সফল অিধনায়ক মাশরাফীর জন্মিদন
আজ
স্েপার্টস েডস্ক : আজ ৫ অক্েটাবর। বাংলােদশ ওয়ানেড ক্িরেকট
ইিতহােসর সবেচেয় সফল অিধনায়ক মাশরাফী িবন েমার্ত্তজার জন্মিদন।
৩৬ েপিরেয় ৩৭ পা িদেলন ম্যাশ। নড়াইেলর দুরন্ত েসই িকেশার েথেক
বাংলােদশ ক্িরেকট দেল েখলার স্বপ্ন পূরণ, েদশেক েনতৃত্ব িদেয়
িবশ্ব ক্িরেকেট িনেজেক িভন্ন ভােব আিবষ্কার। এখােনই িক েশষ, না।
এখন িতিন রাজনীিতেত। করেছন মানুেষর েসবা। মােঠর পর এখােনও এক সফল
মাশরাফীর প্রিতচ্ছিব।

১৯৮৩ সােল আজেকর এই িদনটায় মােয়র েকাল আেলা কের এই ধরনীেত আেছন
েকৗিশক। েছাট েবলা েথেক দুষ্ট দুরন্ত দুর্বার। স্কুেলর ধরাবাঁধা
পড়ােলখােতও িছেলন তুেখাড়। তেব, বাঁধাপড়া জীবেন আটেক রাখেত পারেতা
না েকউই দুরন্ত িকেশারিটেক। তাই িচত্রা নদীেত তীব্র েঢউেয়র
িবপরীেত দু:সাহিসক সাঁতােরর পাল্লা েমেত উঠা েকৗিশেকর েদখা
িমলেতা প্রায়ই।

িবেকেল ফুটবেল আর সন্ধ্যায় ব্যাডিমন্টেনর েনশা িছেলা। িকন্তু,
ধীের ধীের ক্িরেকেটর প্রিত প্েরম েবেড়েছ। প্রথেম ব্যািটংেয় আগ্রহ
েবিশ থাকেলও, িকেশার েকৗিশেকর েবািলংেয় গিত িছেলা চমৎকার। পাড়া
মহল্লায় দারুণ আেলািচত হন। হই উেঠ / এেতা অল্প বয়েস েকৗিশক নােম
েছেলিটর বল েচােখ েদখা যায় না। তার েখলা উপেভােগ নড়াইেলর মােঠ
মােঠ মানুেষর আগ্রহ থাকেতা তুঙ্েগ। এভােবই নড়াইল জয় কের ঢাকায়
আগমন ঘেট েকৗিশেকর।

বয়স িভত্িত ক্িরেকেটর বাঁধা টপেক বাংলােদশ জাতীয় ক্িরেকট দেলর
অিভেষক ২০০১ সােল িজম্বাবুেয়র িবপক্েষ। এরপরই আন্তর্জািতক
ক্িরেকট
ক্যানভােস
েকৗিশক
েথেক
সবার
প্িরয়
মাশরাফী
িবন
েমার্ত্তজা হেয় উঠা। এরপর কিঠন পথ, সংগ্রাম, ইনজুিরর অিভশাপ দল
েথেক বাদ পড়া কেতা িকছু। েযন িসেনমার গল্েপর মেতা তার এ জীবন এখন

পর্যন্ত।
হ্যাঁ,
নায়েকর
মেতাই।
উল্েলখেযাগ্য ঘটনাগুেলাই বিল শুনুন।

তেব,

ক্যািরয়ােরর

িকছু

২০০৯ সােল সর্বেশষ েটস্ট েখেলন। এরপর এিলট ফরম্যােট আর েফরা
হয়িন। অপয়া ইনজুিরর ঈর্ষায়। সাতবার গুরুত্বর অস্ত্েরাপচার হেয়েছ
হাঁটুেত। িকন্তু, অদম্য ইচ্ছা শক্িত আর আত্মিবশ্বােসর কারেণই
মাশরাফী িফেরেছন বার বার। অেনকটা িফট থাকেলও, ২০১১ িবশ্বকাপ দল
েথেক বাদ পেড়েছন। বুক ছাপা কষ্ট সহ্য কেরেছন। তারপেরও দিমেয় রাখা
যায়িন মাশরাফী েথেক হেয় উঠা সবার প্িরয় ম্যাশেক।

২০১৪ সােল বাংলােদশ ওয়ানেড দেলর েনতৃত্ব পাওয়ার লাল সবুেজর
ইিতহােস সর্েবাচ্চ সাফল্েয এেন িদেয়েছন। িবশ্বকােপর েকায়ার্টার
ফাইনাল চ্যাম্িপয়ন্স ট্রিফর েসিমফাইনােল দুইবার এিশয়া কােপর
ফাইনাল ছাড়াও, তার েনতৃত্েবই প্রথম আরাধ্য বহুজািতক ট্রিফ েজেত
বাংলােদশ।
৮৮
ম্যােচ
টাইগারেদর
েনতৃত্ব
িদেয়
৫০
ম্যােচ
বাংলােদশেক িবজেয়র উপলক্ষ্য এেন িদেয়েছন সবার প্িরয় ম্যাশ।

এ

বছেরর

মার্েচ

অিধনায়কত্ব

েছেড়েছন।

িকন্তু,

ক্িরেকট

এখেনা

ছােড়নিন। আরও েখলা চািলেয় যাওয়া ইচ্েছ আেছ মাশরাফীর। বর্তমােন
নড়াইল -০২ আসেনর সংসদ সদস্য িহেসেব সবার আস্থা ভাজন হেয় উেঠেছন।
প্রায় ২০ বছর েদেশর হেয় আন্তর্জািতক ক্িরেকট েখেলেছন। বয়স েবেড়
দাঁিড়েয়েছ আজ ৩৭ এ। মােঠর ক্িরেকেটর মেতা রাজনীিতর মােঠও সফল
হবার আগাম বার্তা পাওয়ায় যায় মাশরাফীর রাজৈনিতক দর্শেন।
মাশরাফীরা সফল েহই েতা সমৃদ্ধ হয় লাল সবুেজর বাংলােদশ।

এমন

