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লাল ভাই নিসজ তাে ফাে িা খেসেও অসের খেলা খদসেই তার এসতা
আিন্দ খে খে এই শনিবার োইসদর বাো খেসে তার বাোয় তুসল নিসয়
এসলা তাসের আড্ডা। আসলয়া আপনি েরায় স্ত্রীসে েো নদসত হসয়সে
েমস্ত আসয়াজি খে েরসব, আসলয়ার কুস াটিও িাড়সত হসব িা। বাো
ওসলা পাসলা হসলও খে েব গুনেসয় খদসব। লাল ভাই োসজর মানুষ।
আসলয়া জাসি। খে আর বাগড়া বাধায় নি, বরং তাোড়ুসদর স্ত্রীসদরসেও
আমন্ত্রণ জানিসয় নদসয়সে। অনধোংসশরই খেসল খমসয়রা এেি তাসদর টিি
এজ ধাসপ, তারা খেউই আর খোোও খেসত চায় িা। এে নদে নদসয়
ভাসলাই হয়। ঝু ঝাসমলা োড়াই চুটিসয় আড্ডা খদয়া োয়। েেসলরই
বাচ্চাসদর প্রনত মায়া মহব্বত খষাল আিার জায়গায় আঠাসরা আিা, নেন্তু
আর েত? আেনব িা? আনেে িা।
ড্রনয়ংরুসম খচয়ার খ নবল পানতসয় খরসেনেল লাল ভাই। চািাচুর মুনড় মানেসয়
খরডী। খেসত খেসত খেলা শুরু হল। খমসয়রা খভতসরর ঘসর হহ হচ েসর নে
েব আলাপ েরসে। েরুে। জ্বালাসত িা এসলই হল।
খেলার শূরুসতই জালাসলর বা া। বা সত নগসয় বার দুসয়ে ভুল ভাল েসর
খে ইস্তফা নদসয় োইসদর হাসত তাে ধনরসয় নদসয়সে। “ভাই, মি খমজাজ
ভাসলা িাই। আপনি েসরি।”
লাল ভাই তৎক্ষিাত বলল, “ভাই, মাোজ লাগসল বইসলি। আপিারা আমার
অনতনে। ো চাইসবি তাই পাইসবি।”
রনি বলল, “মাোজ পসর। আসগ শুনি জালাল ভাইসয়র েমস্যা নে?”
জালাল মুসে অমাবস্যা নিসয় বলল, “ভাই, আপিাসদর েো জানি িা নেন্তু
এই খরানহঙ্গাসদর দুরাবস্থা খদসে আমার মি এসতা োরাপ হসয়সে খে
নিসজসে োরাক্ষণ খদাষী মসি হয়। পাাঁচ লাে মানুষ – খো খো বাচ্চারা –

নে অমািসবতর জীবি োপি েরসে। নিসজসদর খদশ খেসে লানে খমসর
তানড়সয় নদল তাসদরসে আর োরা পৃনেবী চুপচাপ খদেসে। োইদ ভাই,
আপনি খতা জ্ঞািী গুিী মানুষ। বসলি খতা, এেব নে হসে?”
