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সম্পাদকীয়
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূ র্তির সময় অঞ্জলির বয়েস ছিল মাত্র দুই। সেই দ্বিতীয়
সংস্করণের সময় ক�োনও একটি নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর আল�োকপাত করে তথ্যসমৃদ্ধ সম্ভার প্রস্তুত
করবার ক্ষমতা অঞ্জলির ছিল না। কিন্তু অঞ্জলির বয়েস বৃ দ্ধির সাথে সাথে শুধু যে অবয়ব বৃ দ্ধি পেয়েছে
তাই নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতনতা এবং পাঠকসমাজের কাছে তা বিভিন্ন
আঙ্গিকে পরিবেশন করবার দায়বদ্ধতা এবং দক্ষতাও অর্জিত হয়েছে। প্রায় পনের�ো বছর আগে থেকে
অঞ্জলি সেই দায়বদ্ধতার কথা স্মরণে রেখে অঞ্জলিতে সাম্প্রতিক ঘটনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আর�োপ করে
অঞ্জলির সম্ভার সাজিয়ে এসেছে। তাই সেই স্বাভাবিক নিয়মে এবারকার সংস্করণে ভারতের স্বাধীনতা
অর্জনের ৭৫ বছর বর্ষপূ র্তির মহ�োৎসব এবং জাপানের সাথে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের চুক্তি
সাক্ষরিত হওয়ার ৭০ বছর পূ র্তির উপর আল�োকপাত করা হয়েছে। এই দূ টি ঐতিহাসিক ঘটনা সংশ্লিষ্ট
বিভিন্ন তথ্যবহুল ও সু চিন্তিত মতামত সম্বলিত করে সাজান�ো হয়েছে অঞ্জলির এই সংস্করণ।
জীবনের দীর্ঘসময় দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী বসু র�োডের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। অথচ
জাপানে আসার আগে পর্যন্ত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু র সম্পর্কে জ্ঞান ছিল খুব সীমিত। জাপানে আসার
পর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান এবং মানু ষটির ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে বিশদ
ভাবে জানার সু য�োগ হয়। স্কুল কলেজে পড়াশ�োনার মধ্যে দিয়ে তাঁকে জানার তেমন সু য�োগ ছিল না।
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে বহু প্রাতঃস্মরণীয় নাম। আবার
তাঁদের পাশাপাশি রয়েছেন এমন অনেক মানু ষ, দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত যাদের জীবন বদলে দিয়েছে
নির্মম দুঃস্বপ্নের বিভীষিকায়। ভারতের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ম�োদী, ১৪ই আগস্ট দিনটিকে
চিহ্নিত করেছেন ১৯৪৭ সালের সেই মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করার দিন হিসাবে, যেদিন রাজনৈতিক
সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ অবিভক্ত ভারতের লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ সাধারণ মানু ষ হিংসা, বিদ্বেষজনিত অবর্ণনীয়
অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। প্রাণসংশয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে আক্ষরিক অর্থে এককাপড়ে চলে
যেতে বাধ্য হয়েছিল নিরাপদে আশ্রয়ে। বহু মানু ষ নিজেদের প্রাণটুকুও রক্ষা করতে পারেন নি।
বাস্তচ্যুত, নির্যাতিত, সহায়, সম্বলহীন সেইসব মানু ষ রিফিউজি নামের তকমা নিয়ে বেঁচে থাকার
লড়াই শুরু করেন স্বাধীন ভারতবর্ষে। তাঁদের জীবন সংগ্রামের দুঃস্বপ্নময় দীর্ঘ কাহিনী হয়ত�ো অনেকেই
জানেন না। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে সেই জীবন সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার না করে যারা সচেষ্ট হয়ে আবার
উঠে দাঁড়িয়েছেন, ইতিহাসের পাতায় তাঁদের জায়গা না মিললেও তারাও দাবী রাখেন সকলের সপ্রশংস
অভিনন্দনের।
জাপানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পর ভারত জাপানের মধ্যে বিভিন্ন
ক্ষেত্রে আদান প্রদান উত্তর�োত্তর বৃ দ্ধি পেয়েছে। সেই সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য দুই দেশের মধ্যে
তৃণমূ ল পর্যায়ে নানাবিধ কর্মকাণ্ডের প্রয়�োজন। সেই উদ্দেশ্য সাধনে বেসরকারী উদ্যোগের প্রতিও
আল�োকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।
এই সম্পাদকীয় লিখতে বসার পর মনে এসে যাচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেনের যু দ্ধ সহ সাম্প্রতিক কালের
আরও কত বৈশ্বিক সমস্যার কথা, অঞ্জলির স্বল্প পরিসরে যার চর্চা করা সম্ভব হল না। মানু ষের দুঃখ,
দুর্দশা, দুর্গতি, অশান্তি, অন্তহীন, তার কারণ যাই হ�োক না কেন। সর্বমঙ্গলদায়িনী, সর্বদুঃখহারিণী,
দুর্গতিনাশিনী, শান্তিপ্রদায়িণী মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা জানাই বিশ্বচরাচরের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য।
অঞ্জলির পাঠকদের সকলের প্রতি রইল�ো আমাদের শারদীয় শুভেচ্ছা।
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Editorial
Anjali was only two years old when India was celebrating its 50th anniversary of
independence. In that edition, Anjali did not have the bandwidth to compile a magazine
with informative and high standard articles focused on specific themes. However, as years
passed by, Anjali not only grew in size, but also became conscious of its role in publishing
various articles dealing with social, cultural and political matters for its readers. For the last
almost fifteen years, Anjali has been compiled with special emphasis on various articles
on contemporary topics. In line with that, it was logical for us to pick up two important
topics of popular interest this year. One of these two topics, was the 75th anniversary of
India’s independence and the other one, the 70th anniversary of the signing of diplomatic
relations between India and Japan. For this year’s compilation, we collected well thought,
informative and analytical articles on these two historic events.
For a long time in my life, I had a deep connection with Rashbehari Bose Road. Yet
prior to coming to Japan, I did not know much about the freedom fighter Rashbehari
Bose. It is only after I came to Japan, that I got to know about his immense contribution
in India’s freedom fighting as well as about his interesting personal life. Throughout my
school and college education, I didn’t get any chance to know about him.
Many well-known figures who fought for India’s freedom are chronicled in the history
of India’s freedom fighting. However, there were many such people for whom just one
political decision viz., ‘partition of India’ that changed their lives to one of unprecedented
trauma and nightmares. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi earmarked
14th August as a day to remember those horror stories of brutalities towards millions of
innocent people of undivided India which was triggered by a political decision. Threatened
with their lives, those victims were literally forced to flee from their native place for a safe
shelter without being able to take their belongings. Still many people were there who
couldn’t even save their lives.
All those uprooted, oppressed, and penniless people labeled as refugees, started
a new struggle for their livelihood. Perhaps not many people would even know about
the long stories of their struggle. Those brave people who accepted the challenge and
finally could turn around the situation at least for their future generations need sincerest
appreciation.
Friendly and successful exchanges between India and Japan on diplomatic front have
improved much over time. In order to reinforce that, a lot of complementary work has to
be done at the grassroot level. We have tried to focus on such activities as well.
While I started writing this editorial, thoughts of many more worldly issues cast over my
mind. Issues like Russia-Ukraine war are there which could not be covered in this year’s
Anjali. For whatever the reasons, sufferings, anxieties, and stress of human beings are
endless. I pray to Goddess Durga for showering Her abundant grace to remove distress,
sorrow, unhappiness of the people on earth.
We convey our sincerest autumnal wish to Anjali’s readers.
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