্পসক।”
জালাল বলল, “মকািটার কথা বলসেি, ভাবী? েসি হসে আনে নেে কসরনে।”
মবলা বলল, “মশায়াসজযসিোসরর টিনভ মপ্রাোে এসপ্রনন্টে-এর মরটিং নিসয় বাসজ েন্তবয কসরনেল ট্রাম্প। তখি
মশায়াসজযসিোর পালটা বসল, ‘এসো, আেরা স্থাি বদল কনর। তুনে এসপ্রনন্টে কর আর আনে মপ্রনেসডন্ট হই । োনুষ
জন আবার এেটু নিনশ্চসন্ত ঘু োসত পারসব...”
কনলং মবল বাজসে। মবলা দরজা খু লসত মেল। লাল ভাই এবং আসলয়া ভাবী। লাল ভাই মেসলসদর োসথ মযাে নদল।
আসলয়া মেল মবলার োসথ যানেনল রুসে।
কনবর বলল, আপিাসক খু ব নেে করনেলাে আজসক। একটু আসেই ইেলাসোস ানবয়া নিসয় খু ব আলাপ জসে নেসয়নেল...”
রনি োসরন্ডার করল। “থাক, আর পােল মেনপও িা। ভসয় েেনজসদ যাওয়া বন্ধ কসর নদসয়সে।”
লাল ভাই তীব্র স্বসর প্রনতবাদ করল। “এই কথাটা ঠিক বলসলি িা। কয়নদি শরীরটা ভাসলা নেল িা তাই একটু বন্ধ মরসখনে।”
নজত বলল, “লাল ভাই, এটাসত এসতা লজ্জা পাবার নকেু মিই। এসতা বে একটা ঘটিা ঘটল, েবারই একটু োবধাি হওয়া
উনেৎ। েন্ত্রােীর মতা আর জাত, ধেয, নদি-েণ মিই। যনদও তারা বযাটাসক েন্ত্রােী বসল নি, নকন্তু আনে মতা মকাি ারাক
মদনখ িা। ”
োইদ বলল, “মকউ যনদ মকাি নবসশে েতাবলম্বী হসয় েন্ত্রােেূ লক কাজকেয কসর তাহসল তাসক েন্ত্রােী বলা হসে। এই
মেসি েসি হয় মেটা প্রোনণত হয় নি। এটা মে নবসেেেূ লক। নকন্তু নক িাসে ডাকা হল মেটা নদসয় নক আসে যায়?
োবধাসির োর মিই। েেনজসদ িাোজ পোর েেয় পাহারাদার রাখা উনেৎ।”
লাল ভাই বলল, “আল্লাহর িাে নিয়া যাই। যা হবার হসব। যনদও কসয়ক নদি যাই িাই। নেথযা বলব িা। শরীরটা একটু খারাপ
নেল। ভয়ও একটু নেল। এখি আবার যানে।”
আসলয়া েসি হয় আলাপ শুসি উসঠ এসেনেল। মে বলল, “নলবাসরল এেনপ ইকরা খানলদ মকেি জঘিয জঘিয মেসেজ
মপসয়সে মদসখসেি আপিারা? মোশি ১০৩ তারই হতরী। নবশ্বাে করসত কি হয় কািাডাসত এই ধরসণর োিু ে বেবাে

কসর। োলাোনল করসে, মবনরসয় মযসত বলসে, এটা িানক আোসদর মদশ িা। এসতা বের পর এই েব কথা উঠসে? েবই নক
ট্রাসম্পর মদাে িানক এই েিভাব েব েেসয়ই নেল?”
