কেরানা কােলর জীবন ধারা
।। এবাদত আলী।।
(পূর্ব প্রকােশর পর ) (৬৯)
ৈহ ৈহ ৈর ৈর কেরানাভাইরাস েগেলা কই? কেরানাভাইরােসর চামড়া তুেল
েনেবা আমরা। একটা কের কেরানা ধেরা, ধের ধের জবাই কেরা। না এমন
েকান শ্েলাগান িদেয় কেরানাভাইরাসেক তাড়ােনা যায়িন। েকান ধর্মঘটহরতাল, অবেরাধ, আলিটেমটাম, মানব বন্ধন, সংবাদ সম্েমলন, অনশন
পালন, উিকল েনািটশ িকংবা কেরানােক তাড়ােত স্েবচ্ছায় আত্মহুিত
িদবার েঘাষণার মত এমন েকান আেয়াজন করা হয়িন। তার পরও বাংলােদেশ
িশক্ষা প্রিতষ্ঠান ছাড়া সব খুেল েগেলা। লকডাউন, েকায়ােরন্িটন,
শারীিরক দুরত্ব-সামািজক দুরত্ব সব িকছুই েযন মানুষ ভুেল েগেলা।
কেরানা েটষ্েটর পিরমাণ কেম েগেলা। েদেশর কেরানা িচিকৎসার জন্য
িবেশষািয়ত হাসপাতাল ও বন্ধ করার িচন্ত-ভাবনা কর্তৃপক্েষর
মস্িতষ্েক ঘুরপাক েখেত আরম্ভ করেলা। বার বার সাবান িদেয় হাত
েধায়া, হ্যান্ড েসিনটাইজার েসেতা েবকেডেটড। অবিশষ্ট রইেলা মাস্ক
পরা। েসটা মুেখ না পের গলায় পরার িনয়ম রপ্ত হেলা। এসব েকন হেলা?

বাংলােদেশর স্বাস্থ্যমন্ত্রী বেলেছন তাই। অিত সম্প্রিত িতিন
বেলেছন, ‘‘কেরানা এমিনেতই চেল যােব। কেরানার ভ্যাকিসেনর প্রেয়াজন
আর নাও হেত পাের।’’ ব্যাস আর যায় েকাথায়? ‘এেকেতা নাচুেন বুিড়
তার উপর আবার েঢােলর বািড়।’ এও েযন িঠক তাই। কেরানা নামক মহামাির
আপনা আপিনই চেল েগল। হাউিজ েখলায় হাউিজ উপস্থাপক ছড়া েকেট েযমন
বেল ‘পািলেয় েগেলা খান’ তখন হাউিজ েখেলায়াড়রা েবােঝ েয এবােরর কল
েসেভন এন্ড ওয়ান, েসেভনিট ওয়ান। অর্থাৎ পািকস্তািন ৈসন্যরা
বাংলােদেশর মািটেত ঢুেকিছেলা উিনশ’শ একাত্তের আবার বাংলােদশীেদর
িনকট
পরািজত
হেয়
সােরন্ডারও
কেরানাভাইরােসর অবস্থাও েযন তাই।

কের

একাত্তুের।

বাংলােদেশর

বাংলােদেশর স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় একাত্তেরর মার্চ মােস। এিদেক
কেরানাভাইরাসও বাংলােদেশ প্রেবশ কের আক্রমণ করেত েসই মার্চ
মাসেকই েবেছ েনয়। পািকস্তািনেদর আক্রমণ িছেলা ছাব্িবেশ মার্চ আর
কেরানাভাইরােসর আক্রমেণর সময় ৮ই মার্চ। িক অদ্ভুত িমল বলেত হেব।

১৯৭১ সােল মহান মুক্িতযুদ্ধ চলাকালীন সমেয় হানাদার পািকস্তািন
েসনাবািহনী ও তােদর পদেলহনকাির তােবদার এেদশীয় রাজাকার, আলবদর,
আল শামস বািহনীর মেনাবল েভেঙ েদওয়ার জন্য মুক্িত েফৗজরা িভন্ন
িভন্ন েকৗশল অবলম্বন করেত থােক। আর এই েকৗশেলর ফাঁেদ পেড় তারা
ক্রমান্বেয় কুেপাকাত হেত থােক। ফেল িদন যতই গড়ায় মুক্িতেফৗজ ও
সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার জন্য ততই ক্ষণ গণনা করেত থােক।

