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ফুটবল েখলায় ফেতায়া জাির, হারাম ফুটবল। এক� গিল িদেয় ফুটবল $প েখেয় 
েখেয় এিগেয় আসেছ, একাই।  ঊষর ম*ভূিমেত একদল যুবক ইেয়ােরােপর নামী-
দামী দল/িলর জািস� গােয় ফুটবেলর স0ায় ফুটবল েখলেছ। সব আেছ 1ধু বল 
েনই। এক� অদশৃ 5 েগালক ক6না কের ফুটবল েখলেছ ওরা। স7ক পাস, িরিসভ, 
ট 5ােকলল সবই চলেছ, অথচ বলটাই েনই। অদশৃ 5 বল বিসেয় েপনাি: মারেত যাে; 
একজন। সবাই <=ত – সামেন িদেয় একটা গাধা েহলেত দলুেত এিগেয় যায়। এর 
মােঝ ধেম�র পাহারাদারেদর বাইক বািহনী টহল েমের েগল।  না, বল েনই তা 
আবার ফুটবল। এই সময়কার চলি?@ এই দশৃ 5 উপহার িদেয়েছন, আBরু রহমান 
িসসােকা। ম 5ািজক 5াল, অিবCাস 5 িসেনমা�ক <কাশ। 

 

 ইসলািমক েDট অফ ইরাক অ 5াE িসিরয়ার হােত মধ 5 <াচ 5 েথেক েগাটা 
ইসলািমক িবেCর অিলিখত সাFাজ 5। ধম� িহেসেব ইসলােমর রGণ েথেক আIমণ 
সব েযন তােদর দািয়েJ। এই Kেঘািষত দািয়J পালন করেত িগেয় কী করেত তারা, 
তারই আখ 5ান েলখা রেয়েছ এই ছিবেত,  সাMিতক অতীেত সবেচেয় সাহসী 
বলেতই হেব, অেনক চলি?@ পিEত বলেছন বছেরর েসরা ছিবও এ�ই। িসসােকা-
র েবেড় ওঠা মািলর মিুরিতয়ানায়। এরপর চেল যান PাQ। ম 5ািজক িরেয়িল�র 
<ভাব রেয়েছ পিরচালেকর কােজ। বামকাE ২০০৬, ওেয়�ং ফর হ 5ািপেনস ২০০২ 
বা লাইন অন আথ� -১৯৯৮ েত চলি?ে@র এই <ভাব/িল িছল। জীবেনর কাছ 
েথেক জীবনেক েদখার ব 5াপার� িছল। িকY এেGে@ সামািজক ঐিতহািসক 
<াসি[কতা সবিকছুেক ছািপেয় েগল। সাMিতক দ 5 গািড� য়ােন েদওয়া এক 
সাGাৎকাের িসসােকা বেলেছন, পি^মীরা আিPকা িনেয় এেকবােরই আ_হী নয়, 
ফুলDপ েসেGে@, আিPকার এই নয়া সমস 5া িনেয় এক আিPকানেকই ক 5ােমরার 
িপছেন দাঁড়ােতই হত। 

 �াকটু কথার আথ� হল বaদরূ। পি^ম আিPকার েদশ মািলর এক� 
<েদেশর নাম �াকটু, ইউেনেbার েহিরেটজ সাইেটর তািলকাভুc রেয়েছ। ইেয়ােরাপ 
এবং আরব দিুনয়ার <ভাব দীঘ�দীেনর। িবেশষ কের <াচীন েপগান ধেম�র <ভাব বা 
সাংbৃিতক েযাগ এখনও রেয়েছ। আিPকার িবিভd অeেলর আিদম জনজািতর 
নানান ধম�চারণ েযমন, েসখােন েকাথায় ইসলাম বা িfD ধম�। েদবেদবী মিূত�  
পূজার চলই িছল েসখােন। ছিবর 1*েত কাঠ ও মা� িনিম�ত মিূত� গ/িল বািলেত 
দাঁড় করােনা। একটার পর একটা /িল ছুেট আসেছ আর Gত িবGত হে; 
মিূত� /িল, মিূত� র gন েভেঙ যাে;, /িলেত িবGত হেয় িসংহ মিূত� র মুখ িদেয় েধাঁয়া 



