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3ছেলেবলায় ১লা এিpল এিগেয় এেলই তেk তেk থাকতাম, 3কউ 3বাকা না বানােত পাের। হয়েতা সারািদন 3বশ
তরতিরেয় উতের 3গলাম, রািtের ঘুমুেত যাবার আেগ িনয়মমািফক টয়েলট পবL চুকােবা বেল ঢুেকিছ, 3পছন 3থেক
ভাইেয়র বাজখাঁই চীৎকার, ‘3ছাড়িদ, আরTলা!’ বUস্, আর যায় 3কাথা - ‘নােচা না কথাকিল, নােচা কtক/ মিণপুরী
kিচপুিড় 3দেখ যােব 3লাক’। 3বাকা বেন মুখ চুমেড় থাকতাম, সহU করতাম ভাইেয়র 3হা 3হা হািসর 3বয়াড়াপনা!
পয়লা এিpেলর আেগর িদন 3বলা সােড় বােরাটা নাগাদ গেনশ টকীেজর কােছ িবেবকানn 3সতুর একটা বড় অংশ
পুেরা 3ভেঙ পড়েলা রাsায়। ছুিটছাটার িদন নয়। রাsা ভরা যান। তােত ভরা িবিভn বয়েসর মাnষ। এক মূhেতL সব
ভUািনশ্!
বামbN সরকােরর 3চৗিtশ বছেরর জগdল পাথেরর মেতা ভারী সরকারেক সরােত আজেকর মুখUমntীেক যাঁরা সাহাযU
কেরিছেলন, 3সই 3কালকাতাবাসী কেয়ক লk টন ভারী বীেমর তলায় চাপা পেড় 3বেঘাের pাণ িদেলন।
আিম টপ্ টু বটম্ একজন িনেটাল অরাজৈনিতক মাnষ। কারণটা িকছুই নয়, আিম 3pশােরর rগী। কেলেজ রাTিবjান
সাবেজেk নাগিরক িহেসেব আমার িক িক কতLবU তার kিড় নmেরর pnপt এেলও 3দেশর শাসকেদর কতLবUটুk 3নাট
কেরিন 3কউ। এই হবুচেndর রােজU মntীgেলাও এক একিট গবুচnd হেবন এ আর িবেশষ িক! এেদর বাতিচৎ, রং ঢং
3বশীkণ সহU করেত পাির না। িকnt এেতা বড় একটা ঘটনা। পেrিndয় উলেট 3বাUমেভালা হেয় থািক িক কের! িনকট
আtীয়রা 3ভৗিতক শরীের জীবn আেছ 3পতUয় 3পেয় আজ কলম ধরেত িকছু িহmত 3পলাম। এই কিদন ধের 3pশােরর
ওষুধ ঠুেস িনেজেক শাn 3রেখিছ, আর পারা যােx না। িবিভn িনউজ চUােনেল ঢুঁ 3মের 3মের যা 3দখলাম, Tনলাম এবং
বুঝলাম তােত গিতক sিবেধর নয় মশাই। বামbN জমানায় মিহলা বারকতক মাথায় বািড় 3খেয়িছেলন না! তারই
িনেটাল ফল ফলেছ আজ। ওনার এবং ওনার pিতিনিধেদর এমনই খানকতক বাতিচৎ িচtনােটUর আকাের তুেল ধরিছ
আপনােদর সামেন। আপনারাই িবচার কrন কার রাজেt আিছ আমরা।
সংলাপ ১
সাংবািদক: আপিন বলেছন এই $াইওভােরর 3pােজk ,তরী হেয়িছল ২০০৮ সােল, বামbN জমানায়, তাই এই
dঘLটনার দায় আপনােদর উপর বতLায় না। এটা 3কমন কথা? আজ আপনার 3পট খারাপ হেল আপিন িক অnpাশেনর
ভাতেক dষেবন?
জনpিতিনিধ: 3pােজkটা যখন ওেদর সমেয় Tr হেয়িছল তখন ওেদরই সব pUান-ফUান 3দখার কথা।
সাংবািদক: (নােছাড় sের) িকnt তারপর 3তা আপনারা পাওয়াের এেলন। ৮ বছর ধের এই $াইওভােরর কাজ
এেগায়িন। pUানটা আপনারাও 3দখেত পারেতন, 3য িকেসর জনU এটা আটেক আেছ?
জনpিতিনিধ: আxা 3গেরা 3তা! 3দখােল 3তা 3দখেবা! তখন সেব পাওয়াের এেসিছ। িভিখিরর দশা। একটা মালকিড়
3ছেড় যায়িন বjাতgেলা! ঘিটবািট 3যাগাড় করেত তখন নাsানাবুদ, এসব 3দখার সময় 3কাথায়? তাছাড়া তখন
$াইওভােরর ৬০% কাজ হেয় 3গেছ। আর এমিন এমিন ওটা বn কের 3দেবা? পয়সা িক গােছ ফেল?
সাংবািদক: হUাঁ, তা বেট। িকnt তখন pUানটা 3দখেল এতgেলা 3লােকর pাণ 3তা 3যেতা না!

