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মাতােহর হােসন মা ম

 

চার বছেরর অেপ া,  চার বছেরর িতর অবেশেষ সমাি  ঘটেছ। অবেশেষ আজ পদা উঠেত যাে
ওয়ানেড িব কােপর। অবেশেষ আজ ি েকেটর মহায  আেরা একবার  হেত যাে । আেরা একবার
িব  মেত উঠেব ি েকট িব কােপর আনে । কখেনা কখেনা  মেন হয় িট- টােয়ি ট ি েকেটর দাপেট
হয়েতা ি েকেটর অ  ই ঘরানা, ওয়ানেড ও ট  বিুঝ পথ হারােব। বা েব এখেনা সরকম মিক হেয়
ওঠার মেতা িকছু দখা যায়িন।
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বরং  সিত  বলেত  িক  ি েকেট  িব কাপ  বলেল  এখেনা  সবাে  উেঠ  আেস  ৫০  ওভােরর  রাজসয়ূা
আসরিট—  যা  মােঠ  গড়াে  আজ,  ি েকট  তীথ  ইংল াে ডর  দ  ওভােল।  মশ  শি  হেয়  ওঠা
বাংলােদশেক িনেয় ১০িট দশ লড়েব ি েকেটর এ মহারণ জেয়র জ ।

ইংল া ড ও ওেয়লেশর মাঠ েলায় আগামী ছয় স াহ ব ােট বেলর লড়াইেয় যখন ব  থাকেব ি েকেটর
লীনরা,  সই  সমেয়  এেদেশও  মাশরািফবািহনীর  ম লকামনায়  মখুর  থাকেবন  ি েকটােমাদীরা।

বাংলােদেশ এমন সমথক পাওয়া র হেব না, যারা ভােবন বতমান চ াি য়ন অে িলয়া, রানাস আপ
িনউিজল া ড, ইবােরর চ াি য়ন ভারত, একবার কের জয়ী পািক ান ও  ীল া এবং আফগািন ান,
দি ণ আি কা ও াগিতক ইংল াে ডর সে  পা া িদেয় ১৪ জুলাইেয়র ফাইনােল লডেস দখা যােব
মাশরািফেদরও।

বা বতা অতটা আশাবাদী হওয়ার মেতা নয়। সটা বােঝন ি েকটাররাও। তার মেধ  এবার সব েলা দল
এেক অপেরর িব ে  খলেব। তাই অিধনায়ক মাশরািফ দশ ছেড় যাওয়ার আেগ টাইগারেদর ল
িহেসেব সিমফাইনাল খলােকই ল  িহেসেব জািনেয় গেছন। িবেশষ কের যখােন আেগর িব কােপ
অে িলয়া  ও  িনউিজল াে ড কায়াটার ফাইনােল  খলার অিভ তা  আেছ  তােদর।  ইংল া ড লােগায়া
আয়ারল াে ড ইেতামেধ  িতনজািতর িফ জয় মাশরািফেদর বাড়িত আ িব াসও এেন িদেয়েছ। তারপরও
এটা মাথায় রাখেত হেব য িব কােপ বাংলােদেশর গড় সাফল  কবল ৩৫.৪৮ ভাগ। সবািধক পাচঁবােরর
িব জয়ী অে িলয়ার ে  যা ৭৫.৩০ ভাগ।

এবােরর িব  চ াি য়নরা পােবন ৪০ লাখ ডলার, বাংলােদিশ মু ায় যা ায় ৩৪ কািট টাকা। এছাড়াও
আেরা ৬০ লাখ ডলার পােবন বাদ বািকরা। ধারণা করা হে , িব জুেড় টিলিভশন পদা িকংবা অত াধিুনক
সব ‘ গেজট’ এর মাধ েম ১৫০ কািট ীড়ােমাদী তােদর ি য় দেলর খলা েলা দখেবন।

মজার ব াপার হেলা মলেবান ি েকট াউে ড ১৯৭১ এর জা য়ািরেত একটা পুেরা অ ােশজ ট  বিৃ েত
ভে  যাওয়ার ি েতই ঘটনা েম ওয়ানেড ি েকেটর আিবভাব। ি েকেটর িব  সং া আইিসিস এটােক

িব কােপ গড়ােত আেরা বছর সময় িনেয়িছল। িব কােপর টা অব  িছল নারীেদর িনেয়। তারপর
১৯৭৫ থেক পথ চলা  এই পু ষ িব কােপর। উে াধনী আসর িছল আট দেলর, ৬০ ওভােরর ১৫িট
খলা িনেয়, সাদা পাশােক লাল বেল। খেলায়াড়েদর রিঙন পাশাক এেলা আেরা পের, ১৯৯২ আসের।