েবেরাে;। এই দশৃ 5 িনর�মােণ আBরু রহমান িসসােকা বিুঝেয় িদেলন-ভুেল যাও 
েতামােদর আিদমতা, <কৃিত েথেক জi েনওয়া িবCাস বা ধম�, অথবা এেকবাের 
<থম দেৃশ 5, এক� হিরণ ছুটেছ ম*ভূিমর উপর িদেয়, িপছেন আইএস বািহনীর 
এক� গািড় ধাওয়া করেছ তােক। চলেছ /িলর বষ�া। <থমত ওেদর হােত /িলর 
আভাব েনই এটা েবাঝােনা েগল আর েবাঝােনা েগল হাজার বছর ধের পেড় পাওয়া 
িবচরণ ভূিমেত এবার অন 5 আইন চলেছ চলেব। বন 5 শাসন আসেছ। 

 

 ইসলািম েমৗলবাদীেদর হােত এই শহর চেল যায় ২০১২ সােল। এক� নাম 
করা ঐিতহািসক লাইেkির পুিড়েয় েদয় তারা। িলিবয়ার রাlনায়ক গmািফর 
পরািজত েসনাবািহনীর একটা বেড়া অংশ আেছ এই দেল। সাMিতক সমেয়র 
কািহিন বা ে<Gাপট, অথচ ছিবর িসেনমােটা_াফ েযন অnিবহীন সমেয়র। এই 
অeেলর মানষু কােলা চামড়ারই, িলিবয়া েথেক এেসেছ িকছুটা সাদা চামড়ার মানষু 
যারা একািধক ভাষার মাধ 5েম েঘাষণা কের জািনেয় িদে; িমউিজক, িসগগােরট, 
ফুটবল, খািল পা অথবা মিহলােদর হােত oাভস না পের বাজাের যাওয়া এখােন 
হারাম। েদখা যাক িসগগােরট খাওয়া িনিষ� হেলও এআইএস েজহািদ আেpল কিরম 
লিুকেয় িসগােরট খাে;। ফুটবল িনিষ� হেলও,  েমিস বেড়া নািক িজেনিদন  
িজদান তা িনেয় তক�  চলেছ েজহািদেদর মেধ 5। ৯৮ ফুটবল িবCকাপ িনেয় 
আেলাচনা চলেছ। েPeরা সব েGে@ই পরািজত জািত। kািজল  গিরব েদশ, তাই 
টাকা িদেয় িবCকাপ েপেয়েছ তারা। কীভােব সqব ফুটবল নােমর িবCেজাড়া এই 
বািণিজ 5ক <েলাভনেক অKীকার কের। েজহািদরা অr সি0ত রেয়েছ তােদর ধম� 
বাঁচাে;, অথচ তারা িবেদশী গািড় েমাবাইল েফােন সদাই ব 5g। 

 দীঘ�িদন ধের ইরান, ইরাক, িসিরয়া-সহ আরেবর নানা েদেশ, ইেয়ােরাপ 
অথ�ৈনিতক ৈদত 5 বা আেমিরকার অথ�ৈনিতক অবেরােধর কারেণ সরকাির মদত 
অথবা Kাভািবক িনয়েম েদশে<ম, অিত েদশে<ম বা সuাসবােদর জi হি;লই। 
জাতীয়তাবােদর সময় মানুষ একটা ইেমজেক আঁকেড় ধের, ধম� রGার নােম রc-
মতুৃ 5, /িল-বা*েদর ৈনিতক অিধকার চায়। কখেনা মাv�, কখেনা মােধ 5 , িহটলার 
মেুসািলিন, গািw বা এেGে@ ইসলাম বা হজরত মহxদ (সঃ)। ইসলামেক আঁকেড় 
ধের রাlর <িতরGার সব দািয়J ঘােড় তুেল েনওয়ােকই িক েজহাদ বেল। Kেদিশ 
আে|ালেনর সময় ঋিষ অরিব|র হাত ধের এেদেশ েয িব~ববােদর জi হেয়িছল 
েসই অনুশীলন সিমিতর সদস 5রা মা কালীর ভc িছল, তাররাও শিc সeয় করেত 
অদ�ৃ-ইজম (ধেম�র) মুখােপGী িছলই। ধম� নয়, েসখােন েদেশর মা�েক বাঁচােনাই 
মলূ উেmশ 5 িছল। আজ আরব ভূখেE েদেশর মা�র েচেয় ধম�ই মূল কারণ হেয় 
উঠল। কিমউিনDরা েযমন বaজািতেকর গােয় পঁুিজবােদর গw পায়, এই নব 5 
ইসলাম রGকরা েসই একই গw পায়, তার সে[ অিতিরc পায় িfDীয় ও ইaদী 



