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িবশ্বচ্যাম্িপয়ন েক হেব? জানা যােব আর কেয়কঘন্টা পেরই। সন্ধ্যায়
ক্িরেকেটর স্বপ্নভূিম ইেডন গার্েডেন স্বপ্েনর ফাইনােল মুেখামুিখ
হেব ওেয়স্ট ইন্িডজ-ইংল্যান্ড। চলেছ িহেসব িনেকশ। চুল েচরা
িবশ্েলষন।
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উড়ালেসতু েভঙ্েগ অসংখ্য মানুষ মারা যাওয়ার েশাক।
২০১০ আসেরর িশেরাপা িজেতিছেলা ইংল্যান্ড। আর পেরর আসেরর
চ্যাম্িপয়ন ওেয়স্ট ইন্িডজ। িট-২০ িবশ্বকােপ এখনও পর্যন্ত দুবার
কের চ্যাম্িপয়ন হেত পােরিন েকান দল। িকন্তু এবার হেব। েয দলই
িজতুক দ্িবতীয়বােরর মেতা িবশ্বচ্যাম্িপয়ন হওয়ার স্বাদ িনেব তারা।
েসই দল কারা, তার জন্যই অেপক্ষা।
শক্িত ও পারফরম্যান্েসর িবচাের দু’দলই প্রায় সমােন-সমান। িনেজেদর
শক্িত ও পারফরেমন্স ভােলাভােবই প্রদর্শন কেরেছ ওেয়স্ট ইন্িডজ ও
ইংল্যান্ড। সুপার েটেন একই গ্রুেপ থাকায় একবার মুেখামুিখ হেয়িছল
দল দুিট। েসখােন অবশ্য অসহায় আত্মসমর্পনই কেরিছেলা ইংল্যান্ড।
একা ক্িরস েগইেলর কােছই হারেত হেয়িছল ইংিলশেদর। ৪৮ বেল ১০০ রােনর
অপরািজত ইিনংস েখেলিছেলন েগইল। কালও ইংিলশেদর িচন্তার নাম েসই
েগইল। ভারেতর িবপক্েষ রান না পাওয়ায় এ ম্যােচ তার জ্বেল ওঠার েঢর
সম্ভাবনা েদখেছন সবাই।
সম্ভাবনা েদখেছন ওেয়স্ট ইন্িডেজরও। দেলর সবাই আেছন দারুণ েমজােজ।
আত্মিবশ্বাস টগবগ করেছ পুেরা দল।
ভারতেক হারােনার পর েথেক এখনও েযন ক্যািলপেসা নাচ চলেছ ওেয়স্ট
ইন্িডজ িশিবের। মুম্বাই েথেক কলকাতা আসার িবমােনও নাচ-গােন েমেত
উেঠিছেলন ব্রােভা-স্যািমরা।

শিনবার প্েরস কনফােরন্েসও পুেরা িনর্ভার িছেলন অিধনায়ক স্যািম।
বেলেছন, ‘আত্মিবশ্বাস িনেয় যিদ মােঠ েখলেত পাির তাহেল ইংল্যান্ড
েকন, েকউই আমােদর িশেরাপা জয় থামােত পারেব না।’
পিরসংখ্যান বলেছ ওেয়স্ট ইন্িডেজর কথা। এই ফরেমেট ক্যািরিবয়ানেদর
িবপক্েষ েরকর্ড েমােটও ভােলা নয় ইংল্যান্েডর। আেগর ১৩ লড়াইেয়র
মধ্েয মাত্র ৪িটেত িজেতেছ তারা। আর ৯িটেতই জেয়র স্বাদ পায় ওেয়স্ট
ইন্িডজ।
িকন্তু ক্িরেকট এমন েখলা েযখােন পিরসংখ্যান সবসময় কথা বেল না।
ইংল্যান্ডও েয েশষ হািস হাসেব না, তার গ্যারান্িট েকাথায়? ইংিলশ
দেল েগইেলর মত েমগা তারকা না থাকেত পাের, িকন্তু দলগত শক্িতেত
বলীয়ান তারা। ব্যািটং েবািলং িমেল একটা ব্যােলন্স দল তারা। আেছ
দলীয় উইিনিট, যারা একাট্রা হেয় েখলেত পছন্দ কের।
তারপেরও ওেয়স্ট ইন্িডজেক িনেয় েযন একটু েবিশই সতর্ক ইংল্যান্ড।
প্েরস িবিফংেয় ইংিলশ অিধনায়ক বলেলন,‘ আিম মেন কির ম্যাচিট সহজ
হেব না। এটা হেব কিঠন লড়াই। েয কারেণ সবাই একটু বাড়িত সতর্কতা
অবলম্বন করিছ।’
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