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অকাসে ঝসর যাওয়া এক েম্ভািনা 

োকী ইমাম 

আজ আমরা মায়াভরা হৃিসয় কান্নাসভজা কসে স্মরণ করি অকাসে ঝসর যাওয়া এক েম্ভািনা শ াট্ট শোনামদন শেখ রাসেে শক। 

িাঙাদে জাদি যুসে যুসে যণজন্মা ও মহান ব্যাদিত্বসির জন্ম দিসয়স । অর্ ধেি ি র আসে আমাসির দিয় রাসেে শোনা জাদির 

দপিা-েি ধকাসের েি ধসেষ্ঠ িাঙাদে িঙ্গিন্ধু শেখ মুদজবুর রহমাসনর কদনষ্ঠপুত্র হসয় এ পৃদিিীসক আসো কসর জন্মগ্রহণ কসর। দকন্তু 

ভারাক্রান্ত হৃিসয় িেসিই হয় মাত্র ১১ ি র িয়সে ’৭৫ এর ১৫ আেস্ট কদিপয় দিপিোমী শেনা েিস্যসির হাসি পদরিাসরর 

অন্যান্য েিস্যসির োসি দেশু রাসেে ও দনম ধমভাসি দনহি হয়।  

শ াট্ট রাসেে আমাসির রাজকুমার। রাসেে শোনার কিা মসন হসেই শচাসখর োমসন শভসে ওশে িাণচঞ্চে, দমদিমুসখর এক 

অনাদিে  দি। ওর নাম দক কসর রাসেে হসো েিাই জানসি চায়। িঙ্গিন্ধু দ সেন পৃদিিীর দিখ্যাি িাে ধদনক, দচন্তাদিি িার্ট্ ধান্ড 

রাসেসের ভি। িাে ধদনক রাসেসের শেখা দিদন পড়সিন এিং শিেম মুদজিসকও পসড় শোনাসিন। শিেম মুদজিও র্ীসর র্ীসর হসয় 

উসেদ সেন িার্ট্ ধান্ড রাসেসের ভি- আর িাই ১৯৬৪ োসের শহমসন্তর দেদেরস্নাি রাসি রাসেসের জসন্মর পর এই নামটিই, িঙ্গিন্ধু  

ও িদজোতুন শন া মুদজি িাঁসির কদনষ্ঠ পুসত্রর জন্য দনি ধাচন কসরদ সেন। রাসেে শোনার শ াট্ট মুসখ শেদক মায়া। শিসখই মসন 

হদিে শযন-পুসরা শিেটা জুসড় একদিন মায়া  ড়াসি শে িািারই মসিা। শে স্বপ্ন শিখসি এ শিে হসি শোনার শিে। মােভরা িেে 

আর শোোভরা িাকসি র্ান। পুকুর ভরা মা  আর শোয়াে ভরা েরু। এ শিসের েকে দেশু িাকসি আনসে আর খসখ, িাসির কে 

কাকেীসি মুখদরি হসি িাঙ্গণ। দকন্তু না- িানসির িে িা হসি শিয়দন। স্বপ্নভসঙ্গর শিিনা দনসয় রাসেেসক চসে শযসি হসয়স  দূর 

অজানার শিসে। িাই িদিি র রাসেে দিিসে রাসেসের জন্মদিসন আমাসির েিার শচাখ হসয় ওসে  ে ে। েি দেশুসির শচাখ 

অশ্রুজসে টেমে, যিদিন িাংোসিে িাকসি িিদিন আমাসির এই শ াট্ট রাজকুমারও শেঁসচ িাকসি আমাসির েিার অন্তসর। এ 

শিসের আকাে-নিী, ফুে-পাদখ আর পাহাড়-ঝরণার কেিাসন।  

চতুি ধ শেনীসি পড়া রাসেে শোনা দ ে অিেন্ত শমর্ািী ও মায়ায়ভরা িাসণর অদর্কাদর। পায়রা পুষসি ভাসোিােসিা, 

ভাসোিােসিা বৃযরাদজ। দনসজর শ াট্ট োইসকেটি দ ে িার অিেন্ত দিয় িাহন। েকাে দিসকে দক্রং দক্রং দক্রং-িদত্রে নম্বর 

িাদড়টার শ াট্ট অদেসে দ্রুিিাসে চক্কর দিসি িসড়া ভাসোিােি রাসেে। শেখ রাসেে িাঙাদে জাদির কাস  এক অনন্য ব্যদিত্ব। 

পুসরা িাঙাদে জাদি শেখ রাসেসের মসে খ ুঁসজ পায় িাসির শ সে শিোসক। িাঙাদের শেেি শেঁসচ িাকসি শেখ রাসেসের মে 

দিসয়। িার অেমসয় চসে যাওয়া িারিার আমাসির মসন কদরসয় শিয় আমাসির এই িাংোসিসের করুণ ইদিহাে। নৃেংে 

যমিাসোভী  দকছু মানুসষরর যমিার শোসভ িেী হসি হসয়স  দেশু রাসেেসক। িার এই অকাে িয়াণ শক্রাসর্ জাগ্রি কসর 

আমাসির দিসিক। আমরা জাদন ইদিহাে কিা কয়।  

ইদিহাে শজসে ওসে, ইদিহাে দচর জােরুক। শয জাদি দনসজর ইিহােসক দমথ্যাচাসর রুপান্তদরি কসর শে জাদি শকাসনাদিন মািা 

উঁচু কসর িাঁড়াসি পাসর না। শেখ রাসেে িাঙাদে জাদির শেই ইদিহাসে এক জেন্ত িদিিাসির িদিমূদিধ। িার স্মৃদিসক দচরকাে 

িাঁদচসয় রাখার জন্য িাংোসিে দেশু একাসেদমসি দনদম ধি হসয়স  শেখ রাসেে মঞ্চ, শেখ রাসেে দেশু যাদুঘর, শেখ রাসেে দেশু 

গ্রন্থাোর। িার নাসম রাজর্ানী ঢাকার বুসক রসয়স  একটি শেটিং শস্টদেয়াম, শেখ রাসেে ক্রীড়া চক্র, শেখ রাসেে জািীয় দেশু 

দকসোর পদরষি। এভাসিই শেখ রাসেে অমর হসয় িাকসি িাঙাদে জাদির হৃিসয়, মািার মদন হসয়, হৃিসয়র পদ্ম হসয়। শেখ 

রাসেে েকে দেশুর িদি ঘসট যাওয়া েকে অন্যাসয়র িদিিাি। যারা দেশু রাসেেসক িার শেঁসচ িাকার অদর্কার শিসক িদঞ্চি 

কসরস  িাসির জানাই দর্ক্কার। ইদিহাসের আস্তাকুসড় দনদযপ্ত হসি িারা দন:েসেসহ।  

কদির ভাষায়- 

রাসেে এখন শকািায়? 

শ াট্ট একটা পাখী এসে  

এই শিা িসে শেে  

রাসেে দ ে, রাসেে আস   

শিামার আমার মসন  

ইিা হসেই িেদ  কিা 

শিখদ  িদিযসন 

িাইসিা শেদিন িেসো রাসেে  

‘িাকসিা আসরা ভাসো 

েিাই দমসে শোনার িাংো 

েড়সি যদি পাসরা’।            

             দপআইদে দিচার 


