শীতল কানাডা, উত্তল বাাংলাদেশ
শুজা রশীে

আমাদের সাপ্তাহিক আড্ডায় বােল ভাই প্রায়ই েুঃখ প্রকাশ কদর বদলন, ”এই দেদশর পহলটিদে দকান
মজা নাই। দেদখও না, কদরও না। দকান গ্যাঞ্জাম নাই, ঝগ্ড়া ঝাটি নাই, মার হপট নাই। সবহকছ
এদকবাদর পান্তা ভাত।“
আমরা দকউ রাজনীহত কহর না। বােল ভাই এখাদন একটা পাটিিদত নাম হলহখদয়হছদলন। বার
কদয়ক তাদের হমটিাং হিটিাং এ হগ্দয় তার নাহক ঘম ধদর হগ্দয়হছদলা। হবরক্ত িদয় যাওয়া বন্ধ কদর
হেদয়দছন।
বাাংলাদেদশ মাত্র েই-হতন সপ্তাদি যা িদয় দগ্দলা তা দেদক বােল ভাইদয়র কোর সতযতা
প্রমাণ িয়। এমন ঘটনাবহুল দেশ পৃহেবীদত আর হিতীয়টি আদছ হকনা সদেি, হবদেে কদর যহে
আঁকার আকৃ হতদক ধতি দবযর মদধয আনা িয়।
সাভাদরর হৃেয় হবোরক (এবাং রদক্ত আগুন জ্বালাদনা) োলান ধ্বদসর দজর দশে িবার
আদগ্ই দিিাজতী ইসলাম এবাং হবদরাধী েদলর হবপল সমাদরাি এবাং ঢাকা অবদরাধ, জামায়াত
ইসলামী দনতা মিাম্মে কামরুজ্জামাদনর যদ্ধকালীন সমদয় কৃ ত অপরাদধর জনয িাসীর রায় – প্রহতটি
ঘটনাই হনজ গুদন হকাংবা দোদে হশর উচ কদর োড়াদত পাদর। আবার এই সদবর মদধযই SSC এবাং
তার Equivalent পরীক্ষার িলািল এদসদছ – পদবির সমস্ত দরকডি ভঙ্গ। এদতা উত্থান পতন আর
আবতি দনর দভতদর বাাংলাদেদশর সাধারণ মানদের হকভাদব সস্থ মহস্তদে বসবাস কদরন তা দভদব
আমরা প্রবাসীরা অদনক সময়ই যদেষ্ট আশ্চযি িই।
পৃহেবীর অনয প্রাদন্ত বসবাস কদরও টরদটাবাসীরা দয কতখাহন বাাংলাদেশ হভহত্তক জীবন
যাপন কদর দসটাও আমাদক প্রায়শইুঃ হবহিত কদর। শুধ দয দেদশর খাবার োবার, মানেজন,
সাংস্কৃ হত হনদয়ই তারা সীমাবদ্ধ তা নয়, স্বদেদশর হকাংবা দিদল আসা দেদশর হবপদে আপদে দয মিা
হবক্রদম তারা যার যা আদছ তাই হনদয় ঝাহপদয় পদড়ন দসটা দয খব কাছ দেদক দেদখ হন দস
হবশ্বাস করদতও পারদব না।
সাভাদরর রানা প্লাযার ধ্বসদক হবহিন্ন কদর দেখাটা অসম্ভব। দকান রাজননহতক েলদক দটদন
না এদনই বলা যায় আমাদের দেদশর স্বত্বায়, স্তদর স্তদর দয সামহিক অবজ্ঞা এবাং েনীহতর প্রসার

িদয়দছ এই মমিাহন্তক েঘিটনা তারই জ্বলন্ত প্রমান। রাজননহতক প্রভাব খাটিদয় অদনযর জহম েখল দেদক
শুরু কদর অনমহতর দচদয় উচ োলান ততরী করা, হবপেজনক পহরহস্থহতদত গ্রীব কমীদেরদক ভয়
হকাংবা দলাভ দেহখদয় কাদজ দযাগ্োন করদত বাধয করা – এসদবর দকানটাই একজন বা েইজন
বযাহক্তর সমন্বদয় সম্ভব নয়। কত সিস্র মানদের ক্ষদ্র ক্ষদ্র অনযাদয়র দশে অবস্থা এই