বলা হে  এবােরর িব কাপ হেব রকেডর। ইংল াে ড এবার যভােব সােড় িতনশর উপর রান হে ,
তােত বা ােদর ধারণা  এ  ধারাটা  অব াহত থাকেব।  ওেয়  ইি ডজ তা  সবেশষ িত  ম ােচ  গত
ম লবার ৪২১ রান তােল। কােজই ওয়ানেডর ি তীয় ভােগ িপচ িভ  আচরণ না কের এরকম সং হও

িড়েয় যেত পাের। তারপরও বলা মশুিকল ক হেব এবােরর িব কােপর চ াি য়ন।

িব কােপর সাফল  িবচাের অে িলয়াই হে  সবেচ সফল দল। তারা ১৯৮৭, ১৯৯৯, ২০০৩, ২০০৭ ও
২০১৫  আসেরর  চ াি য়ন।  ি ভ  ি থ  ও  ডিভড  ওয়ানােরর  ফরা  দলিটর  িশেরাপা  ধের  রাখার
স াবনােক বািড়েয়েছ। ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ এর িব  চ াি য়ন ওেয়  ইি ডজেকও এবার গানায় রাখেছন
বা ারা। মলূত ি স গইল, আে  রােসল, সই হােপর সা িতক সাফল ধারাই পাদ দীেপর আেলায়

তুেল  আনেছ  ক ািরবীয়েদর।  ফভািরেটর তািলকায়  আেছ  ১৯৮৩  ও  ২০১১  আসেরর জয়ী  ভারতও।
উপমহােদেশর অপর ই িব জয়ী ১৯৯২ এর চ াি য়ন পািক ান ও ১৯৯৬ এর িফধারী ীল ােক িনেয়
এবার অব  আগাম বািজ ধরেছ না কউ। সরফরাজ আহমেদর নতৃ াধীন পািক ান তা িব কােপ এেলা
আেগর পনরিট ওয়ানেডর মেধ  ১২িটেত হের।  তারপরও িনেজেদর িদেন এরাও েল  উঠেত পাের।
ি তীয়বার িব কাপ খলেত িগেয় আফগািন ান কতটা িক কের তাও নজের থাকেব অেনেকর।

ইংল া ড ও িনউিজল া ডেক িনেয়ও আেছ বাড়িত আেলাচনা। শীষ যাংিকেয় থাকা ইংল া ড ১৯৭৯, ১৯৮৭
ও ১৯৯২ িব কােপর ফাইনােল উঠেলও িশেরাপা এখেনা অধরাই রেয় গেল তােদর। িনউিজল া ড তা
গলবােরর ফাইনািল । দি ণ  আি কা িশেরাপা জতার মেতা দল হেয়ও এখেনা ফাইনােলই উঠেত

পােরিন। তােদর দৗড় শষ চার (১৯৯২, ১৯৯৯, ২০০৭ ও ২০১৫) পয ।

গল িব কােপর পর ৫০ ওভােরর খলায় ইংল া ডই সবেচ দাপুেট দল িহেসেব আিবভূত হেয়েছ। তারা
এখন িনয়িমতই সােড় িতনশ রান তলুেছ। ওয়ানেড যাংিকংেয়র এক ন র ব াটসম ান িকংবা এক ন র
বালার তােদর দেল না থাকার পরও তারাই এখন সরা দল। এক ন েরর ান িট আেছ িবরাট কাহিল
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ও জসি ত বমুরাহর দখেল। িক  ইয়ন মগােনর নতৃে  জা ট, বন াকস ও জস বাটলাররা  এখন
এতটাই একা া হেয় খলেছ য বলা হে  ইংল া ড এবার অ েদর চেয় অেনকখািন এিগেয়।

অেনেকর ধারণা, এবােরর িব কােপ থমবােরর মেতা ৫শ রােনর দখা িমলেত পাের। গত িব কােপর পর
ওয়ানেড ি েকেট ২০ বার ৪শ িকংবা তার চেয় বিশ রােনর ইিনংেসর দখা িমেলেছ। ইংল া ড এরকম
সং হ গেড়েছ চারবার। অপরিদেক ভারত ও দি ণ আি কা উভেয়ই পাঁচবার কের এ সং েহ পৗঁেছিছল।
এ সং হ েলার মেধ  সরা িটই (৪৪৪/৩ ও ৪৮১/৬) আবার ইংল াে ডর। এতিকছুর পরও িব কাপ
বেল কথা এবং দল েলােক মাণ িদেত হেব মােঠই।
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