িডেসম্বর মােসর প্রথম সপ্তােহ ভারেতর প্রধানমন্ত্রী ইন্িদরা
গান্ধী বাংলােদশেক স্বীকৃিত েদন এবং বাংলােদেশর স্বাধীনতা
যুদ্ধেক তরান্বিত করার জন্য েসনাবািহনীেক মােঠ নামান। বাংলােদশ ও
ভারেতর ২ হাজার ৫৮২ মাইল অর্থাৎ ৪ হাজার ১৫৬ িকেলািমটার লম্বা
আন্তর্জািতক সীমানায় ৈসন্য সমােবশ ঘটান। এছাড়া আকাশ পথ ও জলপেথও
পািকস্তািনেদর
েমাকািবলার
জন্য
ৈসন্য
প্রস্তুত
রাখা
হয়।
স্বাধীনতা যুদ্ধ পিরচালনার জন্য শুরুেতই সমগ্র বাংলােদশ সীমান্েত
যুদ্ধ পিরচালনার জন্য ১১ িট েসক্টের ভাগ কের প্রত্েযক েসক্টের
একজন কের েসনা অিফসারেক েসক্টর কমান্ডােরর দািয়ত্ব প্রদান করা
হয়। ভারতীয় িমত্র বািহনী এই েসক্টেরর অধীেনই মুক্িতেযাদ্ধােদর
সঙ্েগ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় যুদ্ধ করেত থােকন।

স্বাধীন বাংলা েবতার েকন্দ্র এবং আকাশ বাণী কলকাতা েথেক
মুক্িতেফৗজ বা মুক্িত বািহনী ও ভারতীয় িমত্র বািহনীর আক্রমেণর
খবর ফলাও কের প্রচােরর ফেল তারা এেকবােরই েকানঠাসা হেয় পেড়।
চরমপত্র নামক একিট অিত জনপ্িরয় অনুষ্ঠােনর রচিয়তাও উপস্থাপক এম
আর আকতার মুকুেলর কন্েঠ ‘অ্য ক্যামন বুজতােছন’ বাংলােদশটােক
িটক্কা খান ২৪ ঘন্টার মইধ্েয নািক ক্যাপচার কইর্যা হ্যালাইেবা।….
মুক্িতেযাদ্ধারাও ফাঁদ পাইতা বইসা আেছ। সুেযাগ পাইেলই পশ্িচমা
কুত্তাগুেলাের পাঁঠার বিল িদয়া নদীর মােছর খাবার িদেবা। িতিন চরম
পত্ের আেরা বেলন, ‘েহইর লাইগ্যা কইিছলাম েমিজক কারবার। ঢাকায় অখন
েমিজক কারবার চলত্যােছ। চাইর মুড়ার থেন গাবুর বািড় আর েকচ্কা
মাইর খাইয়া েভামা েভামা সাইেজর মছুয়া েসালজারগুেলা েতজগাঁকুর্িমেটালায় আইস্যা আ- আ- দম ফালাইতােছ।’ েকইসডা িক? আমােগা
বকশী বাজােরর ছক্কু িময়া কান্েদ িকেয়র লাইগ্যা।…. সামেন িবচ্চু,
েপছেন িবচ্চু, ডাইেন িবচ্চু, বাঁেয় িবচ্চু। অহন খািল মছুয়ারা
িচল্লাইতােছ। ইডা হািম িক করিছনুের – হািম ক্যা নািনর বািড়ত
আইিছনুের।

