তাসের আড্ডা - ৯
শুজা রশীদ

এই েপ্তাসে তাসের আড্ডা নিসে েমেযা দদখা নদসেসে। রুমা ভাবী েবাইসে
দাওোত নদসেসে। েমেযা দাওোত নিসে িে, রুমা ভাবী তার েসেেজি
মু রুনিসেও আেসত বসেসেি। তাসদর োমসি অেসভযর মত তাে - ফাে দখো
চেসব িা। দে েবাইসে আসে দেসেই েতেক েসর নদসেসে। প্রনত েপ্তাসেইসতা
দখো - দফো চেসে। এেটা েপ্তাে িা দখেসে নে দুনিো অশূ দ্ধ েসব?
মু রুনিসদরসে দদসখ মসি েে তাে দতা তুচ্ছ, তাসদর োমসি োঞ্জার আড্ডা
বোসেও তাসদর দোি আপনি োেসব। নেন্তু রুমাসে দেই েো দে দবাঝাসব?
বযাজার মু সখ নেনভিংরুসম বসে বসে নেেু ক্ষণ খাজু ইরা আোপ েে। জমসে িা।
রুমা েমেসম পনরসবশ দদসখ চা েনফ নদসে দেে। পনরসবশ আসরাও িীরব েসে
দেে। রুমা পনরনিনত োমাে দদবার জিয দ াষিা নদে, আজ দেসে দমসেরা এে
োসে আড্ডা দদসব। আধু নিে োসে িারী পু রুসষর পৃ েে সর বোর রীনত
এসেবাসরই মািাে িা। ইতযানদ ইতযানদ। দে েব মনেোসদরসে তুসে নেনভিংরুসম
নিসে এসো। ভুে েে। এমনিসতই দতেঁসত নেে তাোড়ুরা। এই েু স াে তারা োড়ে
িা। আক্রমিটা প্রেমএসো রনির োে দেসে। “বািংোসদসশর মধযনবি েমাসজর
দমসেসদরসে বাইসর দেসে দদসখ দবাঝার দোি উপাে দিই তারা েত নিষ্ঠুর েসত
পাসর।”
দবো স্বামীর এই েটূনি শুসি োেসব িা োেঁদসব ভাবসে। মনেোরা েমেসম মু সখ
রনির নদসে তানেসে আসে। এই জাতীে এেটা উনি েরবার দপেসি তার েঠাৎ
নে োরণ েসেসে দবাঝার দচষ্টা েরসে।

োইদ পনরনিনত োমাে দদবার জিয োল্কা েোে বেে, “ও দবাধেে আদুরীর েো
বেসে। পড়নি দতামরা? এোসরা বেসরর দোট দমসে। বাোে োজ েরত। েৃ েের্ত্রী
তাসে এমি অতযাচার েসরনেে দ দে প্রাে মরসত বসেনেে। তাসে ডাস্টনবি
দেসে উদ্ধার েরা েে। মারা দেসে ভসব দফসে নদসেনেে।”
রুমা তীব্র েসে প্রনতবাদ েরে। “েবাইসে এেই ধােঁসচ নবচার েরাটা ঠিে িে। রনি
ভাই, এটা আপিার খু ব অিযাে।”
রনি বেে, “আমার দদখা অনধোিংশ বািংোসদশী মনেোরা তাসদর োসজর
মািু ষসদর োসে োরক্ষণ নখটনমট েরত। অসিসেই অল্প বেস্ক দেসেসমসেসদরসে
নিসে আেত গ্রাসমর েরীব বাবা মাসের োে দেসে। তাসদরসে মার-সধার েরা,
িািাভাসব দেসিিা েরা এেটা নিতয নিনমনিে বযাপার। এবিং এই বযাপাসর েম্পূ ণক
দদাষ েসচ্ছ েৃ েের্ত্রীসদর। আপিারা দমসেরা েু স াে দপসে এেবাসর নেটোর েসে
াি।”
প্রনমো বেে, “তখিই বসেনেোম দখেসত নদি। এখি দেমি আমাসদরসে
নেটোসরর মত এেটা খু িীর োসে তুেিা েরসে।”
নজত িীচু েোে বেে, “এসেবাসর ভুে বসে নি। আপিারা েবাই এেই ধােঁসচ েড়া
তা বেনে িা, নেন্তু আনমও দদসখনে খু ব ভদ্র স্বভাসবর মনেোরাও োসজর
মািু ষসদর োসে খু বই খারাপ বযবোর েসরি। োমািয বযাপার নিসে তুেোোম
োণ্ড বােঁনধসে দদি। িা দদখসে নবশ্বাে েরা েষ্ট দ তারা এমি নিষ্টুর েসত পাসরি।”
েবীর বেে, “আর োরাক্ষণ োসজর মািু ষ িাই, োসজর মািু ষ িাই েসর এখাসিও
আমাসদর পু রুষসদর জীবি অনতষ্ট েসর নদসচ্ছ।”
দবো বেে , “তার োরণ আপিারা দতা নেেু ই েসরি িা। েব নেেু দতা
আমাসদরসেই েরসত েে। দমসেরা অনফে আদােত েরসে আবার বানড় নফসর