জনpিতিনিধ: (ভীষণ রাগেক 3ভতের 3চেপ, ভুr kঁচেক, ‘আপিন’ 3থেক সটান ‘তুিম’3ত) 3স 3তামার মত, আমার মত
নয়। আর তাছাড়া আিম 3ক? বাংলার মাnষই 3তা সরকার! তারা মা-মািট-মাnষ। আিম 3তা জনpিতিনিধ মাt!
সাংবািদক: 3তা, আপিন বলেত চান মা-মািট-মাnেষর দািয়tjানহীনতার জনU $াইওভারটা 3ভেঙ পেড় 3গল?
জনpিতিনিধ: হUাঁ, মােন ইেয়, না! না! অUাই, 3না 3মার 3কােয়ে„n!
সাংবািদক: সUর, সUর!
জনpিতিনিধ: 3না! িমিনsার উইল িরpাই। নট্ মী!
সাংবািদক: িকnt 3কন সUর?
জনpিতিনিধ: আিম জনpিতিনিধ মাt!

সংলাপ ২
হার হাইেনস পাওয়াের আসার পর 3থেক বামbেNর ছায়ার সেŋঁ যুd কের কের সবLােŋঁ বUথা কের 3ফেলেছন। সবLt
উিন বামbেNর সািজশ খুঁেজ পান। পৃিথবী সূেযLUর চারিদেক ঘুরেছ 3কান চkােn, তার জবাবিদিহ করেত উিন পারেল
বামbNেক bেN 3পেল মুN িচিবেয় খান। 3স যাক —
সাংবািদক: মUাডাম, এই 3য dঘLটনায় এতgেলা pাণ 3গেলা…
মUাডাম: এতgেলা? আপিন িগনিত কিরেয়েছন িক? আপিন িছেলন উখােন?
সাংবািদক: (িনেজর মেন — ‘এই 3র, ঘটনা বড়বাজাের ঘেটেছ বেল মালটা বড়বাজািরয়া ঢং-এ কথা বলেছ মাইির’)
না মUাডাম! তেব আমােদর কােছ 3লেটs যা খবর এেসেছ তােত…
মUাডাম: এখেনা অবিধ মেরেছ মাt ২০ জন। আহত হেয়েছ অিবিশU 3বশ িকছু। যারা মের 3গেছ তারা 3তা 3গেছই।
ওেদর পিরবারgেলােক kিতপূরেণর বUাপারটা অমুকবাবু িডেটেল বলেবন।
সাংবািদক: 3স িঠক আেছ, তেব উdারকােজ এত 3দরী 3কন? কত pাণ ঐ 3মাটা 3মাটা বীেমর তলায় না জািন এখেনা
আটেক আেছ, মUাম, আর আপিন বলেছন হত মাt ২০!
মUাডাম: একটা ৪০ টন 3ক•ন 3য 3মাটা বীম তুলেত পারেলা না সােড় িতন ঘNার 3চ•ায়, 3সই বীম তুেল আপিন
3দেখেছন হেতর সংখUা?
সাংবািদক: (আমতা আমতা sের) এর 3থেক ভােলা হেতা না িক যিদ 3সনা নািমেয় উdারকাযLU চালু কের িদেতন?
বীেমর তলায় pাণgেলা হয়েতা রkা 3পেতা। যুdকালীন তৎপরতায় কাজ এgেতা।
মUাডাম: (দাঁত িকড়িমড় লুিকেয়) তখন 3থেক কী বীম বীম করেছন, বলুন 3তা! অতgেলা বাস, টUািk, লির, িরkা
3সgেলা?
সাংবািদক: হUাঁ, তাই 3তা! 3সgেলা 3কাথায়?
মUাডাম: (সাংবািদেকর নােকর ডগায় হাত 3দিখেয়) আেছ, সব আেছ। $াইওভােরর তলায়।

সংলাপ ৩
এক িনরীহ িভিখির হার হাইেনেসর বািড়র সামেনর রাsায় িভেk করেত করেত গাইেছ: ‘সারদা রামকৃ“ নােম বাণ
3ডেকেছ 3র ভাই/ িবেবক-আনেnর নােম pােণ pাণ 3দওয়া চাই…’
রবার চিট ফট্ফট্ করেত করেত হার হাইেনস pচN hŋার িদেয় 3ভতর 3থেক 3বিরেয় এেলন। বসার ঘের যেতা সব
িখদমতগার 3তাষামুেদর দল বেস িছেলন, চমেক উঠেলন। ‘মারব এক থাpড়! এই গান গাওয়া হেx 3কন আিম বুিঝ
না? সব িস.িপ.এম-এর চkাn! এই, 3ক আিছস? এই কUাডারটােক 3বর কের 3দ আমার বািড়র সামেন 3থেক!’
হতভm িভিখিরেক সবাই িমেল ‘এই যাও! যাও!’ বেল তািড়েয় িদেল।
িকছু পের একটু িমি–র জল পান কের মUাডাম শাn হেলন। তখন জৈনক িনকট চUালা সnts হেয় িজjাসা করেলন —
‘িক বUাপার! আপিন ভগবােনর নােম ওরকম িরঅUাk করেলন 3কন?’
মUাডাম গরম sের বলেলন, ‘ভগবান? তুিম চালািকটা বুঝেত পারেছা না ওেদর! আেগ সারদা, তারপর িবেবকানn।
এখন আমার বািড় রামকৃ“ ধােম এেস tUহsেশLর বাণ 3মের আমােক 3শষ কের 3দওয়ার ষড়যnt এসব, বুঝেল?’
৬ এিpল ২০১৬