োইদ বলল, “একটা গ্রুসপর েসধয এই ধরসণর নেন্তা ভাবিা নিশ্চয় েব েেসয়ই নেল। নকন্তু তারা এসতা নদি েুপ কসর নেল।
এখি োরনদসক ডািপন্থীসদর মোটপাট মদসখ হয়ত তাসদর েসি হসে এটাই উত্থাসির েেয়। ট্রাসম্পর প্রভাব মতা অবশযই
আসে, নকন্তু শুধু তাসক মদাে নদসয় মতা লাভ মিই। হয়ত আোসদর েবারই অল্প মবশী মদাে আসে। আেরা এসতা বের ধসর
এখাসি আনে, আোসদর কয়জি এসদশীয় বন্ধু বান্ধব আসে? আেরা িা মপসরনে এসদর েংস্কৃনতসক েহণ করসত, িা মপসরনে
ওসদর োসথ ওঠা বো করসত োংস্কৃনতক নবসভসদর জিয। নবশ বের আর েনল্লশ বের – দূরে নকন্তু একটুও কসে নি।”
কনবর বলল, “নকন্তু আোসদর মতা োোই িযাশিাল মদশ হবার কথা। আোরা যার যার ধেয, ভাো এবং েংস্কৃনত নিসয়
েহাবস্থাি করব। এটা নিসয় মতা মকাি নবতসকয র অবকাশ মিই।”
োইদ হােল। “োোই িযাশিানলজসের েসধযও নকেু নকেু নজনিে থাকসত হসব মযটা বন্ধসির েৃ নি করসব। কখি মেটা
ভাো হসত পাসর, কখি ধেয, আবার কখি েংস্কৃনত। ক’নদি আসেই একটা োসভয করা হসয়নেল। ফোন কবষয়টামক
একটি মদসশর োিু ে একাে হবার জিয েবসেসয় গুরুেপূ ণয েসি কসর। অনধকাংশ মদসশই এসেসে ভাো নকন্তু কািাডায়
অনধকাংশ োিু ে বসলসে েংস্কৃনত। আেরা নক মেই একাত্মতা, মেই বন্ধি েৃ নি করসত মপসরনে?”
রনি োথা িােল। “নবন্দু োি িা, বরং আেরা নদিসক নদি নিসজসদরসক আসরাও দূসর েনরসয় নিনে। মদখা যাসে আোসদর
মেসলসেসয়সদরসক নবসশে স্কুসল পাঠানে, েু েলোিসদর জিয পৃ থক এলাকা হতরী করবার মেিা করনে, অসিক মেসিই
মেসলসেসয়সদরসক উন্মু ক্ততার পনরবসতয েংকীণয কসর তুলনে। শুধু অিযসদরসক মদাশাসরাপ কসর মকাি েেেযার েোধাি হয়
িা। নিসজসদরও মেিা করসত হয়।”
মবলা প্রনতবাদ করল, “বাবা ো নহোসব আোসদর একটা দানয়ে আসে িা? আোসদর মেসলসেসয়সদরসক আেরা আোসদর
নবশ্বাে এবং োিনেকতা নদসয় বে করব িা? এসদর েত কসর লাোে মেসে মদব? যাও, যা ইসে কসর মবোও! দশজসির
োসথ মডটিং কসর মবোও? প্রশ্নই আসে িা। আোর মেসলসেসয়সদর আনে নকেু সতই ওরকে হসত মদব িা।”
রনি বলল, “আসর, শুধু কথা হসে, মখলা মটলা হসে িা।”
মবলা বলল, “মদসখসেি, যখি কথায় পাসর িা তখি নকভাসব ঘু নরসয় ম সল।”
রনি নবরক্ত কসে বলল, “আসর, িা পারার নক হল? যা েতয তাই বলনে। েবার মথসক নবনেন্ন হসয় মকাি মদসশ োথা উঁনেসয়
বেবাে করা যায় িা। একটা মযাোসযাে প্রনতষ্ঠীত করসতই হসব। তার োসি এই িয় ময েব নকেু সত অিযসদরসক অিু েরণ
করসত হসব, নকন্তু েব খাসি নেসয় নিসজসদর ghetto হতরী করাও ঠিক িয়।”

মবলার ম াি এসেসে। রুো। তারা েখন আসকব জানকত োইকছ। ফবলা আকলয়াকে কনকয়
তকিঘকি েকর ফবকরকয় ফেল। কজত কপছু ডােল, “মবৌনদ, আোসদর ো িাস্তা!”
