
সম্পাদকের েলকে  

নতুকনর জনয রাত জাগি!  
 
এেটা বছকর যত বযর্থতা, পরাজয় র্ােুে না কেন, নতুন বছর একল সব ঝুল োগল খকসপড়া পকলস্তারা 
সাফসুতকরা েকর গনকজকদর যর্াসম্ভব গনেথল গনর্থার করকখ কসই প্রর্ে সোলটার অকপক্ষায় র্াগে। েন বকল, 
এবছকর কযটুেু হ’ল না আিােী বছকর হকব বকলই হয়গন। এই কয গপছকনর যাবতীয় না-পারা রু্কল বার বার 
সােকন কহেঁকট িন্তকবযর গদকে এগিকয় যাওয়া, সব পারার জনয প্রাণপাত েরকত প্রস্তুত র্াো – এটাই কতা 
অগর্যাত্রী েন! অগর্যান এই েকনর জন্ম কদয়, লালন েকর, পগরণত েকর। নইকল েীকসর শৃঙ্গজয়? কেন 
গশকরানাে? কেনই বা পতাো ওড়াকনা? এইসব প্রশ্ন আপাতত সগরকয় রাগখ। নতুকনর জনয রাত জাগি। গবদায় 
২০২২। স্বািত ২০২৩!  
 
অবশয আকরাহী’র োকছ বযর্থতার গবকশষ পগরসর কনই! োকন এই নয় কয আোকদর দকল কোনও বযর্থতার িল্প 
কনই। আকছ যকর্ষ্ট। গেন্তু পাশাপাগশ এত বড় গবগিত্র সব েীগতথ, এত পতাো ও পালে অজথকনর খবর র্াকে 
কয েনখারাপ েরার সেয় কেকল না। এই কদখুন না, বছকরর কশকষ জাতীয় স্তকরর উদযাপকন শগরে হকত 
কপকরগছ আেরা। এবাকর ২৮ তে আন্তজথাগতে গসকনোর আসকর জায়িা কপকয়কছ দুগট গবকশষ ডেু-গফিার। 
এেগট িন্দকনর (গবশ্বাস) দু-িাোয় গহোলয় পগরক্রোর ছগব, ‘িররকবগত’। অনযগট কদবাগশস গবশ্বাকসর ‘In 
Search of Himalayan Jewells’ নন্দন-৩ এ কদখাকনা হকয়কছ, এবং রগসে েহকল খুবই সোদর ও 
সাবাগস কপকয়কছ। িন্দন ঘকরর কছকল। কদবাগশস অগত-গবখযাত হকলও আকরাহী’র বনু্ধ, পরাোত্মীয়। দুজনই 
হাজাকরা বযস্ততার েকযযও সেয় কবর েকর িলগিত্র গনেথাকণ েন গদকয়কছন, অযাডকর্ঞ্চাকরর গিলকে গসকনোর 
র্াষা গদকয় োনুকষর োকছ গনকয় কিকছন – এ কোনও লঘুেেথ নয়। এগট বছর কশকষ আোকদর বাড়গত সুখ 
গদকয়কছ, িগবথত েকরকছ।  
 
িগবথত েকরকছ গপয়াগলও। িন্দননিকরর অপগরসীে শগির আের শীনথোয়া গপয়াগল বসাে-কে কদখলাে, 
েলোতার এে পােঁিতারা কহাকটকলর ঝােঁ-িেিকে সাজাকনা সর্াঘকর েঞ্চ র্াি েকর গনকয়কছ বাঙলার যত 
উজ্জ্বল কজযাগতষ্ক-কদর সাকর্। কে কনই কসখাকন? সাগহতযজিকতর শংের, শীকষথনু্দ েুকখাপাযযায়, প্রকিত গুপ্ত, 
নাটযবযগিত্ব কেঘনাদ র্ট্টািাযথ, গবজ্ঞানী পার্থসারগর্ কঘাষ, অগর্কনতা অগনবথান, এবং আরও অকনকে। ওই েকঞ্চ 
গপয়াগল, আনন্দবাজাকরর গবকবিনায়, এবছকরর কসরা বাঙালী অগর্যাত্রী। এগে েে িকবথর েুহূতথ? দুবলা পাতলা 
গপয়াগল এরই েকযয কয েীগতথ গহোলকয়র খাস েুলুকে েকর কফকলকছ কসগুকলা আকরাহী’র োরও অজানা নয়। 
তাছাড়া আকরাহীই কতা তাকে সম্মাগনত েকরকছ, কের আকিই েকরকছ। অগর্নন্দন গপয়াগল...। সােকন তাোও, 
গহোলয় প্ররু্রা অকপক্ষা েরকছ!  
 
আজ এ পযথন্ত। সবাই সুস্থ শরীকর খুগশ েকন ততগর র্ােুন। ২০২৩ একলা বকল...!  


