তারকােদর প্িরয় দল
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আর মাত্র বািক পাঁচ িদন। এরই মােঝ িবশ্বকাপ ফুটবল িনেয়
জেন মেন শুরু হেয়েছ উম্মাদনা। এমন উম্মাদনা েথেক দূের েনই েশািবজ
তারকারাও। তােদর েতমন িকছু উম্মাদনার খবরা-খবর প্রকাশ কেরেছ েগা
িনউজ।
েজেন েনয়া যাক তারকােদর প্িরয় দল ও তােদর অনুভূিতর কথা:
ব্রািজেলর সব ম্যাচ েদখেবাই: েমৗসুমী
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ম্যাচ েদখেবা। সময় েরেখ েদব েখলা েদখার জন্য। ব্রািজেলর তারকা
েখেলায়াড় েনইমার এবার িনশ্চয়ই িবশ্বেসরা ফুটবলার হেব।
১৯৮৬ সাল েথেক আর্েজন্িটনা: েফরেদৗস
আেগ েকান দল করতাম বলেবা না। তেব ১৯৮৬ সােল ম্যারােডানার ফুটবল
জাদুেত মুগ্ধ হেয়িছ। েসই ধারাবািহকতায় এখনও আর্েজন্িটনার ভক্ত
েথেক েগিছ। দেল যিদও ম্যারােডানা েনই, েমিস আেছ। ফাইনােল এবারও
আর্েজন্িটনা েখলেব িনশ্িচত।
বাবার কারেণ ব্রািজেলর সােপার্টার : আলী যােকর
েখলা েবাঝার পর েথেকই ব্রািজেলর সােপার্টার। আমার বাবার কারেণ
ফুটবেলর প্রিত ভােলাবাসা েসই ছয় বছর বয়স েথেক। বাবা ফুটবল
েখলেতন। তার প্িরয় দল িছল ব্রািজল। ব্রািজেলর েখলার িদন বািড়েত
উৎসেবর আেমজ বেয় েযত। েসই বংশ পরমপরায় েতা ব্রািজল সমর্থক আিছই।
পরবর্তীেত ব্রািজেলর েখলার স্টাইলও অন্যসবার েচেয় নান্দিনক
েলেগেছ। েটাটাল ফুটবল বলেত যা েবাঝায় ব্রািজল িঠক েতমনটাই েখেল।
আর্েজন্িটনা েথেক শুরু কের অন্য সব দেল এেককজন কের স্টার আেছ।
েকােনা িদন যিদ স্টার েখলেত না পাের, তেব তােদর দশা েবহাল হেয়
যায়। িকন্তু ব্রািজেলর সবাই সমমােনর েখেলায়াড়। একজনেক েছেড়
অন্যজন স্টার নয়। অতুলনীয় তােদর িটম স্িপিরট। েনইমার েতা অনবদ্য।
েমিসর প্েরেম েসই কেব েথেক পেড় আিছ: পিপ
েবাধ হওয়ার পর েথেক ফুটবলই প্িরয়। আর িবশ্ব ফুটবেল আমার প্িরয় দল

আর্েজন্িটনা। এবােরর িবশ্বকােপ আর্েজন্িটনাই আমার েফবািরট। িজতেব
তারাই। আমার প্িরয় েখেলায়াড় েমিসর পােয়র জাদু েদখার জন্য
অেপক্ষায় আিছ।
েছেলরও পছন্দ আর্েজন্িটনা : সািমনা েচৗধুরী
আমার বাবারও প্িরয় দল িছল আর্েজন্িটনা। আমার েছেলরও পছন্েদর দল
আর্েজন্িটনা। ব্যক্িতগতভােব অন্যান্য েখলার েচেয় ফুটবল েবিশ
পছন্দ কির। এবারও েকান েখলা িমস করেবা না। েকান প্রগ্রােমও যােবা
না েখলার িদন। েখলা েদখব, খাওয়াদাওয়া হেব—এটা িনেয় আিম খুবই
এক্সাইেটড। আমার প্িরয় েখেলায়াড় েমিস।
ব্রািজল ছাড়া আবার িক!: অপূর্ব
িবশ্বকাপ ফুটবল েখলার সময় আমার কােজর সূচী পিরবর্তন কের রািখ।
এবার েতা আমার েছেল ও বউও আেছ। সবার জন্য জার্িস েকনা হেয়েছ। আিম
সাধারনত বন্ধু-বান্ধবসহ েখলা েদখেত পছন্দ কির। আর ফুসিলেয় িবপক্ষ
দলেক িনেয় আিস। এমনও হেয়েছ এই েখলা েদখা িনেয় ঝগড়া হেয় বছেরর উপর
অেনক বন্ধুর সঙ্েগ কথা বিলিন। ব্রািজল আমার প্িরয় ফুটবল দল।
িজতেব তারাই। ব্রািজল ছাড়া আবার িক!
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