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সব্াধীন বাংলােদেশর ীড়া o সাং িতক আে ালেন েশখ কামােলর aবদান aনসব্ীকায র্। িতিন ছায়ানট েথেক েসতার িশ ার তািলম 
েনন। পড়ােশানা, স ীতচচ র্া, aিভনয়, িবতক র্, uপি ত ব ৃতা েথেক শুরু কের বাংলা o বাঙািলর সং িতেক িবশব্দরবাের তুেল ধরার 
েচ ায় সদাসব র্দা িনেয়ািজত িছেলন েশখ কামাল। 

a য়েনর পাশাপািশ সাং িতক পিরম ল তার পদচারণায় িছল মুখর। সব্াধীনতার পর েশখ কামাল ব েদর সহেযােগ িত া কেরন 
নাটয্দল ‘ঢাকা িথেয়টার’ eবং আধুিনক স ীত সংগঠন ‘ ন িশ ীেগা ী’। ঢাকা িবশব্িব ালেয়র নাটয্া েন িতিন িছেলন সুপিরিচত 
সাং িতক o ীড়া সংগঠক eবং aিভেনতা। 

আবাহনী ীড়া চ  িত ার জ  িতিন েদেশর ীড়াজগেত রণীয় হেয় আেছন। ‘ ন িশ ীেগা ী’র িত াo তােক aমরতব্ 
দান কেরেছ। কৃতপে  েশখ কামাল িছেলন eকজন ীড়া o সং িতমনা সুকুমার মেনাবৃি র মানুষ। িতিন কখনo বসািয়ক 
কায র্কলােপ জিড়ত হনিন, aনথ র্ক েছােটনিন aেথ র্র েপছেন। 

েদশ সব্াধীেনর পর ’83-e ‘আবাহনী সমাজক াণ সং া’ িত া কেরন। ei সং ার নােম সংগিঠত কেরন ফুটবল দল ‘iকবাল 
ে ািট র্ং’, আর ি েকট, হিকর দল ‘i াহানী ে ািট র্ং’। পের eসব দেলর সমবােয় নেবা েম যা া শুরু কের ‘আবাহনী ীড়া 
চ ’। 

ফুটবল, ি েকট, হিক- ei েখলাগুেলােত বাংলােদশেক আ জর্ািতক পয র্ােয় িনেয় যাoয়ার সব্  িছল কামােলর। তার সব্  িছল 
eকিদন আ জর্ািতক ীড়া েন বাংলােদশ হেব aপরােজয় a িতদব্ ী ীড়াশি  

সিতয্i িতিন ে েচ থাকেল েসটা স ব িছল। সব্  তার দৃি সীমা ছািড়েয় িব ত হেয়িছল বহুদূর। ফুটবেলর u িতর জ  ’84-e 
আবাহনীেত িবেদিশ েকাচ িবল হাট র্েক িনযু  কেরন। শুধু ীড়াi নয়, িশ -সািহতয্-সং িতর সব শাখােতi িছল তার মুনিশয়ানা o 
aসামা  সংগঠেকর ভূিমকা। 

েশখ কামােলর নবপিরণীতা বধূ সুলতানা খুকু িছেলন ঢাকা িবশব্িব ালেয়র ছা ী। আ জর্ািতক পিরম ল তার পিরিচিত িছল eক 
িতভাবান aয্াথেলট িহেসেব, েদশেজাড়া খয্ািত িছল তার। িনেজ পছ  কের িবেয় কেরিছেলন। 

’86-eর 25 জুলাi েযিদন গণভবেন েশখ কামাল o েশখ জামাল দুi ভাiেয়র িবেয় হয়, েসিদন আিম েসi িবেয়র aনু ােন uপি ত 
থাকেত পািরিন। িবেয়র িদন েভালার পুিলশ ে শেন েফান কের ব ব  আমার খবর িনেয়িছেলন। 

বেলিছেলন, ‘জামাল-কামােলর িবেয়র আসের সকেলi আেছ। শুধু তুi নাi।’ কত বড় মহান েনতা েয আমার মেতা  কম র 
কথাo েসিদন িতিন েভােলনিন। িবেয়র a  িকছুিদন পর 26 আগ , 2৯86-e েসনাবািহনীর কিতপয় িবশব্াসঘাতক u ৃ ল 
েসনাসদে র হােত িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান, মাতা ব মাতা েশখ ফিজলাতুে ছা মুিজব o নবিববািহতা ীদব্য়, দুi ভাi 
েশখ জামাল, েশখ রােসলসহ পিরবােরর 29 জন সদে র সে  িনম র্ম মৃতুয্েক বরণ করেত হয়। 

জািতর িপতা েযৗবেনর বােরািট বছর কারা রােল কািটেয়েছন। তার aনুপি িতেত শত দুঃখ-কে র মে  েথেকo ব ব  পিরবােরর 
সদ রা কখনi েকােনা েখেদাি  কাশ কেরনিন। বরং পিরবােরর সদ রা েসসব সেগৗরেব েমেন িনেয় বাঙািলর জাতীয় 
মুি সং ােমর aংেশ পিরণত হেয়েছন। 