মবলা হােসত হােসত বলল, “একটু কি কসর বানিসয় নিি ভাই। আপিাসদর বন্ধুসক বসলি। েব েেয় তাে মখলসেি, একটু
খানতর যত্ন করসব িা?”
লাল ভাই বলল, “কার হাসত আোসদরসক মেসে নদসয় যাসেি ভানব। কপাসল নকেু ই জু টসব িা।”
মবলা হােসত হােসত দরজা লানেসয় েসল মেল। রনি েলা বানেসয় জািসত োইল, “ন রসব কখি?”
মকাি জবাব এসলা িা।
জালাল বলল, “আো, এবার একটু মখলা যাক। মখলসতই মতা পারলাে িা। বাট কার?”
নজসতর বাট। মে দ্রুত বাট করল।
রনি নতক্ত েলায় বলল, “এবার একটু ভাসলা কাডয আয়। এসকবাসর ট্রাক োাঁপা পেনে আজসক।”
হাত মদসখ মে নবরক্ত হসয় বলল, “ো নবরনত। এই হাত ভণ্ডুল।”
জালাল তারস্বসর প্রনতবাদ করল, “নকসের ো নবরনত। বসেি। নিঘযাত মেে হসব এবার।”
জালাল একাই েনিশ পসয়ন্ট মপসয়সে। মে একাই কল নদল। েহসজই মেে হল। আকিযনবস্তৃত হানে নদসয় বলল, “বসলনেলাে
িা মেে হসব। মদখসলি?”
রনি েম্ভীর েলায় বলল, “আপিার আজসক মকাি ো িাস্তা িাই।”
হানের হল্লা উঠল। জাোসলর বাট। মে বাটসত বাটসত বলল, “আো, আোসদর জানিি ট্রুসডাসতা বসলনেল ইসলকসটারাল
নর েয করসব। এখি মতা নপনেসয় মেল। এটা নিসয় আপিাসদর নক অনভেত?”
নজত বলল, “ইসলকশসি নজসত মকউ নর েয কসর? মদখা যাসব নর েয কসর মশসে হারু পাটিয হসয় মেসে। আনে জানিি
হসল আনেও তাই করতাে।”
জালাল বলল, “নকন্তু মে ময কথা নদসয়নেল, তার নক হল? মভাসটর আসে কথা নদসয় পসর মেই কথা িা রাখাটা নক ঠিক?
তাহসল তাসক আেরা মভাট নদলাে নকসের উপর নভনি কসর?”
োইদ বলল, “েব েেয় ময কথা রাখসতই হসব এেি মকাি কথা মিই। োসঝ োসঝ হয়ত িা রাখাটাই ভাসলা। আসেনরকার
নদসক তানকসয় মদখ। ট্রাম্প যা যা কথা নদসয়নেল মেগুসলা রাখার জিয এসকবাসর েরীয়া হসয় উসঠসে, তাসত মদসশর ভাসলা

হল নক খারাপ হল, মেনদসক পযযন্ত মখয়াল মিই। ফেকিকোকত ফেয়াল ফেকব। খরে হকব পুঁকেশ
কবকলয়কনর েত। অর্ে সবাই বলকছ যকে কেছু কেকতই হয় মবো দাও। পাাঁে নবনলয়ি খরে, কাজও
কসর মদয়াসলর মেসয় ভাসলা কারণ ওপাসশ নক হসে মদখা যায়। বযাটা োসোল এখি পযযন্ত মদয়াল-মদয়াল করসে। ওর
ইনেসেশি একসজনকঊটিভ অডযার মযেি দুই মকাসটয নেসয় ধরা মখল। মবাঝাই যানেল এটা মকাসটয টিকসব িা। সুতরাাং
জানিি হয়ত একনদক নদসয় ঠিকই কসরসে। এখি কািাডার োেসি একটু অনিনশ্চত েেয়। ইসলকসটারাল নর েয নিসয় বযস্ত