মানুেষর েদেশর গw,  রাজনীিত, সংbৃিত গw। আ_াসেনর ভেয় <িতেরাধ। তা 
েথেকই িক জi ইসলািম সuাসবােদর। এই ছিবর এক� দেৃশ 5 েজহািদরা মসিজেদর 
িভতের, ইমােমর (নামাজ পাড়ায় েপৗেরািহত 5 কেরন িযিন)  সে[ কেথাপকথেন 
তারা। মসিজেদ জেুতা পেড় রাইেফল িনেয় ঢুেকেছ েজহািদরা। ইমাম রাইেফল আনেত 
বারণ কেরন। েজহািদরা যুিc েদয়, েজহাদেক আ�াহ পছ|দ কেরন তাই মসিজেদ 
রাইেফল আনার  েGে@ বারণ থাকেত পাের না। ইমােমর মখু� রাখী নয় বরং 
অেনক কমনীয়, হািদশ (মহxদ (সঃ) মখু িনঃসৃত বাণী), েকারােণর আয়াত 
েথেক ইসলােম শািnর ব 5াখ 5া িদে;ন িতিন, েজহািদরা পালটা যুিcেত বলেছ, 
ইসলােমর েজহাদ বা অr ধারণ েকাথাও েযন েশষ অr, ধম� রGােথ�। শািnর জন 5 
যু�, ধম�যু�। িনেজ েকান ধেম� িবCাসী এটা <� নয়, িসসােকা িনেজ মসুিলম, দ 5া 
গািড� য়ােন েদওয়া এক� সাGাৎকাের বেলেছন, েদয়ার ভােয়ােলQ, েমকস ইসলাম 
ইনটু সামিথং ইমািজনাির। 7ক িবCাস েথেক িছিব� কেরেছন  িতিন। 

 

 ছিব�র েকে� আেছ এক� পিরবার, শহর েথেক েবশ দেূর, তাঁবু টািঙেয় 
সু|রী rী সািতকা, কন 5া তয়া েপাষা েছেল ঈশানেক িনেয় িদিব 5 চলিছল িকদােনর 
িদন। এই িপরবার�েক েদখােনা হেয়েছ, এক� িনঝ� �াট পিরবােরও কীভােব _াস 
করেছ ইসলামী ধম�রGকরা, তা েবাঝােত। গান-বাজনা িনেয় েবশ কােট িকদােনর 
িদন। িবপদ বেল আেস না। ওেদর আট� েপাষা েগা* িছল, তার মেধ 5 এক�র 
নাম িছল িজিপএস, েসই েগা*� গাভীন িছল। সমস 5া হল, ঈশান একিদন েগা* 
চরােত িগেয় নদীেত েনেম পেড় িজিপএস, জােল জিড়েয় যায় েস। নদীেত মাছ 
ধরার জন 5 জাল িবিছেয় িছল েজেল আমাদউ। েস ঈশানেক বারণ কেরিছল েগা* 
েযন জেল না নােম। িজিপএস জােল জড়ােল বশ�া ছুেড় িজিপএসেক হত 5 কের 
আমাদউ। একটা েগা*র কাতরােত কাতরােত মারা যাওয়ার পুেরাটা েদখােনা হয় 
ছিবেত। িজিপএস মারা যাওয়ার পর তাৎGিণক <িতিIয়া K�প বািড় েথেক িপgল 
িনেয় ছুেট েবিরেয় নদীর পােড় আেস িকদান। িকদান আমাদউেক <� কের, নদীর 
জল িক েতার ঠা�রদার। িকদােনর সে[ আমাদউ-এর �াgাবিg হয়, একপাড়া 
েথেক আর এক পােড় পালাে;, িকদােন। দীঘ� শট। অসqব ভােলা েPম, িনেভ� জাল 
<কৃিত। সিত 5 েতা নদীর জল কারও বাবার নয়, ঠা�রদারও নয়। এই Kাভািবক 
গিতর মােঝ েকউ জাল িদেয়েছ। িনেজর মেতা কের, িনেজর অধিধকােরর কথা 
ভাবেছ মানুষ। ওই পিরসের, জলপােনর মেতা Kভািবক কারেণও আসেত হেল 
েতামােক। েতামার েরহাই েনই। 

