নতু ন বছর পুরাননা খচ্চর

শুজা রশীদ

ডিনেম্বর হনছ আমার েবনেনে বযাস্ত মাে। োরা বছর ককান কখাোঁজ না থাকনেও এই মানের শুরুনতই
আমার স্মৃডতর দুোনর এনে হানা কদে গত নব বনষের শুরুনত করা Must Do এর ডেডি। পাড়া
জ্বাডেনে পার্টে কডর আর নানক শনষের কতে োডগনে ঘুমাই নব বনষের ফদে করনত কখন ভু ে হে না
আমার।

এই ফদে ছাড়া ডক একটা পুনরা বছরনক পার করা যাে?

এই বযাপানর আমার কখই

ককান কাপেণ্য কনই। ডেগাে োইনজর একটা পুনরা োদা কাগনজ আমার কেরা হস্তাক্ষনর ডেখনত থাডক
১। গৃনহর কানজ েতানক োহাযয করব। (তাহানত ওর গঞ্জনা কথনক রক্ষা পাবার ডকডিত েম্ভাবনা
থানক)
২। কডিউটানর কগম কখেবার পডরমাণ্ কডমনে কদব (ডবনশষ কনর তা যডদ ১ এর অন্তরাে হনে
দাোঁড়াে)
৩। েবেক্ষন ডননজনক ডননে ভাবনবা না। অননযর েুডবধা অেুডবধা ডননেও মানে মানে অল্প ডবস্তর
আগ্রহ কদখাব (ডবনশষ কনর েতার বযাপানর)
ইতযাডদ ইতযাডদ
কাগনজর এপাশ ওপাশ না ভরা পযেন্ত ক্ষান্ত কদই না। ডবনের পর পর আমার ডেডি কদনখ েতার
মুনখ হাডে ফু টনতা। ইদাডনিং ডেডি কদখনেই কয কেটানক ডছোঁনড় টু কনরা টু কনরা করবার জনয তার হাত
ডনশডপশ কনর কেটা কগাপন করবার ককান কেষ্টাই কে কনর না।
েমেযা একর্টই – এই ফদে কেখা হে ডিনেম্বর মানে এবিং কদখাও হে ডিনেম্বর মানেই। োরা বছর
ককমন ফু ড়ুত কনর এনে েুড়ুত কনর কপডরনে যাে কটরও পাই না। বছর ঘুনর ডগনে নতু ন বছর
আোর কজাগাড় হনেই তখন মডস্তনে নানা ধরননর ঘডি বাজনত শুরু হে। এনতাগুডে ডদন আর
এনতাগুডে মাে ককমন অবনহোে কার্টনে ডদোম, এনতা গাে ভরা েব েডদচ্ছার কথা ডেনখডছোম
তার ককানটাই পুরণ্ করা হে না – মনন হনতই ডননজর অডস্তত্বনক ডদকহীন, অথেহীন মনন হে।
War and Peace না হনেও একখানা ভানো উপনযাে ডেখব কভনবডছোম, বার দনশক উনদযাগ ডননে