রাসজযর মািু সষর জিয দভাজসির বযবিা েরসে। আপিাসদর মত তাে দখসে আর
ফােতু আোপ েসর েমে িষ্ট েরসে েবাই োধু র মত বযবোর েরসত পাসর।”
োইদ প্রেঙ্গ পাল্টাসিার জিয বেে, “আসর, শুধু মনেোসদরসে দদাষাসরাপ েরে
দেি? দ দদসশর দ মি রীনত। বািংোসদসশর এে নডসলামযাটসে েসেে নদি
আসেই নিউ ইেসেক এসরস্ট েরা েসেনেে োসজর মািু ষসে স্বল্প দবতসি অতযনধে
পনরশ্রম েরাসিার জিয। ২০১৪ দত ভারতীে মনেো দডপু টি োউসেেরসেও এেই
অনভস াসে অনভ ু ি েরা েসেনেে। ভারত তাসে েনরসে নিসে াে। আমসদর
দ সেতু অসিে েরীব মািু ষ আসে, তাসদর মাোে োঠাে ভাঙসত আমরা অভযস্ত
েসে পসড়নে। এই আোপ োে। আদুরী এখি ভাসো আসে। তার েৃ ে ের্ত্রীর শানস্ত
েসেসে।”
রনি িাসোড়বান্দার মত বেে, “আসে মনেোসদরসে তাসদর দদাষ স্বীোর েরসত
বসেি। এে আদুরীসে আমরা তাসদর োত দেসে বােঁচাসত দপসরনে, নেন্তু আসরাও
েত আদুরী ধুেঁসে ধুেঁসে মরসে দে জাসি।”
দবো তীক্ষ্ণ েসে বেে, “আসর, খামাখা আমাসদর দপেসি দেসেে দেি? এই
দদসশ আমরাই দতা দতামাসদর োসমর দবটি েসে আনে।”
রুমা এই েোে ভরো দপসে বেে, “এসেবাসর ঠিে েো বসেে।”
রনি বযাজার মু সখ আসরাও নেেু এেটা বেসত ানচ্ছে, জামাে তার মু খ দচসপ ধসর
বেে, “োে ভাই, এবার আমরা নবষেবস্তু পনরবতক ি েসর নচেিগুনিোসত চসে
াই। নে আজব দরাে। দ মি তার িাম, দতমি তার োম। নেসট নেসট বযাো েসে
োসে। আমার বড় ভাইসের পনরবাসরর েবার েসেসে। বাড়ী ভনতক েবাই িানে
বযাোে োতরাসচ্ছ!”

োে ভাই দ্রুত দ াে েরে, “আমার শােীরও েসেসে। দে েত এে মাে ধসর
ভুেসে। নেেু সতই নেেু েসচ্ছ িা। এসোপযানে, দোনমওপযানে, েনবরাজী, দটাটোতানবজ – েব বৃ ো।”
নজত বেে, “নচেিগুনিোর েোই খি উঠে তখি এই নবজ্ঞাপিটা িা দদখাসেই
িে। এে বন্ধু পাঠিসেসে বািংোসদশ দেসে।”

নবজ্ঞাপি দদসখ োনের েল্লা উঠে। জাোে বেে, “নবজ্ঞাপসির েোই খি উঠে –
েসেে নদি আসে এখািোর এে ইিংসরজী োেসজ পড়োম ভারতীে বাবা মাসেরা
িানে তাসদর দেসেসদরসে োিাডাে নবসে েনরসে পাঠাসিার জিয এসেবাসর উসঠ
পসর দেসেসে। তারা োিাডাে উচ্চনশক্ষাসেক আেসে এবিং আেবার আসে নবসে
েসর স্বামীেে আেসত আগ্রেী এমি দমসেসদর দৃনষ্ট আেষকণ েরবার দচষ্টা েরসে।
এেটা উদােরণ দদসখি। “

নজত বেে, “আমার এে বন্ধু এই জাতীে আসরেটা নবজ্ঞাপি আমাসে পাঠিসেসে।
োচ্চা িা বাসিাোট বেসত পারসবা িা, তসব মজার।”