 এvি�ম লং শেট <কৃিতর কােছ মতুৃ 5 দেুটা িকY তু;-ই? সিফয়া এল ফািন 
(� ইস দ 5 ওয়ােম�D কালার-এর ক 5ােমরাম 5ান)-র ক 5ােমরা অসাদারণ। উপযুc 
আেলা আর েPেমর কারেণ, ছিব� অেনকাংেশ, সুরিরয়াল হেয় উেঠেছ। হ 5াঁ 



সুরিরয়াল। ছিবর কািহিন নয়, িচ@নাট 5গত K� িপরেবশ নয়। 1ধু দশৃ 5সুেখর শট 
িনব�াচেন K� ৈতির হেত পাের। ছিবর ঘটনা ও দাশ�িনক িমেলর কারেণ ৈতির 
হেয়েছ, িসেনমার ল 5া[েুয়জ। িপরচালক আBরু রহমান িসসােকা চলি?ে@র েসই 
অসqব কাজ� কেরেছন, যা েদখা েগেছ িপিরচালক তারেকাভিbর ছিব/িলেত। 
তারেকাভিbর ছিব/িলেত <কৃিত দেৃশ 5 যিধ ধরা পেড় তারেকাভিb ি_ন, তবেব 
িসসকাও-এর ছিবেতও রেয়েছ ম*ভূিমর িনজK রং। েয রং ধরেত েগেল, এvি�ম 
লং ও দীঘ� শেটর গােয় েফাকাস ইন করেত হয়। েPেম সময় ব 5য় করাটা েদখার 
মেতা, িবষয়  িন*পেণর সে[ জন 5 যতটু� সময় দরকার 7ক ততটু�। তেব এ 
তারেকাভিb িকছুটা ঊষর। েসৗ|য� আেছ তেব চমকও আেছ। চমেকর মেধ 5 আবার 
ধা�াও েনই। শেটর ইিতবেৃ� চির@ িনধ�ারেণর সে[ কায�কািরতা খুবই /*Jপূণ�। 

 িববািহত নয় ে<িমক যুগেলর িবেয়র আেগ স�ক�  রেয়েছ, এই অপরােধ 
<কাশ 5 িদবােলােক গলা পয�n মা�েত পঁুেত পাথর ছুেড় মারা হে; দজুনেক, 
মধ 5যুগীয় বব�রতার উে�িখত শািg িফের এেসেছ �াকটুেত। চলি?ে@র েPেম এ 
এক অ�ুত সৃি�, _াউE েলেভেল ক 5ােমরার অ 5াে[ল, িফvড েPম, দীঘ� শট, 
িতনিদক েথেক পাথর উেড় আসেছ। দইু ে<িমক ে<িমকার পােয়র পাতা েথেক গলা 
পয�n অসহায়তা। িফvড েPম, দীঘ� শট িদেয় এই <কার শািgর ক�টা বিুঝেয় 
িদেলন পিরচালক িসসােকা। 