ডতন পাতানতই আটনক আনছ কেটা। মানে মানে ফাইেখানা ডননে বেনে তারা দাোঁত কবর কনর
আমানক ডননে র্টটকাডর মানর।
আচ্ছা যাক, কেখা কটখা েু োে যাক, আনরাও ত বযাপার েযাপার আনছ, নাডক? কযমন েমাজ কেবা,
কদশ ভ্রমন, পনরাপকার – ডননজর এবিং দনশর মুখ উজ্জ্বে করবার বস্তুর কতা অভাব কনই। ডকছু ই
করা হে না। অপরাধ কার? কার আর? অবশযই েতার। একটু েমে কনর কেম ডননে বোর
কজাগাড় কনরডছ হেনতা শুরু হে দুডনোর গঞ্জনা। আইেো, হাোঁড় বজ্জাত, ডনষ্ঠুর, েন্ডাে...আনর হাোঁডড়
পাডতে মাজনে আর ঘর দুোর পডরোর করনেই ডক ভানো স্বামী হওো যাে? কেম আর
ভানোবাোর ডক ককান মুেয নাই? একডবিংশ শতাব্দীনত না হে নারী স্বাধীনতা তু নে তাই বনে ডক
স্বপ্নমে পুরুষনদর ককান মুেয থাকনব না? কে ডননজ ডক এমন বীরিংগনা েডখনা হনে কগনছ শুডন?
এই কয তার কোনখর োমনন ৩৬৫ টা ডদন হ-য-ব-র-ে করনত করনত কার্টনে ডদোম, আমার
হতভাগা ডেডি কয হাোঁ ডপনতযে কনর মরে কই একবানরা কতা কেটা একটু স্মরণ্ কডরনে কদো হে
না? অথে বুধবার রানত মেো ডদনত ভু ে হনে কতা োরা েপ্তাহ গঞ্জনার কোনট কান রাখা মুডিে
হনে পনড়। তাডে কখন এক হানত বানজ?
ডননজর কথা থাক। জনগননর কথা বডে। অননযর আননেই না আমার আনে, অননযর োফনেয
আমার োফেয। অননযর বযাথেতা অননযরই থাক। েব ডকছু নত ভাগ বোননা ডক ঠিক? বছর কশনষ
আনরাও অনননকর মত আডমও অিানরর কােদাে ফদে করনত বডে োরা বছনরর কেরা কথনক শুরু
কনর ডনকৃ ষ্টতনমর। পাঠক মনন রাখনবন এই ডেডি একান্তই আমার।
-(েশিংেনীে) কনানবে শাডন্ত পুরোর েব েমনেই অল্প ডবস্তর ডবতনকে র েৃডষ্ট কনর। এই বছর শাডন্ত
পুরোর কদো হনেনছ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) নানম একর্ট
েডতষ্ঠাননক। এই েডতষ্ঠাননর উনদযাক্তারা এবিং কমীরা একডনষ্ঠভানব কাজ কনর েনেনছন েকনের
োমনন পারমাণ্ডবক যুনের মানডবে ক্ষে ক্ষডতর ভোবহ ডদক তু নে ধরনত এবিং এই জাতীে অনের
ডবরুনে একর্ট কযৌথ েু ডক্তনত েকে কদশনক েিংগবে করনত।
- (ডবড়ম্বনা) আনমডরকার গত কেডেনিি ইনেকশনন েকেনক অল্প ডবস্তর অবাক কনর ডদনে ডবজেী
হে কিানাল্ড ট্রাি। তার ডবজনের োনথ োনথ কজানর কোনর মাথা োড়া ডদনে উনঠনছ িানপন্থী এবিং
উগ্রপন্থী কেতাে েুডেনমডে এবিং ফযাডেি গ্রুপগুনো - শুধু আনমডরকানত নে, কানািা েহ ডবনের
আনরাও অননক স্থানন, ডবনশষত ইউনরানপর ডবডভন্ন কদনশ। কেডেনিনির মদদপুষ্ট এই দেগুডে কত দূর
যানব ভডবষযৎই বনে কদনব।
- (েশ্নোনপক্ষ) – উত্তর ককাডরোর েুডেম ডেিার ডকম জিং-আন ইডতমনধযই একর্ট বযাপার
পডরোর ভানব েকেনক বুডেনে ডদনেনছ – পারমাণ্ডবক কবাম বাডননে উত্তর ককাডরোনক পৃডথবীনত
একর্ট শডক্তমান উপডস্থডত ডহোনব েডতডষ্ঠত করনত কে বেপডরকর। ট্রাি েশােন এখন পযেন্ত

