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নাজমুল আহসান শেখ 

 

তামমম আমার সবদেদয় মিয় শখদলায়াড়. সামকব আর তামমম েইুজদনই আসদল 

সমান মিয়, তামমদমর সাহসী বযাট ং ভীষন অনুদিরণাোয়ক! আমাদের শেদের 

বযা সমযানরা সবসময়ই শপইস বদল ভাদলা শখলদত পারত না. তামমম যখন শপইস 

বদল ডাউন ো উইদক  মগদয় 4/6 মাদর তখন মদন হয়, এই হদে সমতযকাদেে  াইগার!  

 

আমম খুব অল্প বয়স শেদকই বাংলাদেে ক্রিদকদ র একজন অন্ধ সমে থক. ২০১৫ সাদল 

আইমসমস ওয়ার্ল্থ কাদপর সময় আমম বাংলাদেে ট দমর সাদে সবগুমল শভনুযদত শখলা 

শেদখমিলাম. িায় েে-হাজার মকদলামম ার ট্রাদভল কদরমিলাম বাংলাদেদের শখলা 

শেখার জনয. িস্তুমত মযাদে পামকস্তাদনর সাদে হারার পর আমম  যাগলাইন 

কদরমিলাম, 'হারদলও তুমম, ক্রজতদলও তুমম, ও আমার বাংলাদেে; মিয় জন্মভূমম'! 

 

যখন অদেমলয়া সহ মবমভন্ন শেদের মাদে আমাদের পতাকার সাদে আমাদের জাতীয় 

সংগীত বাজাদনা হয় তখনকাে মদনর অনুভূমত বুক্রিদয় বলার না. আমাদের সাদে মাদে 

উপমিত বাংলাদেে, এবং সারা পৃমেবী শেদক আগত সব সম থেকরা একই সাদে লাল 

সবুজ কাপড় পদর যখন জাতীয় সংগীত গান গায়, শসই েৃেয আর অনুভূমত শভালার 

নয়! পৃমেবীর সব শেদের ক্রিদক  ট ম শযমন অদেমলয়া, পামকস্তান, ইক্রিয়া, 

মনউক্রজলযাি এে শখদলায়াড়রাও মন মেদয় গদব থর সাদে মাো উমঁেদয় তাদের জাতীয় 

সংগীত গাইদত োদকন. কারন তারা জাদনন, মাদে উপমিত এবং সারা পৃমেবীদত লক্ষ 

শকাট  সমে থক, মবদেষত তরুণ িজন্ম তাদের শেখদি, এবং তাদের শেদখ অনুদিরণা 

পাদে.  

 

যুদ্ধমবধ্বস্ত শেে আফগামনস্তান, যাদের জাতীয় সঙ্গীত এবং পতাকা সবই অমিকৃত 

বামহনীর তত্ত্বাবিাদন এবং বতথমান তাদবোর সরকাদরর আমদল মনমম থত. মকন্তু তাদের 

জাতীয় সংগীত বাজাদনার সময় তারাও জান- িাণ মেদয় জাতীয় সংগীত গাইমিল. 

তাদের একজন সমে থক শক িশ্ন করদল শস বলল, রাজনীমতদত যাইদহাক না শকন, 

আফগামনস্তান শতা আমার শেে. মদন পড়দলা িবাসবনু্ধ আব্দরু রহমাদনর শসই উক্রি; 

'ইনহাসত ওয়াতানাম' এইদতা আমার শেে! 

 

শকান এক শষালই মডদসম্বর মবজয় মেবদস আমার পরম আত্মীয় মতলদবর বীর 

যুদ্ধাহত মুক্রিদযাদ্ধা জমসম ভাই আমাদের বাসায় আদসন. এদস অতযন্ত েুুঃদখর সাদে 

মতমন বলদত োদকন, মক অে্ভুত এই শেে!! মবশ্বকাপ শখলার সময় ব্রাক্রজল, 

আদজথমিনার সহ নানা শেদেে হাজার হাজার লাখ লাখ পতাকা উড়দত োদক. 

আজদক মবজয় মেবস, সারা পদে এক া মক েইু া বাংলাদেদের পতাকা বাসার িাদে 

উড়দত শেখলাম! কত রি, িাণ আর তযাদগর মবমনমদয় পাওয়া আমাদের এই মিয় 

পতাকা. এমন না শয জাতীয় পতাকা শকনার মদতা  াকাপয়সা মানুদষর নাই. অেে 

আমম শেমখ মরক্সা বা মসএনক্রজ শত তুলনামূলকভাদব অদনক শবমে জাতীয় পতাকা 

মবজয় মেবস এবং স্বািীনতা মেবদস শেখা যায়. এই হদে আমাদের শেদের মানুদষর 

ননমতক নেনযতার নগ্ন বমহুঃিকাে.  