 িকদােনর িবচার হয় েমৗলবােদর িনজK আদলেত। েজহািদ আেpল কিরেমর 
নজের িছল িকদােনর সু|রী rী সািতমা। সািতমা একিদন তাঁবেুত, আেpল কিরম 
েসখােন যায়। সািতমা <� কের, যখন িকদান থােক না তখন েস আেস েকন? 
আpল কিরম িন*�র। সািতমা তখন চুল ধুি;ল। আBেদল কিরম সািতমােক 
oাভস পরার আইেনর কথা বেল। সািতমা বেল এতই যখন সমস 5া, েতামােদর 
ওিদেক না তাকােলই েতা হল। ধেম�র আইনটা েয পু*ষতািuক রGণশীলতা, তা 
সািতমার এই কথায় বিুঝেয় িদেয়েছন িপরচালক। েযমন একিদন বাজাের িকছু 
েজহািদ, এক মাছ িবেIতা মিহলােক বলেছ হােত oাভস পরেত। মিহলা� বলেছ, 
oাভস পরেল মাছ েবচব িক কের, সqব? মিহলার উ�েরর <তু 5�র িদেত পােরিন 
েজহািদরা। <েয়াজেনর কােছ আইন েতা তু;-ই। িকY এই আইেন িকদােনর 
মতু 5দেEর আেদশ হয়। িকদােন েশষিদন পয�n আ�াহর <িত Kাভািবক িবCাস 
েরেখিছল। আর পাঁচটা মুসিলম েযমন রােখ 7ক েতমিন। িকদােন আর তার rী 
সািতমােক েদখা যায় ওয়ােcর নামাজ আদায় করেছ। েজহািদেদর অত 5াচার সেJও 
Kাভািবক ইসলামী ধম�চারণ অব 5াহত রেয়েছই। েজহাদিদ দশ�েনর সে[ মানেুষর ধেম�ই 
েকােনা স�ক� ই নই েয। িকদােন েশষিদন পয�n rী আর েমেয়রর মখু েদখেত 
েচেয়িছল। ইkািহম আহেমদ িদট িপনেটা, দা*ন অিভনয় কেরন িকদােনর েরােল, 
েতৗেলৗ িকিক দরুn সািতমার ভুিমকায়। িডেটল অিভনয় এই ছিবর এক /*Jপূণ� 



িদক। অিতনীটকীয়তার ব 5াপারই েনই। আBেদল জাফির Kনামধন 5 অিভেনতা, 
েদাভাষী িনেয় কথা বলেছ িবেদিশ পণ 5বজ� েনর কথা বলেছ, অথচ িনেজ সব িকছু 
কের যাে;। ঘের বাইের-র স|ীেপর মেতাই িহেপােIিস। আেBল কিরেমর ভূিমকায় 
তুলনাই েনই। ছিব িহেসেব �াকটু আিPকা মহােদেশর পেG েথেক সমীহ আদায় 
করল সে|হ েনই। 

 গান িনিষ�। রাে@ পাহারা চলেছ, েকাথাও েকােনা ঘের আেদৗ গান গাওয়া 
চলেছ িক না। একজন <হরী ধম�র েনতােদর েফান কের বেল এক� ঘের গান 
চলেছ, মহানবীর নােম /ণকীত� ন কের গান গাইেছ অেনেক। েজহািদ েনতা বেল েয 
ওেদর ধরেত হেব না। এক� বািড়েত হামলা চািলেয় ধরা পেড় একজন মিহলা। 
অপরাধ- েস গান গাইিছল, িpতীয় অপরাধ পু*ষেদর সে[ গাইিছল। <কােশ 5 তােক 
চি�শ ঘা চাবকু মারার িনেদ�শ জাির হয়। মিহলা�েক চাবকু মারেছ বীরপু[বরা। 
<থেম েস কাঁদেছ <িত চাবেুকর ঘাের, তারপর েস গান গাইেছ, েবদনার গান। 
িনজK ভাষায় গান। েয গােন তার শািg, েসই গােনই মিুc। আর তা অবশ 5ই 
<কােশ 5। 

 এই ছিবেত আর এক� দশৃ 5 আেছ, এক পপ গায়ক আবার ইসলাম 
রীিতনীিতর পেথ িফের এেসেছ। তার েগাপন েটেপর েরকিডং চলেছ। েছােটা 
হ 5ািEক 5ােমর সামেন েস বলেছ ইসলােমর পেথ িফের তা িক িক ফায়দা হে;। েস 
েকন িফের এল এই পেথ। তার বলার মেধ 5 আেবগ েনই অথবা আেবগ তার িভতর 
েথেক  আসেছ না। েয 1 5ট করিছল, েস ক 5ােমরার সামেন িগেয় েদিখেয় েদয় 
আেবগটা কীভােব িনেয় আসেত হেব। আসেল এই িবষেয়র সব আেবগটাই এমিন, 
1 5ট, ির-1 5ট করা। 