দুঃেখর সে  বলেত হয়, েদশ সব্াধীেনর পর কুচ ী মহল েশখ কামােলর িবরুে  িম া-বােনায়াট aপ চার চালােনার েচ া কেরিছল, 
যা িছল স ণ র্ িভি হীন eবং বা েব েটেকিন। 

কামােলর ƣশশেবর eকিট িত u ত করিছ। েয িতকথািট পাঠ করেল দু’েচাখ পািনেত ভের আেস, a  সংবরণ করা দুঃসা  
হয়। ধানম ী েশখ হািসনা ‘েশখ মুিজব আমার িপতা’ িশেরানােমর েলখায় ei িত uে খ কেরেছন- “2৯5৯ সােল আমার আবব্া 
ে ফতার হন। আিম তখন খুবi েছা  আর আমার ভাi কামাল েকবল জ হণ কেরেছ। আবব্া oেক েদখারo সুেযাগ পানিন। 
eকটানা 2৯63 সাল পয র্  িতিন বি  িছেলন। 



েস সময় আমােদর দুi ভাiেবানেক িনেয় আমার মা দাদা-দািদর কােছi থাকেতন। eকবার eকটা মামলা uপলে  আবব্ােক 
েগাপালগ  িনেয় যাoয়া হয়। কামাল তখন a  কথা বলা িশেখেছ। িক  আবব্ােক o কখনo েদেখিন, েচেনo না। আিম যখন 
বারবার আবব্ার কােছ ছুেট যাি , আবব্া-আবব্া বেল ডাকিছ o শুধু aবাক হেয় তািকেয় েদখেছ। েগাপালগ  থানায় eকটা বড় পুকুর 
আেছ, যার পােশ বড় েখালা মাঠ। 

oi মােঠ আমরা দুi ভাiেবান েখলা করতাম o ফিড়ং ধরার জ  ছুেট েবড়াতাম। আর মােঝ মােঝi আবব্ার কােছ ছুেট আসতাম। 
aেনক ফুল, পাতা কুিড়েয় eেন থানার বারা ায় কামালেক িনেয় েখলেত বেসিছ। o হঠাৎ আমােক িজ াসা করল, ‘হাসু আপা, 
েতামার আবব্ােক আিম eকটু আবব্া বিল।’ কামােলর েসi কথা আজ যখন মেন পেড় আিম তখন েচােখর পািন রাখেত পাির না।” 

ঘাতেকর বুেলট জািতর িপতােক সপিরবাের হতয্া করার ম  িদেয় সব্াধীন বাংলােদেশর aি তব্ িনি  করেত েচেয়িছল। ঘাতকরা 
েচেয়িছল বাংলােদশেক েনতৃতব্শূ  করেত। তারা জানত জািতর িপতার স ানরা মহান মুি যুে র আদেশ র্র ধারক-বাহক। 

েসজ  তারা েশখ কামাল, েশখ জামাল, িশশু েশখ রােসল কাuেকi েরহাi েদয়িন। েসিদন জািতর িপতার দুi ক া িবেদেশ থাকায় 
ঘাতেকর বুেলট তােদর শ র্ করেত পােরিন। iিতহােসর নৃশংসতম হতয্াকাে র পর ’92-েত আমরা দলীয় o জাতীয় ঐেকয্র তীক 
জািতর িপতার ক া েশখ হািসনার হােত শহীেদর রে  েভজা দলীয় পতাকা তুেল িদi। 

েসi পতাকা যথাযথ ময র্াদার সে  হােত তুেল িনেয় জািতর িপতার আদশ র্ সমু ত েরেখ িতিন আজ েদশেক েনতৃতব্ িদে ন eবং 
বাংলােদেশর ীড়া নেক িবশব্সভায় ময র্াদার আসেন আসীন করার েয সব্  েশখ কামাল েদখেতন, েসi aসমা  কাজিটo তারi 
পৃ েপাষকতায় সাফে র সে  কের চেলেছন। 

েতাফােয়ল আহেমদ : আoয়ামী লীগ েনতা; সংসদ সদ ; সভাপিত, বািণজয্ ম ণালয় স িক র্ত সংসদীয় ায়ী কিমিট 

t of ai l ahmed69@gmai l com.  

ভার া  স াদক : সাiফুল আলম, কাশক : সালমা iসলাম 

কাশক কতৃর্ক ক-355 গিত সরিণ, কুিড়ল (িবশব্েরাড), বািরধারা, ঢাকা-233৯ েথেক কািশত eবং যমুনা ি ি ং e  পাবিলিশং 
িলঃ েথেক মুি ত। 

িপeিবe  : ৯935165-72, িরেপািট র্ং : ৯935184, িব াপন : ৯935173, ফয্া  : ৯935174, সাকু র্েলশন : ৯935183। ফয্া  
: ৯935177  

E-mai l j ugant or mai l @gmai l com: . .  
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