মৃদতর দলাগ্ান

দসটা হিসাব করা েের িদব।
যাইদিাক, আহম যখন অসম্ভব দক্রাদধ িসহছ তখন এখানকার এেকযাদডটরা েল দবদধ দনদম
দগ্দছ সািাদযযর িাত বাহড়দয়। সাভাদরর দসই ইট, দলািা আর হসদমদটর জাংগ্দল ঝাহপদয় পদড়
অসিায় িতভাগ্া নর-নারীদের জীবন রক্ষা করবার উপায় তাদের দনই হকন্তু তারা যারা দবঁদচ
আদছ তাদের জনয, মৃতদের পহরবার পহরজদনর জনয অেি সাংিি করদত দলদগ্ যায়। এখাদন এদতা
সীহমত সামদেির মদধযও এদতা দ্রুত এদতা অদেির সমাগ্ম িদব ভাবদতও পাহরহন। তাদের সাদে িাত
দমলাদত এহগ্দয় এদসদছ এখানকার বাাংলাদেশী মানদেরা, সব হবদভে ভদল। মাত্র েই হেদন ময়মনহসাংি
গ্ালিস কযাদডট কদলদজর প্রাক্তন ছাত্রী রুোবার বযাহক্তগ্ত উদেযাদগ্ উদে এদলা প্রায় েশ িাজার
ডলার। ১৭ িাজার টাকায় প্রহতটি কৃ হত্রক িাত পাদয়র োম হিসাব করদল তাদত অদনক পঙ্গর
উপকার করা সম্ভব। দসই উদেশয হনদয়ই এই যাত্রায় দনদমদছ রুোবা। তাদক দয সব উোর প্রাণ,
কতি বযপরায়ণ এে কযাদডটরা এবাং অনয বাাংলাদেশীরা সািাযয কদরদছন তাদের সবার নাম উদযযখ
করা সম্ভব না িদলও দিৌজোরিাট কযাদডট কদলদজর বেীয়ান দবলাল ভাইদয়র কো উদযখ করদতই
িয়। হতহন ডলাদর ডলার দমলাদনার ৪৮ ঘটার দঘােণা হেদয় রুোবার এই উদেযাগ্দক হেদয়হছদলন
এক নতন প্রাণ।
দিিাজদতর ঢাকা অবদরাদধর পর গ্ণ জাগ্রণীর তরুদণরা নাহক আবার তাদের মদে হিদর
এদসদছ। শািবাদগ্র দমাদড় প্রেম যখন এই আদোলদনর শুরু িয় তখন হৃেয় উেদবহলত িদয়হছল।
তার কারণ অবশয খব দয এই আদোলদনর সমেিদনর কারদণ হছদলা তা বলদবা না। এই দমাড়টির
সাদে হৃেযতা আমার েীঘি হেদনর। জীবদনর অদনকগুদলা বছর কাটিদয়হছ দসখান দেদক অনহত েদরই।
শািবাগ্ মাদনই আমার কাদছ হনজ গ্ৃি, হনজ এলাকা। গ্ণ জাগ্রণীর শুরু িবার পর আমার বৃদ্ধ
হপতা মাতার জীবন দবশ জটিল িদয় পদড়। যাতায়াদত খবই সমসযা। বাবা এখনও িাদমিসীদত হগ্দয়
ডাক্তারী কদরন। পত্নীদেরদক স্কদল দেয়া দনয়া করদত িয়। সব হমহলদয় অদনক সমসযা। অদনক ঘদর
দযদত িয়, সময় দবশী লাদগ্। মাদয়র সাদে কো িদলই তার হবরক্ত অহভদযাগ্ শুনদত িয়। আমার
শুধ ভাবনা িয় দয তরুদণরা বা প্রাক তরুদণরা স্বাধীনতা যদদ্ধর প্টভহমকা সঠীকভাদব জাদন হকনা
সদেি, হকাংবা জানদলও আেদতই কতখাহন অনধোবন করদত পাদর দসটা প্রশ্ন সাদপক্ষ

তারা যখন

হবচার বাভাগ্ীয় রাদয়র হবদরাধীতা কদর তমল িই িট্টদগ্াল শুরু কদর তখন দয িীদত হবপরীত িদত
পাদর তার জ্বলন্ত উোিরণ সম্ভবত এই দিিাজতদয় ইসলাদমর আচমকা উত্থান।
যাইদিাক, ভাদলা দিাক আর মে দিাক ঘটনা আর ঝট ঝাদমলা হনদয়ই বাাংলাদেশ।
দিিাজদতর হতন িাজার মানে িতযা কদর গুম করা িদয়দছ এক রাদতর মদধয, দসই গুজবও দবশ
রসাদলা আলাদপর সরঞ্জাম জহগ্দয়দছ। এই না িদল রাজনীহত!
পহরদশদে খাহনকটা বযাদঙ্গর মত দশানাদলও না বলদলই নয়। যারা ধৃষ্ঠতা ভাবদবন তারা হনজ
গুদন ক্ষমা কদর দেদবন। সদতদরা হেন পদর সাভাদরর ধ্বাংসাবদশে দেদক অদলৌহককভাদব দবঁদচ হিদর
এদসদছ ১৮ বছদরর গ্াদমিটস কমী দরশমা। বাাংলাদেদশর তাবত েহণিহত, অনযায়, অহবচার, দশােন
দকান হকছই এই তরুণীর দবঁদচ োকার তাহগ্েদক দকদড় হনদত পাদরহন। িদি নক্ষদত্র হকভাদব সব
হমদল দগ্দল এমন একটা ঘটনা ঘটদত পাদর দসটা কল্পনা করবার ভার পােকদের উপদরই দছদড়
হেলাম।

পৃহেবীর তাবত পহত্রকায় এই আদলৌহককভাদব দবঁদচ হিদর আসার কো িলাও কদর মদ্রন

করা িদয়দছ। দসই সবই ভাদলা। আমার সমসযা যখন এই ঘটনার জনয সকল কৃ হতত্ব চদল যায় হবশ্ব
হবধাতার কাদছ। কপাল কুচদক হবমঢ় হচদত্ত ভাবদত বসদত িয় – সিস্র মানদের হনমিম মৃতযদত যাদক
আমরা অপরাধী কদর কােদগ্াড়ায় োঁড় করবার ধৃষ্টতা দেখাদত পাহর না একটা প্রান রক্ষা দপদয়দছ
বদল তাদকই বা দকন এমন শত সিস্র প্রশাংসায় ভহরদয় হেদয়হছ? বাাংলাদেদশর অেিনীহত এবাং
হবধাতার মনবাসনা – দকানটাই আমার হবেমাত্র দবাধগ্ময িয় না।