হবার মকাি কারণ মিই। তাছািা এেটা সেীোয় মদখা মেসে দুই তৃতীয়াংশ োিু ে এখিকার মভাট বযবস্থায়
মোটােু টিভাসব েন্তুি।”
রনি বলল, “মভাট মতা মদয়ই িা অসিসক। ২০১৫ মত েবসেসয় ভাসলা মভাটার টািয আউট হসয়নেল, তাও ৭০% এর িীসে।
মেই ৭০ % এর দুই তৃতীয়াংশ োসি পু সরা জিেংখযার ৫০% এর মেসয়ও কে। যার অথয বাকী অসধযক জিেি হয়ত অিয
নকেু োয়। েত মভাসটর কথাই যনদ ধসরি, মোট ৪০% এর েত মভাট মপসয় নলবাসরলরা নজসতসে ১৮৪ টা নেট, আর
কিজারসবটিভরা ৩২% এর েত মভাট মপসয় নজসতসে োি ৯৯ টা। এটা নক মকাি যু নক্তেত নিয়ে হল? এর অথয হসে
জিেংখযার উপর নিভয র কসর েীট নবতরি হসে িা। আসেনরকাসতও একই েেেযা হসয়সে েত মভাসট। নহলারী দুই
নেনলয়সির েত মবশী মভাট মপসয়ও হারু পাটিয। এখি কথা হসে, েণতন্ত্র আেরা বলনে েংখযা েরীষ্ঠতার েতােসতর উপর
নিভয র কসর, অথে আেসল তা হসে িা।”
লাল ভাই বলল, “েত ইসলকসশাসি মহসর নেসয় রনি ভাইসয়র মেই ময মেজাজ খারাপ হসয়সে, এখিও ঠিক হয় নি।”
রনি বলল, “মহসরনে মতা ভাই আোসদর নিসজসদর জিযই। নবল C-24 ই আোসদর কাল হল। তাোো হারপারও মতা
অসিকনদি থাকল েেতায়। োিুে একটা পনরবতয িও োনেল। আোর ভাই জােটিিসক নিসয় মকাি েেেযা মিই। অন্তত
এখিও িা। নকন্তু হনলউসডর িায়কসদর েত দুযনত নিসয় ঘু সর মবোসিা এক বযাপার আর েব কুল রো কসর মদশ োলাসিা
আসরক বযাপার। মযখাসি ২০৪০ োসল আোসদর federal debt েুসক যাবার কথা নেল মেখাসি এখি ২০৪৫ োসল ১.৫
ট্রিনলয়ি ডলার ঋি থাকসব। মদখা যাক মকাথাকার পানি মকাথায় েোয়।”
কনবর উঠল। “রনি ভাই, আপনি আোসদর মক আপযায়ি করসবি মেই আশা মিই। আনেই যানে। মক নক খাসবি বসলি?”
েবার অডযার নিসয় রান্নাঘসর েসল মেল কনবর। লাল ভাই মেল িাস্তার েন্ধাসি। রকন বলল, “নফ্রসজ নেনি আসে।
ওগুসলাসত মযি হাত মদসবি িা। আোর ম ভানরট।”
োইদ বলল, “কাসলা জাে হসল আোর জিয দুটা নিসয় আসেি।”
জালাল বলল, “আনেও দুইটা।”
রনি নবেনবনেসয় বলল, “বলাই ভুল হসয়সে। লাল ভাই হয়ত মদখতই িা।”

লাল ভাই পু রা নেনির পযাসকট নিসয় এসে হানজর হল। “যত ইো খাি। রনি ভাইসয়র কৃপা। একটু মদায়া করসবি তার জিয।”
রনি েবার আসে নিসজই পু সরা একটা নেনি োসল ঢু নকসয় ম লল। “োরােক!”
