আতঙ্েক েদেশ িফরেছন তািমম!
স্েপার্টস েডস্ক : পরশু রােত সপিরবার রােতর খাবার েখেয়
েরস্টুেরন্ট েথেক বাসায় িফরিছেলন তািমম ইকবাল। িঠক তখনই কেয়কজন
তাঁেদর ধাওয়া কের। েদৗেড় িনরাপদ আশ্রেয় িগেয় েবঁেচেছন তাঁরা।
এ ঘটনার পর আতঙ্িকত তািমম কাল রােতই লন্ডন েথেক স্ত্রী-পুত্র
িনেয় েদেশর িবমান ধেরেছন। এেসক্েসর হেয় ন্যাটওেয়স্ট িট-েটােয়ন্িট
ব্লাস্েট ৮-৯িট ম্যাচ েখলার কথা থাকেলও বাংলােদশ দেলর বাঁহািত
ওেপনার িফরেছন মাত্র এক ম্যাচ েখেলই।
স্ত্রী আেয়শা িসদ্িদকা ও পুত্র আরহাম ইকবাল খানেক িনেয় ৭ জুলাই
ইংল্যান্েড যান তািমম। েদেশ েফরার কথা িছল আগামী মােসর শুরুেত।
পিরবার িনেয় থাকার জন্য লন্ডেন এক মােসর জন্য একিট বাসাও ভাড়া
িনেয়িছেলন িতিন।
পরশুর ঘটনাটা লন্ডেনর িঠক েকান জায়গায় ঘেটেছ, েসিট েকউ িনর্িদষ্ট
কের বলেত না পারেলও িবিসিবর একািধক সূত্র িবষয়িট িনশ্িচত কেরেছ।
নাম প্রকােশ অিনচ্ছুক এক েবার্ড পিরচালক বেলেছন, ‘তািমম ও তার
পিরবারেক ধাওয়া কেরিছল কেয়কজন েলাক। েদৗেড় িনরাপদ আশ্রেয় চেল
যাওয়ায় তােদর িকছু হয়িন। এ ঘটনার পরই তািমম েদেশ চেল আসার
িসদ্ধান্ত েনয়।’
আক্রমণকারীেদর হােত অ্যািসড িছল বেলও শুেনেছন িতিন। িবিসিবর
দািয়ত্বশীল এই কর্মকর্তার ধারণা, ‘তািমেমর স্ত্রী মাথায় িহজাব
পেরন। হয়েতা েস কারেণই তাঁেদর টার্েগট করা হেয়েছ।’ এ ব্যাপাের
জানেত মুেঠােফােন েযাগােযাগ কেরও পাওয়া যায়িন তািমমেক।
এর আেগ কাল িবেকেল কাউন্িট ক্লাব এেসক্স তােদর ওেয়বসাইেট েদওয়া
এক িববৃিতেত জানায়, ‘ব্যক্িতগত’ কারেণ তািমম ক্লাব েছেড়
যাচ্েছন। িববৃিতেত
ইংিলশ কাউন্িটর ক্লাবিট আরও িলেখেছ, ‘আমরা
তার মঙ্গল কামনা করিছ। এই সমেয় তািমেমর ব্যক্িতগত জীবেনর প্রিত
সম্মান জানােল আমরা খুিশ হব।’
েদেশ েফরার ‘ব্যক্িতগত’ কারণটা কী, জানেত চাইেল তািমেমর বড় ভাই
নািফস ইকবাল ও চাচা আকরাম খান েকােনা মন্তব্য করেত রািজ হনিন।
মুেঠােফােন দুজনই বেলেছন, তািমম িনেজই েদেশ িফের এেস কারণ

জানােবন।
এ িনেয় মন্তব্য করেত চানিন িবিসিবর প্রধান িনর্বাহী কর্মকর্তা
িনজাম উদ্িদন েচৗধুরীও।
েবশ িকছুিদন ধেরই ইংল্যান্েডর
মানুেষর ওপর েক বা কারা অ্যািসড
হেয়েছ, গত ২১ জুন ইস্ট লন্ডেনর
নােম দুজেনর ওপর এ রকম আক্রমেণর

রাস্তাঘােট িভন্ন মত ও বর্েণর
ছুেড় মারেছ। িবিবিসর এক খবের বলা
েবকটেন েরশম খান ও জািমল মুক্তার
ঘটনা ঘেটেছ।

এ ছাড়া পথচলিত মানুেষর ওপর গািড় তুেল েদওয়াসহ অন্যান্য আক্রমেণর
ঘটনা েতা ঘটেছই। তািমেমর ঘিনষ্ঠ সূত্ের জানা েগেছ, ইংল্যান্েড
যাওয়ার আেগ এসব িনেয় িচন্িতত িছেলন িতিন।
ন্যাটওেয়স্ট িট-েটােয়ন্িট ব্লাস্েট আগামীকাল তািমম ইকবােলর দেলর
পেরর ম্যাচ সমারেসেটর িবপক্েষ। এেসক্েসর হেয় গত েরাববার েকন্েটর
িবপক্েষ একমাত্র ম্যাচিট েখেল এক ছক্কাসহ ৭ রান কেরেছন িতিন।