 েগাটা ছিবেত আGিরক অেথ� রং েনই। রং িছল 1ধু ওই পাগিলনীর েপাশােক, 
শহর জেুড় এক টুকেরা রেঙর িড�া িনেয় ঘুরেছ, আসেল বিুঝেয় িদে;, রং আর 
িববেণ�র এই কন�াDটা জ*ির এই িফে�র চিরে@। িসসকাও এই কারেণই �াস। 
লাগিলনীর ঘর েদখােনা হেয়েছ ছিবেত, অসংখ 5 রিঙন কাগজ আর আয়না, একটা 
খাট, িPজ, যােত আরব ম*র টুকেরা ছিব সাটা, চার েদওয়াল আর েখালা 
আকাশ। এক েজহািদ যখন নাচেছ তার ঘের, িমউিজক ছাড়া, পাগিলনীর Kিgেত 
িব�ােমর িনঃCাস েফলাটা অেসাধারণ দশৃ 5। �াকটুর িনজK জীবেনর বাইেরও 
জীবন আেছ, েয জীবনটা এই পাগিলনীর। িকছুটা িবেবেকর ভূিমকায় অবতারণ। 
আসল �াকটু এই পাগিলনীর ঘেরর মেতাই, সাজােনা অথচ িক;�ু েনই, <াণ 
আেছ রং আেছ। 

 িকদােনর েসিদন মতুৃ 5দেEর বলবত হেব, অথচ তার rী কন 5ােক খবর েদওয়া 
হয়িন। এক স�দয় ব 5িc তার rী সািতমােক বাইেক কের িনেয় আেস েসখােন। 
সািতমােক েদেখ িকদােন ছুেট যায়। েজহািদেদর /িলেত মতুৃ 5 হয় দজুেনর। না ওেদর 



মতুৃ 5 িনেয় ভ 5াnারা কেরনিন পিরচালক, েকােনা িসেনমা�ক নাটেকর জi েদনিন 
িসসােকা। মহূুেত� ই মতুৃ 5। গািড� য়ােন িসসােকা বেলেছন, এটাই আমার একমা@ ছিব যা 
েদেখ আিম কাঁিদ, যতবার েদিখ ততবার আিম কাঁিদ। 

 কাজ� অসqব িছল, মািলর মিুরিতয়ানার মানষু হেয় এই ছিব করার সাহস 
েদিখেয়েছন িতিন। েবনারেসর ঘােট ওয়াটার ছিবর 1 5ট কেরত পােরনিন দীপা 
েমহাতা। �ল�ায় িগেয় 1�ং করেত হয়, িরভারমনু নােম। িপেক ছিব� সাMিতক 
সাফল 5 েপেলও সমােলাচনার ঝি� তােকও সামলােত হেয়েছ। �াকটু ছিব� িনেয়ও 
আই এেসর পG েথেক িনশানার তািলকায় রেয়েছ। 

 িয1র জীবন িনেয় ছিব, লাD েটেটশন অফ IাইD, দ 5 সাবিমশন অফ 
IাইD নানা েদেশ ব 5ান কের েদওয়া হয়। অথবা িIDানধম� িনেয় েশষ দেৃশ 5 
এক� স 5াটায়ার করার জন 5 লাইফ অফ েkন ছিব� নরওেয়, ইংল 5াE বা 
আেমিরকার নানা <েদেশ ব 5ান করা হয়। তৎসে�ও পিরচালকরা িনেজেদর মত 
<কাশ কের যাে;ন। িসসােকা সমেয়র বেুক চেড় দিুনয়ার সবেচেয় ঘৃিণত এই 
মহূুেত� র সuাসবাদেক চাবুক মারেলন। চলি?@ই বিুঝ পাের এটা। আইএস দেলর 
জি[পনার দশ�ন, ইসলাম ধম� ও তার সে[ এর িবচু 5িত দা*ণভােব অ�ন করেলন 
িসসােকা। ইেয়ােরাপ আেমিরকার পG েথেক আরব দিুনয়ার উপর অথ�ৈনিতক 
অবেরাধ আর ইসলামী সuাসবােদর <তু 5�রেক অেনেক বেলন এ সমেয়র Iুেসড। 
ভারতবষ� বা তুরেbর মেতা েদশ/িলেত সরাসির শাসনGমতায় ধম� িনয়িuত 
দল/িল। েগাটা িবেCর কােছ এ এক মহা সমস 5া। এর মাঝেঝ এই ছিব�র 
<েয়াজন িছলই। 

 গত ২০১৪-র িডেসের আnজ� ািতক মিুc পায় িছিব�, তার আগেগর েম 
মােস ছিব� েদখােনা হয় কান চলি?@ উৎসেব। আGিরক অেথ� এই ছিব� 
চলি?ে@র আকােশ এক নতুন তারার জi িদল, আBরু রহমান িসসােকা। 