োইদ তাে বা েরসত েরসত বলল, “খরানহঙ্গাসদরসে তানড়সয় খদবার প্ল্যাি
মায়ান্মার েরোসরর বহুনদি ধসরই। ১৯৮২ োসল োমনরে জান্তারা েেি
য
োশািানলটি আইি েসর তেি খেসেই এই প্ল্যাসির োেোরীতা
শুরু হয়।
মায়ান্মাসরর িাগনরে হসত হসল হয় খোি এে া আনদবােী গ্রুসপর েদস্য
হসত হসব, িইসল িাগনরসের েন্তাি হসত হসব, িতুবা ১৮২৩ োসলর আসগ
খেসে মায়ািমাসর বেবাে েরসে এমি োসরা বংশদ্ভুত হসত হসব।
খরানহঙ্গাসদরসে খোি গ্রুসপই িা খফসল তাসদর অনধোংশসেই খবআইনি
বসল েিাক্ত েরা হয়। অতযাচানরত হসত হসত নপঠ খেসে খগসে ওসদর।
ফসল হতরী হসয়সে আরো – আরাোি খরানহঙ্গা স্যাসভভশি আনম য। এেি
মায়ান্মাসরর েরোর তাসদর ছুসতা ধসর েবাইসে তাড়াসিার এে া সুবণ য
সুসোগ খপসয় খগসে।”
রনি বলল, “আগসের পঁনচশ তানরসে আরো পুনলশ খেশসি হামলা চানলসয়
দশ-বাসরা জি পুনলশ এবং এেজি আনম যসে খমসর নেল। তার পসরই
এবাসরর এই েরোরী হতযােজ্ঞ শুরু হয়। কি লাভ হয়েয়ে? আমার খতা
মসি হয় আরো খরানহঙ্গাসদর জে পনরনস্থনত হাজার গুি োরাপ েসর
নদসয়সে।”
েনবর বলল, “নেন্তু রনি ভাই, বেসরর পর বের ধসর েনদ এে া
জিসগাষ্ঠীসে এসতা খো েসর রাো হয় খে তাসদর োমসি আর খোি পে
খোলা িা োসে তাহসল এমি া খতা হসবই।”
রনি বলল, “নেন্তু ক্ষনত া োসদর খবশী হল? আমার খতা মসি হয় আরোর
এই জাতীয় আক্রমণ এসেবাসরই খভসব নচসন্ত েরা িা। নে খভসবনেল ওরা?
েসয়েজি পুনলশসে মারসল েমস্যা েমাধাি হয় োসব? অসধেয নমনলয়ি
খরানহঙ্গাসদরসে প্রাণ নিসয় পানলসয় বাংলাসদসশ এসে ঠাই নিসত হসয়সে

এেি। বুঝলাম বাংলাসদশ েরোর েোেে খচষ্টা েসর োসে তাসদর
তাৎক্ষনিে প্রসয়াজি খম াসত। নেন্তু এভাসব েত নদি চলসব?”
লাল ভাই বলল, “খেি, ওরা িা বলসে খরানহঙ্গাসদরসে খফরত খিসব?”
রনি মুে বানেসয় বলল, “এভাসবই চলসে েত বের। এবারই খতা প্রেম িা।
েত জি েনতয েনতয নফসর খেসত চাইসব নেংবা পারসব খে াই খদোর
নবষয়।”
আলাসপর ফাাঁসে ফাসেই ডাোডানে হল। ডাে নিল জালাল। তার হাত
ভাসলা এসেসে। নেন্তু খেলসত নগসয়ও খে ভুল েরল। খগম হল িা। তার
য নজত। খে হােসত হােসত বলল, “িাহ, জালাল ভাইসয়র মি
পা িার
আেসলই োরাপ হসয়সে। েব নেছুই গুনলসয় োসে। ভাই, দুনিয়ায় এরেম
চলসতই োেসব।”
জালাল বলল, “চলসতই োেসব বসল নে আমরা নেছু েরব িা?”
“খেি েরসবি িা?” নজত হানে মুসে বলল। “আমরা খে খেোসি আনে
খেোিোর েরোসরর উপর চাপ সৃনষ্ট েরসত পানর খরানহঙ্গাসদর েমে যি
েরবার জে। মায়ান্মার েরোসরর উপর চাপ সৃনষ্ট েরসত হসব। অসিসেই
াো পয়ো তুসল পাঠাসে শরিােীসদরসে।”
রনি বলল, “এ া নবশাল এে া েমস্যা। োমাে নেছু াো পয়ো পাঠিসয়
খোি োজ হসব িা। নেনরয়াে রাজনিনতে েমস্যা। ক্ষমতাশালী খদশগুসলা
েনদ প্রতযক্ষভাসব চাপ সৃনষ্ট িা েসর তাহসল খরানহঙ্গাসদর নিপীড়সির েেি
খশষ হসব িা। মাঝোি নদসয় বাংলাসদশ পড়সব েমস্যায়। ইনতমসেই েো
উসঠসে বাংলাসদশ খেসে খরানহঙ্গারা আরোসত খোগ নদসে। খদসব িা?