বযাপারর্ট মনন হনচ্ছ কযন যনথষ্ট গুরুনত্বর োনথ ডননচ্ছ না। আনমডরকান কেডেনিনির বযাডক্তগতভানব
ডকম জিং-আননর োনথ কছনেমানুডষ টু ইটার যুনে জডড়নে পড়াটা তার ইডেতই বহন কনর। ডকন্তু েশ্ন
হনচ্ছ – উত্তর ককাডরোনক ডক ককানভানবই থামাননা েম্ভব নে? যানদর ইডতমনধযই পারমাণ্ডবক
ক্ষমতা আনছ তানদরনক ডনরস্ত করাটা মনন হে না েম্ভব ডকন্তু নতু ন কনর অনযানয কদশগুডেনক ডক
ডনরস্ত করাটা যুডক্তেম্মত? উত্তর ককাডরোনক যডদ ডনরস্ত করা না যাে তাহনে ইরাননক ডনরস্ত
করবার েোে ককন?
-(হােযকর)ট্রানির কলাগান ‘Make America Great Again’. আমার বযাডক্তগত অডভমত হনচ্ছ
ওবামা তার ভদ্র, ডবনীত, োধারণ্ মানুষ তু েয উপডস্থডত ডদনে আনমডরকার অবেবনক পৃডথবীর
মানুনষর কানছ যতখাডন পছেনীে কনর তু নেডছে, ট্রাি তার আোর আেরনণ্ কদশর্টনক ঠিক
ততখাডনই ঘৃনয এবিং অপছেনীে কনর তু েনছ। হনত পানর Great শব্দর্টর অথে তার কানছ ডভন্ন।
- (অডেন্তনীে) ২০১৭ কত পৃডথবীনত অননক ববেরতার দৃষ্টান্ত আনছ ডকন্তু ডমোনমানর করাডহোরা কয
ভোবহ ডনষ্ঠুরতার ডশকার হনে েবেস্ব খুইনে, মুঠির মনধয জীবন ডননে বািংোনদনশ স্বরনাডথে ডহোনব
এনে জীবন যাপন করনছ তার োনথ কবাধহে আর ককান ডকছু র তু েনা হে না।
- (হঠকাডরতা) কজরুজানেমনক এক পক্ষীেভানব ইস্রানেনের রাজধানী ডহোনব কঘাষণ্া কদো ট্রাি
েশােননর জনয একর্ট হঠকাডরতা বই আর ডকছু ই নে। পডিম কজরুজানেম ইস্রানেনের রাজধানী
ডহোনব গনয হনেও েিূণ্ে কজরুজানেম হনত পানর না, কারণ্ পুবে কজরুজানেম ইস্রানেে ১৯৬৭
োনের যুনে দখে কনর কনে। পযানেিাইন পুবে কজরুজানেমনক তার রাজধানী ডহোনব দাবী কনর।
এই কঘাষনার মাধযনম ট্রাি েশােণ্ ইস্রানেে এবিং পযানেিাইননর মনধয ভডবষযৎ শাডন্ত েডতডষ্ঠত হবার
েুনযাগ আনরাও কডমনে ডদে।
- (ডনমেমতা) মধযোনেয একর্ট ইেোডমক কদশ েৃডষ্ট করবার অজুহানত ISIS ডকিংবা দানেশ নানম
এক দে উগ্রপন্থীরা কযভানব ডনডবেকানর হতযাকান্ড, ধষেণ্ এবিং অবদমননর নীডত েেেন কনরডছে
তানত ধমে, জাডত ডনরনপনক্ষ কয ককান েুস্থ মানুনষর মনন আতঙ্ক এবিং ঘৃণ্ার উনদ্রক করনত পানর।
ইরাকীে োমডরক বাডহণ্ী ISIS কক পরাডজত কনর কেই ডনমেমতার পডরেমাডপ্ত ঘর্টনেনছ বনে আশা
করনছ।
এবার ডননজর কথাে ডফনর আডে আবার। আমার নতু ন বছনরর ফদে নত ডক ডক থাকনছ? বোই
বাহুেয গত বছরনরর ফদে টাই নতু ন কাগনজ তকতনক েকেনক কনর ডেনখ কদোনে টাডননে ডদনেডছ।
এবার বাছাধন ভু নে যাও কদডখ। ঘনর ঢু কনেই কেখানন আনগ কোখ পড়নব। বছর বছর ফদে ডেনখ
একটা উপকার হনেনছ – বািংো হানতর কেখাে ডকছু ডছডর এনেনছ। আজকাে কডিউটার কী কবানিের
কেযানণ্ হানতর কেখা কতা এক রকম উধাও হনে কগনছ। অকাে পডরপক্ক কছনেনমনে দুনটা আমার

হস্তাক্ষনরর করুণ্ দশা কদনখ মুনখ হাত কেনপ খুক খুক কনর কয খুব হােত অন্তত কেটা আর কদখনত
হনচ্ছ না।
তাহনে ২০১৭ কত আমার কমাদ্দা োফেয ডক?
উত্তরটা কদবার আনগ কছাট্ট একটা ঘটনা বডে - েডতয ঘটনা। এক ঘডনষ্ট বন্ধু এবিং বন্ধু পডি রানত
কছনেনমনেনদরনক ডবছানাে পাঠিনে ডহডে ছডব কদখনত বনেনছন। খুবই কেমমে ছাোছডব – ইশক।
কোফাে ঠাে বনে পুনরা মুডভ কদনখ ডবছানাে যাবার আনগ বন্ধুবর ডনরীহ কনে েীর কানছ জাননত
োইনেন, “ভানো ছডব। ডকন্তু ইশক মানন ডক?”
বন্ধু পডি হােনবন না কাদনবন ঠাহর করনত পারনেন না। পাক্কা ডতন ঘিার মুডভ কদনখ এখন
জাননত োে ইশক মানন ডক। োরা রাত রামােন পনড় েীতা কার বাপ? ডতডন অডি দৃডষ্ট কহনন
বেনেন, “পা – দ!”
তার োনথ কে ডমডেনে আমানকও বেনত হে েডত বছনরর মত কগে বছনরও আমার োফেয
ডছনো...। নতু ন বছর পুরাননা খচ্চর।
আশা কডর আপনানদর বছর কশষ হনেনছ ডভন্ন মাত্রাে। েকে পাঠনকর জনয আনেমে, েফে এবিং
েুের একর্ট নতু ন বছনরর কামনা করডছ। ভানো থাকুন, ভানো রাখুন ।