খু ব োোোনে েে দেটা নিসে। দদখা দেে মনেোরা এই জাতীে নবষেবস্তুসতই
দবশী আগ্রেী। এে প কাসে ওমর খাসদরসে নিসে আোপ শুরু েসো।
কানাডার কক তাকক একতাগুক া টাো দদো এবিং দেই োসে ক্ষমা
চাওো উনচৎ েে? এেজি দটরনরস্ট নদ এভাসব পু রষ্কৃত েে তােসে আমাসদর
ভনবষযৎ নে েসব? এই আোপ দবশীক্ষি চেে িা। দেউ তার েমেকসি, দেউ
নবপসক্ষ চসে াওোে দবশ দজার তেক াতনেক র েৃ নষ্ট েসত দদসখ োইদ দ্রুত প্রেঙ্গ
পােসট দফেে। কুইসবসে মু েনেমসদর নিসে দ ভে ভীনত আসে দেটা নিসে
নেেু ক্ষি আোপ চেে। কুইসবে নেটির োোোনে এেটা দোট শেসর এেটা
মু েনেম েবরখািা নতরী েরবার উসদযাে দিো েসেনেে নেন্তু িািীেরা দভাট নদসে
দেটা বন্ধ েসর নদসেসে। কুইসবসের দেনমিংসফাসডক এে পাসেক মু েনেমরা দে
দবেঁসধ জামাসত িামাজ পড়নেে। দেটা নিসে অসিে নবতসেক র েৃ নষ্ট েসেসে।
অসিসেই পেন্দ েসর নি। দভসবসে এটা দবআইনি। নেন্তু পসর জািা দেসে
উপনিত মু েেমাসিরা েনর্ত্রকপসক্ষর ো ে অিু মনত নিসেই িামাজ পসড়নেে।
দদখা দেে দেটা নিসেও নিমত আসে। র্ত্র তর্ত্র জামাসত িামাজ পড়াটা েতখানি
েঙ্গত নিসে দেটা নিসে প্রশ্ন উঠে। েব ধমীে মািু সষরাই নদ দ খাসি দেখাসি দে
দবেঁসধ প্রােকিা েরসত দেসে াে তােসে দেটা নে আমাসদর োসেও গ্রেণস ােয
েসব?
এটা নিসে দবশী দশারসোে শুরু েবার আসে রুমা েবাইসে োনমসে নদে। “বযাে
বযাে, ঝেড়া ঝাটি চেসব িা আজসে। খাবার দদব এক্ষুিী। কিত দা, দোি
দেৌতুে দটৌতুে োেসে বসে েবার ক্ষুধাটা বানড়সে নদি। তাে দখেসত দদই নি
দদসখ া দক্ষসপসেি আপিারা!”
নজত বেে, “দেৌতুে নিশ্চে আসে। এটাও এে বন্ধু পাঠিসেসে। এে ভদ্রমনেো
দেসে দপট শসপ। এেটা খু ব েু ন্দর োোতুো দদসখ তার ভীষণ পেন্দ েে। দাম
মার্ত্র ৫০ ডোর। ‘এসতা েস্তা দেি?’ দে দদাোিীসে নজসজ্ঞে েরে।

দদাোিী বেে, ‘এই পাখীটা েেোেকসদর োসে এেই বাোে োেত। মাসঝ মাসঝ
খু ব অভদ্র েোবাতক া বসে।’
ভদ্রমনেো এেটু নচন্তা ভাবিা েসর পাখীটাসে নেসিই দফেে। বাোে নিসে নেসে
খােঁচা েে তাসে েদর দরজার োমসি ঝু নেসে দদো েে । পাখীটা নেেু ক্ষি িীরসব
চারনদে দদসখ বেে, “িতুি বাো, িতুি মযাডাম’।
ভদ্রমনেো মসি মসি এেটু ক্ষুন্ন েসেও স্বীোর েরে, তখানি খারাপ েসব
দভসবনেে ততখানি খারাপ িা। নেেু ক্ষি পর তার দুই ু বতী দমসে বাোে নফরে।
পাখীটা তাসদরসে দদসখ বেে, ‘িতুি আমদানি!’
তারা নতিজিই এেটু মিক্ষুন্ন েসেও এটা নিসে দবশী রাে েরে িা। এেটু পসর
ভদ্রমনেোর স্বামী েু ব্রামু নিোম োজ দেসে বাোে নফরসত পাখীটা তাসে দদসখই
তারস্বসর বেে, ‘নে খবর েু ব্রামু নিোম!’”