েরসব া নে? নেন্তু বাংলাসদশ েরোসরর জে আসরে া রাজনিনতে েমস্যা
হতরী েরসব খে া। নবরা এে া ঝাসমলা পানেসয় উঠসে।”
লাল ভাই বলল, “আমার খতা মসি হয় খেউ নফরসব িা। খশষ পেন্তয েব
বাংলাসদসশই খেসে োসব। এই মায়ান্মাসরর েরোর অসিে বজ্জাত। এরা

শুধু েবাইসে ঠান্ডা েরবার জে বলসে নফনরসয় খিসব। এসদরসে নবশ্বাে েরা
োয় িা।”
য খরানহঙ্গাসদর নিসয় আলাসপ ক্ষানন্ত আসে। ওরা েবাই জাসি এই
এে পোসয়
েমস্যার েমাধাি েহজ িয়। েসয়ে হাত িীরসব খেলা হল। েনবর রনিসে
খক্ষপাসিার জে গাজার প্রেঙ্গ তুলল। “রনি ভাই, জানেি ট্রুসডা খতা গাঞ্জা
নলগাল েসরই নদল। আগামী বের প্য়লা জুলাই আমরা এে া গাজার পাটি য
বোই চসলি। ভাবীসদরসেও আমন্ত্রণ জািাসিা হসব। এে োসভ যসত জািা
খগসে গাঞ্জা খদাোসি পাওয়া োসব শুসি এেি ৫০ ভাগ োিানডয়ািসদর এেটু
ািার বােিা হসয়সে।”
খবলা এবং রুমা তাসদর হই চইসয়র মসেও ঠিেই শুিল। তারা এে খোসগ
ধমসে উঠল, “খোি খিশা খফো চলসব িা।”
খবলা বলল, “এসতা খেবসির ইসে হসল িাংগা েন্ন্যােী হসয় ব তলায় নগসয়
বসে বসে নদি ভর াসিা নগসয়।”
খেসলরা হা হা েসর হােল মি খুসল। রনি বলল, “খভসবা িা। খতামাসদরসে
নিসয়ই ািসবা।”
নেছুক্ষণ তাই নিসয় দুই পসক্ষ খোচাখুনচ চলল। সেটা থাময়ে োইদ
বলল, “ঐেব গাজা ফাজা রাসো। বাংলাসদসশ খেমি ইয়াবার োরোজী
চলসে, এোসি এেি চলসে খফন্টানিল। প্রায় প্রনতনদি মানুষ মরসে এই
নজনিষ খেসয়। ২০১৬ খত িানে প্রায় নতি হাজার মানুষ মসরসে এই বস্তু
খেবি েসর।”
জালাল বলল, “আনমও েসয়ে নদি ধসর শুিনে। নে এ া?”
োইদ বলল, “এে ধরসণর ব্যাো িাশে ওষুধ। মরনফসির খচসয় অসিে
খবশী শনক্তশালী। নেন্তু েমস্যা হসে, এ া খবয়াইিীভাসব মাদে দ্রব্য নহোসব
নবনক্র হয়। এেি আবার এর োসে খহসরাইি নমনশসয় নবক্রী েরা হয়। খডাজ
খবশী হসয় মারা োসে খিশগ্রস্থরা। আর এই খবআইনি চালাি আেসে চীি

খেসে। োধারণ োসমর মসে ভসর খেোি খেসে খক্রতার ঠিোিায় পাঠিসয়
নদসে। ডােয ওসয়সব নগসয় অড যার খদয়া োয়।”
লাল ভাই বলল, “ডােয ওসয়ব া আবার নে?”