 

বাংলাদেে ক্রিদক  েল যখন শকান শখলা শখদল আমম শযখাদনই োমক কখদনা এই 

শখলা মমস কমরনা. মাদে নয়দতা ট মভদত অেবা লযাপ দপ বাংলাদেদের শখলা 

আমাদক শেখদতই হদব. ২০১৭ সাদল আমার বাইপাস সাজথামরর িয়মেন পর 

েযাম্পিয়নেীপ ট্রমফ শত' বাংলাদেে আর মনউক্রজলযাি এর শখলা. মাত্র ২৪ ঘিা আদগ 

আমম হসমপ াল শেদক বাসায় আসমি. শসই অবিায় সারারাত বুদকর উপর লযাপ দপ 

শখলা শেখার এক অমবস্মরণীয় অনুভূমত: মদন হক্রেল বাংলাদেদের ক্রিদক  শখলা 

শেখার জনযই আমম আবার জীবন মফদর শপদয়মি. মকন্তু েুুঃখ লাদগ যখন শেমখ 

বাংলাদেদের শখদলায়াড়রা জাতীয় সংগীত বাজাদনার সময় অদি থকই মুদখ 'ক্রজপ' 

লামগদয় োদক. আমরা েে থকরা মদন মদন বমল, আো জাতীয় সংগীত উচ্চস্বদর যমে 

গাইদত না োও, অন্তত শো ঁ শমলাদল শতা পাদরা. আমার এক িারাভাষযকার বনু্ধদক 

বদলমিলাম আমার মত লক্ষ শকাট  েে থক'শের এই শমদসজ া তামমমদক শপ ৌঁদি মেদত. 

শপ ৌঁিাদনা শতা েদূরর কো শস শুরু করল উল্টা যুক্রি শেখাদনা, শুিু জাতীয় সংগীত 

গাইদলই অেবা শো ঁ শমলাদলই শেে শিম োদকনা ইতযামে ইতযামে. আদরক বনু্ধ বলল 

মসদনমা হদল শতা জাতীয় সংগীত শেষ হওয়ার আদগই শলাকজন বদস যায়! আবার 

অদনদক শতা উদে োমঁড়দয় সম্মান িেে থন পয থন্ত কদর না. আমার কো হদে ভুল কাজ 

এর সমে থদন খারাপ উোহরণ না মেদয়, আমাদের সকদলর উমেত সহজভাদব টেক 

কাজট  করা. মসদনমা হদল শক মক ভাদব সম্মান িেে থন করল তার সাদে জাতীয় েদলর 

অমিনায়ক বা সেসযদের তুলনা করা সিূণ থ অবান্তর অনুমেত এবং অগ্রহণদযাগয.  

 

যখনই শকউ জাতীয় েদলর সেসয হয় তখন তার োময়ত্ব অদনক শবদড় যায়. তার শয 

শকান বযক্রিগত ভুল-ত্রুট  আোর-বযবহার মাইদিাদকাদপর মনদে েদল আদস. একই 

সমদয় তারঁ ভাদলা কাজ লক্ষ লক্ষ শকাট  শকাট  মানুষদক অনুিামণত কদর. শযমন 

কদরমিল নারী ভারদতালক মামবয়া আিার এর জাতীয় সংগীত বাজাদনার সময়কার 

শসই অমবস্মরণীয় েৃেয! তাই তামমম, ,মমমনুল সহ বাংলাদেে ক্রিদক  েদলর সবার 

িমত আমার একান্ত অনুদরাি োকদলা, 'শুিুমাত্র শেদের স্বাদে থ লক্ষ শকাট  মানুষদক 

অনুিামণত করার জনয গলা শিদড় গান গাইদত না পারদলও, অন্তত জাতীয় সংগীদতর 

সাদে গলা শমলাও' যাদত সারা পৃমেবীদত অবমিত লক্ষ শকাট  বাংলাদেদের সমে থক 

অনুিামণত হয়, শতামাদের শেখাদেমখ জাতীয় সংগীত গদব থর সাদে গাইদত মেদখ. 
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