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শুজা রশীদ

তুরুসের ২ দদসে রদির টেক্কা টেসর জালাল দিশাল এক টুকসরা হাদে
দদসে িলল, “ট াে িসল অিসহলা করসিি িা। োোন্য দুই দদসে আেিাসক
টকেি ল্াাং টেসর দদলাে টদখসলি!”
আজ তাসের আড্ডা আিার োইসদর িাোসতই িসেস । োসে কসেক
েপ্তাহ প্রকৃত আড্ডা িসে দি। দাওোত ফাওোসত টকসে টেস । আজ হাউে
ফুল। রুিাও িাোে টিই। েিার েি আসরাও ফুরফুসর। কর্ত্রী িাোে থাকসল
ভসে ভসে থাকসত হে। আিার দক দিসে টেসে টেসে যাে।
রদি ট্রাম্প হসি আশা কসর দি। টে মুখো একটু ব্যাজার কসর িলল,
“আসেদরকার োি কসরাসল হাই স্কুসলর টোলাোইসির প্রদতিাসদর েত হল
ব্যাোরো। েি রুই কাতলা টফল কসর টেল আর টকাথা টথসক এই হাইস্কুসলর
ট সলসেসেগুসলা এসে টিশ একো হহ হুসলাড় টফসল দদল। এখন দেখা
যাক, ট্রাম্পসক তারা ট্রাম্প করসত োসর দকিা।”
োইদ িলল, “খুি টিশী দকছু হসি টেই আশা করা যাে িা।
দরোিদলকাি েদলটীদশোিরা েি হসে NRA এর টকিা। অদিকাাংসশরই
কযসম্পইসি প্রচুর োকােেো ট াসিশি কসরস তারা। তাসদর দিরুসে যািার
অথ থ টভাসে হারা। টয কারসে তারা টেকন্ড এসেন্ডসেসের ধুো তুসল েিেেে টয
টকাি িরসের োি কিসট্রাসলর দিসরািীতা কসর যাে। ২০১২ র দ সেম্বসর স্যান্ডী
হুক এদলসেোদর স্কুসল ২০ জি স্কুসলর িাচ্চারা হতযা হিার ের েিাই টভসিদ ল
এিার দকছু একো হসি। ওিাো কত টেষ্টা কসরদ ল দকন্তু তারেরও দকছু হল
িা।”

কিীর িলল, “লাে টভোসের ২০১৭ র ঘেিাসতা আসরাও িড় দ ল।
আোন্ন জসির মৃতুয আর োসড় আেশ’ আহত। দিরীহ োনুসেরা দাাঁদড়সে দাাঁদড়সে
খুি হল। টেই ঘেিার ের িাম্প ফাোর স্টক টিআইদি করার কথা উঠল। ওো
ব্যিহার কসর লাে টভোসের খুিী তার টেোই অসোসেটিক রাইসফলসক পুরা
আসোসেটিক রাইসফসল েদরেত কসরদ ল। প্রথসে NRA রাজী দ ল। কসেকদদি
ের টযই ঘেিা একটু োাঁো েসড় টেল, তারা েে কসর তাসদর েেথ থি েদরসে
দিল।”
জালাল িলল, “আো, আোসক এই ব্যাোরো একটু খুসল িসলি টতা।
আসেদরকার এই িন্দুক প্রীদতর কারে দক?”
দজত িলল, “প্রথে যখি টেেলাররা এখাসি আসে তাসদরসক যুে কসর
টেঁসে থাকসত হসেস । িন্দুসকর প্রসোজি হেত টেখাি টথসকই। জীদিকা এিাং
িাাঁোর তাদেসদ শীকার করাোও প্রসোজিীে দ ল। কসেক শ’ ি র িসর
টেভাসিই েসলস । এখি এো ওসদর েজ্জােত হসে টেস । তার উের রসেস
দিদলেি লাসরর িন্দুসকর ব্যিো।”
োইদ িলল, “আসেদরকার কন্সটিটিউশসি টেসকন্ড এসেন্ডসেে খুি
গুরুত্বপূে থ। এই এসেন্ডসেে মূলত এসেদ ল ইাংদলশ টেেলারসদর কা টথসক।
ইাংল্াসন্ডর ১৬৮৯ োসলর দিল অি রাইেে টথসক উদবুে হসেই আসেদরকার
প্রদতষ্ঠাতারা এই িন্দুক িীদতর সৃদষ্ট কসরদ ল। িািা মুদির অিশ্য এই ব্যাোসর
িািা েত আস । টকউ িসল এই এসেন্ডসেে টযভাসি ব্যিহার করা হে ততখাদি
উদারতা টদখাসিাো যথাথ থ িে। আিার আসরক দল আস যারা এোসক
আেদরক অসথ থ গ্রহি কসর এিাং টয টকাি ভাসিই টহাক এই অদিকারসক খি থ
হসত দদসত িারাজ, তা যত হতযাকান্ডই টহাক।”
রাজা ভাই িলল, “দকন্তু এিার টয ার্ত্র- ার্ত্রীরা টেসেস , তাসত দক
দকছু হসি েসি হে?”
রদি িলল, “দকচ্ছু হসি িা। টলাদর াে দেসিে এপ্রদপ্রসেশি কদেটির
কাস োি কসরাল েঙ্ক্রান্ত টিশ কসেকো দিেে উোস্থােি করা হসেদ ল।