লাল ভাই মপ্ল্ট, োেে নিসয় এল। মপ্ল্সট একটা নেনি তুসল, োেে নদসয় একটুখানি মকসট েু সখ নদসয় বলল,
“আলহােদুনলল্লাহ। মদশী নেনির মেসয় ভাসলা আর নক আসে? নজত দা, একটা মজাক বসলি। নেনি মখসত মখসত একটা
মজাক শুিসত েি োয়।”
নজত বলল, “এখি মতা ট্রাম্পসক বাদ নদসয় মকাি মজাক হয় িা। দুইটা মজাক বলনে। নকন্তু বলার আসে একটা েতকয বাণী,
বডযাসরর ওপাসর যাবার প্ল্যাি থাকসল ম াসি, লযাপটসপ মকাথাও মযি ট্রাম্প েম্বসন্ধ মকাি হানে ঠাট্টার নকেু িা থাসক। তারা
িানক মেক করসে। ঢু কসত নদসে িা। এইবার মজাকগুলা বনল। প্রথে মজাকটা একটা মেনিকাি মেসলসক নিসয়। মে
মপ্রনেসডন্ট ট্রাসম্পর োসথ মদখা করসত এসেসে। মদখা হসত মে বল্ল, ‘আনে একনদি মপ্রনেসডন্ট হসত োই।’
ট্রাম্প তার কথা শূ সি েু খ বাাঁনকসয় বলল, “তুনে নক োধা, িা েরু, িা পােল, িা োেল?”
মেসলটা েি খারাপ কসর বলল, “থাক, আনে আর হসত োই িা। মপ্রনেসডন্ট হবার জিয এসতা নকেু লাসে তাসতা জািতাে
িা।’ ”
নজত লাজু ক েলায় বলল, “পসরর মজাকটা একটু িাজু ক প্রকৃনতর। নিজ গুসণ েো কসর মদসবি।”
জালাল বল্ল, “আর ঢং করসবি িা। তাোতানে বসলি।”
“এখি মতা শীতকাল। রাসত খু ব তুোর পসেসে। মহায়াইট হাইসজর লি তুোসর মঢসক মেসে। মডািাল্ড ট্রাম্প েকাসল ঘু ে
মথসক উসঠ বাইসর তানকসয় মদসখ লসির তুোসরর উপর প্রোব নদসয় মকউ নলসখ মরসখসে ‘Donald Trump sucks’।
মদসখ প্রেন্ড মেসপ নেসয় তার েব মেসকউনরটি িা সক মডসক পাঠাল। ‘আোর লসি আোর িাসে বাসজ কথা নলসখসে
মকউ। মযভাসব মহাক মবর কর কার এসতা বে বু সকর পাটা।’
মেনকউনরটি িা রা খু ব েু টােু টি কসর কসয়ক ঘন্টার েসধযই রহেয মবর কসর ম লল। ট্রাম্পসক খবর মদয়া হল। ট্রাম্প বলল,
‘বল, মক মে? কার এসতা োহে?’
মেনকউনরটি িা রা মকউ নকেু বলসে িা। মশসে বার কসয়ক ধেক খাবার পর একজি বলল, ‘েযার, দু’টা খবর আসে।
একটা খু ব খারাপ, আসরকটা ভয়ািক খারাপ। মকািটা আসে শুিসবি?’
‘খু ব খারাপটা আসে দাও।’
‘েযার, প্রোবটা োইক মপিসের।’

‘নক? নেিঃ নেিঃ... মশে পযযন্ত আোর ভাইে মপ্রনেসডন্ট... আো ভয়ািক খারাপ খবরটা নক?’
নেনকউনরটি অন োর আেতা আেতা কসর বলল, ‘েযার, হাসতর মলখাটা মেলানিয়ার।’ ”