বলিছলাম যুদ্েধর কথা। ১৯৭১ সােলর মুক্িতযুদ্েধর পর ২০২০ সােল
বাংলােদশ আবার যুদ্েধর মুেখামুিখ হয়। আর েসটা হেলা কেরানা যুদ্ধ
বা েকািভড-নাইনিটন ওয়ার। এই যুদ্েধ এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৬৬৮ জন
মানুেষর মৃত্যু হেয়েছ। কেরানায় আক্রান্েতর সংখ্যা ৩ লাখ ৩৪ হাজার
৭৬২জন। এপর্যনাত সুস্থ্য হেয়েছন ২ লাখ ৩৬ হাজার ০২৪ জন।কেরানা
েসালজার বাংলােদেশর মািটেত এেস পািকস্তািন ৈসন্যেদর মত েযন েবাকা
বেন েগেছ। তােদর ফাঁস হওয়া েফানালাপ েথেক তাইেতা বুঝা যায়।
আেমিরকার কেরানাভাইরাস েফান কেরিছেলা বাংলােদেশর কেরানাভাইরাসেক
‘‘বাংলােদেশর
কেরানা,
ভাই
সালাম,
েকমন
আেছন?
আেমিরকার
কেরানাভাইরাস, ‘ তুই আর কথা কইসনা, মান-ইজ্জত তুই রাখিল িকছু?
েতার পারফরম্যান্স েদইখা েতাের িনেজর ভাই বেল পিরচয় িদেতও লজ্জা
হয়। েযখােন আিম আেমিরকান গুলাের হুয়ােয় িদেতিছ আর তুই!!! েতার
েদেশর লকডাউন পর্যন্ত তুইলা িদেতেছ, িছ িছ তুই িক করিল ভাই!!
বাংলােদেশর কেরানা, ভাই আমার িক েদাষ. এই েদেশর মানুষ িনেজরাই বড়
ভাইরাস ভাই। আপিন িনেজ েদখেল িবশ্বাস করেবন না ভাই। প্রথম সমস্যা
হইেলা ভাই এেগাের িভতের ঢুইকােতা মাংস খুঁেজ পাইনা, গলা িথকা েপট
পর্যন্ত ধুলার স্তর ভাই। এরা িনঃশ্বােস অক্িসেজন েনয়না ভাই ধুলা
েনয়। আেমিরকান কেরানা- কসিক ? বাঙ্গািলর এন্িটবিডর এত পাওয়ার
েকমেন? হালারা েতা না খাইয়া থােহ। বাংলােদেশর কেরানা, ভাই এগের
মতন খাওয়ান্না জািত নাই ভাই। ঘুম িথকা উঠা এেগা খাওয়া শুরু ,
খাইেত খাইেত ঘুমায় ভাই। িকছু না থাকেল মুিড় নােম একটা মাল খায়
ভাই, েযটার েকান স্বাদ নাই, ঘ্রাণ নাই, িভটািমন নাই তাও ওেগা
সামেন খািল রাখেবন েদখেবন গরুর মত চাবাইেত থাকেবা। আেমিরকান
কেরানা- ওরা মাস্ক পেরনা? পের ভাই, তয় বাসায় সবাই এক মাস্ক
ব্যবহার কের। বােপ মাস্ক পইরা বাজাের যায়, িবিড় খাইেত খাইেত
বাসায় আেহ। আহার পর েপালায় েহই মাস্ক পইরা আবার গার্লফ্েরন্েডর
লেগ েদখা করেত যায়। আইেল মায় আবার ঐ মাস্ক পইরা েবােনর বািড় যায়,
িবিতিকচ্িছির অবস্থা ভাই। বাংলােদেশর কেরানা ভাই ওগেলা িকছু না।
ওই িদন এক কেরানাভাইরাস একজেনর মুেখ মাত্র ঢুকেছ, ঢুইকা আমাের কল
িদেছ, ২ ঘন্টার মধ্েয েসই ভাইরাস মারা েগেছ ভাই। েকনের গন্ধ
ওয়ালা মাস্ক পরিছেলা। আের না ভাই, এইখােন একটা নদী আেছ নাম
বুিড়গঙ্গা। দুিনয়ার এমন েকান ভাইরাস আর ব্যােটিরয়া নাই যা এই
পািনেত নাই। এেক ব্যাকেটিরয়ার জুস বলা হয়। তা িদয়া কুলিকুল করায়
ভাইরােসর গলায় আটকাইয়া মারা েগেছ ভাই। আর িক বল। বাংলােদেশর
কেরানা: আমরা আসার আেগ এখােন িকছু ভন্ড হুজুর আেছ যারা ধর্ম
েবইচা চেল। তারা এইটা ছড়াইেছ েয, আমরা খািল কােফর –মুসিরকেদর
ধির, মুিমন বান্দােদর ধিরনা।

এই েদেশ ভাই কেরানার ডের মােয়র সন্তান জঙ্গেল ফালায় িদয়া আেস।
েযই ডাক্তার এেগার জন্েয জীবন বািজ রাখেছ েসই ডাক্তারের ঘের
ঢুকেত েদয়না। কবর পর্যন্ত িদেত েগেল আন্েদালন কের েয কেরানা হইেল
কবর েদওয়া যাইেবানা। আেমিরকান ভাইরাস তুই যত টুকুন পারস আতঙ্ক
ছড়ােয় েদ। বাংলােদেশর কেরানা- আতঙ্ক খুব একটা ছড়াইেত পারুম বেল
মেন হয়না, এেগা মেরেণর ডর নাই ভাই। আইেসােলশেন এরা প্েরম কের, এর
মধ্েযই এই েদেশ গরীেবর চাউল চুির কের, নাম পুডাইেত কাঁচা ধান
কাইটা ফালায়, ভুয়া মাস্ক সাপ্লাই েদয়, ভুয়া িপিপই েদয়। সবেচেয়
মজার পার্ট হইেতেছ ভাই এগুেলা যারা কের তােগা শাস্িত হয়না।
আেমিরকান কেরানা- েতার কথা শুইনােতা িচন্তায় পইরা েগলাম। বুঝলাম
ওেগা েতাের লাগেবানা ওেগা মরেণর জন্য ওরা িনেজরাই যেথষ্ট ভাই,
তুই আয়া পড় ভাই।’’ ( েসৗজন্েযঃ িবনয় কুমার দাস) । (চলেব) (েলখক:
সাংবািদক ও কলািমস্ট)।