েনবর বলল, “আমাসদর ওসয়সবর আসরে া অংশ। নেন্তু ঐ োই গুসলাসত
েবাই খেসত পাসর িা। নবসশষ পারনমশি লাসগ। োদা বাংলায় খচারাই
ওসয়ব োই ।”
রনি বলল, “চীসির মানুষ জি খেমি স্মা য খতমিই হারামী। েত ভনগ েনগ
েব এরাই খবর েসর। ভুয়া প্ল্ানেসের চাল, ভুয়া আস্ত নডম এমি আসরাও
েত নে োরোিায় বসে বসে বানিসয় খগাপসি বাজাসর োড়সে। খদসে
বুঝসবিও িা। এেি োিাডায় এই নবষ েড়াসে!”
নজত বলল, “জীবি েত নপ্রয় আমাসদর োসে। আর এই খিশাসোররা
নেভাসব আোরসণ নিসজসদর জীবি নবেজযি নদসে। ভাবসলই মি া োরাপ
হসয় োয়।”
োইদ বলল, “আর খবশী মি োরাপ েরসত হসব িা। আমানরোর ট্রাম্প
পাগলা আর উির খোনরয়ার নেম জং-আসির মসে খে রেম রনশ ািা ানি
চলসে, তাসত েনদ নমোইল খোড়াছুনড় শুরু হয় তাহসল নিসজসদর জীবি
নিসয়ই ািা ানি পসড় োসব।”
জালাল বলল, “খেি, আমাসদর োসে খতা উির খোনরয়ার নেছু হয় িাই।
আমাসদরসে খেি খবামা মারসব?”
রনি বলল, “মারসত হসব িা। ব্যা াসদর নমোইল খোি মুল্লুসে নগসয় পড়সব
তার খোি ঠিে ঠিোিা আসে মসি হয়? খহায়াই হাউসজ মারসত নগসয় খদো
োসব আমার মাোয় খফসল নদসয়সে। উল্লুক্কা পাঠঠা নে খে বািাসে ওোসি,
ওই জাসি। বড় েমস্যা হসে আমাসদর খোি এন্টাই নমোইল ব্যবস্থা খিই।
আসমনরোর এন্টাই নমোইল খপ্রাগ্রাসমও আমরা খোগ খদই নি।”

েনবর বলল, “নমোইল েনদ েনতয েনতযই েেি খোড়াছুনড় শুরু হয় তাহসল
নে আর আসমনরো এে া খেসড় আসরে াসে খফলাসব? খোি া ঠিে
খোোয় পড়সব, ওরাই বা নিনিত হসয় জািসে নে েসর?”
নজত হােসত হােসত বলল, “খে াই আমাসদর ভরো। আো, নেম আর
ট্রাসম্পর েোই েেি উঠল তেি এে া খজাে বনল। এে েংবাদ েসেলসি
নেম জং-আি খঘাষিা নদল খে উির খোনরয়া আগামী দশ বেসরর মসে সূসে য
মানুষ পাঠাসব।
এেজি নরসপা ারয বলল, ‘স্যার, নেন্তু সূসে য খতা ভীষণ গরম। খেোসি মানুষ
িামসব নে েসর?’
নেছুক্ষসণর পীড়াদায়ে িীরবতার পর নেম শান্ত েসে বলল, ‘আমরা রাসত
ল্যান্ড েরব।’
এই েো শূসি উপনস্থত েবাই েরতানলসত খফস পড়ল।
খহায়াই হাউসজ খপ্রনেসডন্ট ট্রাম্প তার দল বল নিসয় খ নলনভশসি নেসমর
েংবাদ েসেলি খদেসে। নেসমর খশষ েো া শুসি ট্রাম্প মুে বানেসয় বলল,
‘েত বড় গদ যভ ব্যা া! আসর, রাসত নে সূে য োসে!’”