টেখাসি এেল্ট রাইসফল, িাম্প স্টক এিাং হাই কযাোদেটি ম্যাোদজি দিক্রী
ব্যান্ড করার প্রস্তাি দ ল। টেগুসলা েি টফল কসরস । শুধু পুদলশসক আসরকটু
টিশী েেতা টদো হসেস দিেদজিক োনুেজিসক হ্যাসন্ডল করার। হাদে োে
আোর। টলাদর াে টয ট সলো খুি করল, পুদলসশর কাস প্েতাদলশ িার তার
িাসে িাদলশ টেস । পুদলশ দকছুই কসরদি কারে আইিেঙ্গতভাসি যতেে িা টে
টকাি টিআইদি দকছু করস তাসক দকছুই করা েম্ভি িে। এইেি হসে োিারে
োনুসের টোসখ ধুো টদিার েদলটিদশোিসদর কােদা। টিদশ টেসেস ? আো
ঠিক আস , দকছু একো ভদে জদে দদসে বুদেসে টদই। োরা পৃদথিীসতই একই
ব্যাোর হসে।”
কিীর িলল, “িাদ টদি ওসদর কথা। আোসদর এখাসিও টতা এখি
আসের টেসে অসিক টোলাগুলী টিসড়স । শুসিদ ওোর টথসক িাদক িন্দুক
আসে। প্রত্যেকদেন দকাথাও না দকাথাও গুদি হত্ে টরত্টাত্য।
হে টকউ আহত হসে িেত েরস । আসে এই রকে টদসখদ িসল েসি েসড়
িা। আত্েদরকানত্ের দ াঁাঁো এখি আোসদর োসেও লােস ।”
জালাল িলল, “আো, আসরকো প্রেসঙ্গ আেিাসদর কাস আোর
একো প্রশ্ন আস । এই টয কসেকদদি আসে কল্টি বুদশর হতযাকারীর দিোর
হল। েি টেতাঙ্গ জুরী থাকাে টেতাঙ্গ োেীসক অদভযুক্ত করা হে দি িসল প্রচুর
প্রদতিাদ হসেদ ল। টেই েেে আোসদর েরকার প্রিাি এিাং তার েন্ত্রীসদর টকউ
টকউ আোসদর দিোরব্যিস্থাসক লেয কসর আেদিকর েন্তব্য কসরদ ল। টেো
করা দক ঠিক হসেস ?”
রদি িলল, “জাদস্টি ট্রুস ার কতখাদি কাণ্ডজ্ঞাি আস টেই ব্যাোসর
আোর অসিক েসেহ। বুদশর দিোসর টকাি ত্রুটি হসেস এেি প্রোে োওো
যাে দি। জুদরসত েিাই টেতাঙ্গ দ ল িসলই তারা দিরসেেভাসি দিোর করসত
োসর দি, এই অদভসযাসের টে সি দক টকাি কারে আস ? আোসদর দিোর
ব্যিস্থার উের যদদ োনুসের এসতা অল্প আস্থা থাসক তাহসল টতা পুসরা দিোর
ব্যািস্থাই টেসল োজাসত হসি। জুদর ব্যিস্থা েদরসে দদসে শুধু জাজ রাখসলই

হে। দকন্তু জাদস্টসির টকাসেরথ দিোর ব্যিস্থার উের অকারসে েন্তব্য করা
অদিকাাংশ োনুেই ে ে কসর দি।”
দজত িলল, “যখি টযদদসক িাতাে িে, আোসদর টিতারাও টেদদসকই
যাে। আো ো তলা ভাসলা কসর দেন্তা কসর িা।”
োইদ িলল, “আদে দলিাসরসলর েেথ থক। জাদস্টিসকও খুিই ে ে
কদর দকন্তু এই টেসর্ত্র তার এই জাতীে একো েন্তব্য করার টকাি দরকার দ ল
িা। ত্রুটিহীিভাসি দিোর হসেস , টেই দিোর দিসে প্রশ্ন করা রাষ্ট্র প্রিাসির
োসজ িা।”
রাজা ভাই ও জাদস্টসির টঘার েেথ থক। টে এই প্রেঙ্গ োল্টাসিার জন্য
িলল, “ভাই, িাদ টদি এইেি রাজেীদতর েল্প। ভাসলা লাসে িা। উইোর
অদলদম্পক টদসখস ি দকিা তাই িসলি। কািা া টতা টরক থ কসর টফলল।
আোসদর ইদতহাসে েিসেসে টিশী টেস ল টেসেদ আেরা। তাও টতা
কাদল থাংসে, ট সলসদর হদকসত দেে হসে টেস ।”
রদি িলল, “আদে প্রদতদদিই টদসখদ । িাাংলাসদসশ থাকসত টতা কখি
ভাদিদি আোর টদশ জীিসি টকািদদি টকাি অদলদম্পসক দকছু দজতসি।
কািাদ োি হসে অন্তত টেই েি থো করসত োদর। ভাসলাই লাসে। বুকো ভসর
যাে।”
দজত হােসত হােসত িলল, “এই অনুভূদতর তুলিা হে িা। উইোর
অদলদম্পসক আেরা আসেদরকার আসে, ভািসতই টতা ভাসলা লাসে। ট্রাম্পসক
অন্তত এইখাসি আেরা ট্রাম্প কসর দদসেদ ।”
কিীর িলল, “আেরা উিদর্ত্রশো টেসে দতি িম্বর। ওরা োর্ত্র টতইশো
টেসে োর িম্বর।”
আসেদরকাসক েরাদজত করসত টেসর েিাইসকই েসি হল টিশ েন্তুষ্ট।
এক টোে জসের হাদেও হল।
দজত িলল, “উইোর অদলদম্পসকর কথাই যখি তুসলি তখি কসেকো
টজাক িদল।

“ট্রাম্প অদলদম্পসকর ওসেদিাং টেসরেদিসত িক্তৃতা টদসি। দকন্তু টে খুি
ঘািসড় আস । দকছুসতই েসি রাখসত োরস িা। টশসে টেদলপ্রম্পোর োইল।
িক্তৃতা টদিার দদি টে েসে দাাঁদড়সে িলসত শুরু করল, “ও, ও, ও, ও, ও।”
তার একজি েহকারী দ্রুত এদেসে এসে িলল, “দেস্টার টপ্রদেস ে, ওগুসলা
অদলদম্পসকর দরাং। আেিার িক্তৃতা ওর িীসে।”
কিীর হােসত হােসত িলল, “আদে একো িদল। দতি আসেদরকাি
এক অদলদম্পক টস্টদ োসের োেসি দাাঁদড়সে খুি দুুঃখ করস তাসদর টিদকে
দকিিার োেথ থ টিই িসল। হঠাৎ তারা লেয করল টস্টদ োসের একো দিসশে
টেসে দাাঁদড়সে থাকা ো থসক দিজ দিজ টদশ এিাং টখলার িাে িসল এসক এসক
েি এথসলেরা টভতসর ঢুসক যাসে।
“দতি িন্ধুর একজি োরদদসক খু াঁসজ টেসত একো লম্বা োইে টির
করল। টে টেোসক এক হাসত িাদেসে িসর দেসে ো থসক িলল, “ইাংল্ান্ড,
টোল জাম্প।” ো থ তাসক ঢুকসত দদল।
এিার দিতীেজি একো ম্যিসহাসলর োকদি হাসত কসর দিসে দেসে
ো থসক িলল, “রাদশো। দ স্কাে।” ো থ তাসকও টযসত দদল।
এিার তৃতীজি অসিক টখাাঁজাখু াঁদজর ের দকছু কাাঁোতারার টিড়া টেসে
টেো দিসেই হাদজর হল। ো থসক িলল, “আসেদরকা। ি থার টফদন্সাং।”
দজত িলল, “দাাঁড়াি। আদে আসরকো িদল। টিি জিেি দ ল
কািা ার েিসেসে দিখ্যাত টদৌড়দিদ। টে দ ল জযাোইকাি কািাদ োি। এক
থ টে অবিি টস্টরসে টিিার জন্য িরা খাে। দিদভন্ন েেসে তার উের
েযাসে
কািাদ োি খিসরর কােসজর টহ লাইি দ ল এইরকেুঃ
প্রথে টহ লাইিুঃ “কািাদ োি দিোর ১০০ দেোসর টোল্ড টেস ল
দজসতস !"
দিতীে টহ লাইিুঃ জযাোইকাি-কািাদ োি এথসলে টস্টরসেস র জন্য
েদজটিভ টেসস্ট হসেস ।

তৃতীে টহ লাইিুঃ অবিি টস্টরসে টিিার জন্য জযাোইকাি
এথসলসের কা টথসক টোল্ড টেস ল দফদরসে টিো হসেস ।”

