আন্তর্জািতক ফুটবল েথেক েমিসর
অবসর

ফাইল ফেটা
স্েপার্টস েডস্ক : েকাপা আেমিরকার ফাইনােল িচিলর কােছ েহের
যাওয়ার পর আন্তর্জািতক ফুটবল েথেক অবসর েনওয়ার েঘাষণা িদেয়েছন
আর্েজন্িটনা অিধনায়ক িলওেনল েমিস।
িনর্ধািরত আর অিতিরক্ত সময় েগালশূন্য থাকার পর টাইব্েরকাের
আর্েজন্িটনােক ৪-২ েগােল হািরেয় টানা দ্িবতীয়বােরর মেতা েকাপা
আেমিরকার িশেরাপা িজেত িচিল। টাইব্েরকাের িনেজেদর প্রথম শেটই
েগাল করেত পােরনিন বার্েসেলানার তারকা ফেরায়ার্ড েমিস। ম্যাচ
েশেষ িতিন অবসেরর কথা জানান।
“এটা কিঠন, এখন িবশ্েলষেণর সময় নয়। ড্েরিসং রুেম আমার মেন হেলা,
জাতীয় দেল আমার েখলা েশষ। এটা আমার জন্য না। চ্যাম্িপয়ন হেত না
পারাটা কষ্েটর।”
“আিম আর্েজন্িটনার সঙ্েগ চ্যাম্িপয়ন হেত েজার েচষ্টা কেরিছ। এটা
হয়িন। আিম এটা করেত পািরিন।”
“এটা অেনক কিঠন িসদ্ধান্ত; িকন্তু এটা েনওয়া হেয় েগেছ। আিম আর
েচষ্টা করেবা না। িফের যাওয়া আর হেব না।”
২০১৪ সােলর িবশ্বকােপর ফাইনােল জার্মািনর কােছ হােরর পর গত বছেরর
েকাপা আেমিরকার ফাইনােল িচিলর কােছ টাইব্েরকাের হার। টানা তৃতীয়
ফাইনােলও ফল ওই একই। ক্যািরয়ােরর শুরুর িদেক ২০০৭ সােল ব্রািজেলর
কােছ েকাপা আেমিরকার ফাইনােলও পরািজত দেল িছেলন েমিস।

“চারটা ফাইনাল হেলা, এটা আমার জন্য না। আমরা েচষ্টা কেরিছ, আিম
েচষ্টা কেরিছ।”
“আিম এখন অেনক ক্লান্ত। এখন আিম শুধু এটাই অনুভব করিছ। আবার এটা
ঘটেলা (ফাইনােল হার) েদেখ আিম খুবই ব্যিথত।”
েসই ১৯৯৩ সােল এই েকাপা আেমিরকােতই েশষ বার বড় েকােনা
টুর্নােমন্েট চ্যাম্িপয়ন হেয়িছল আর্েজন্িটনা। এর পর েথেক েকবল
অেপক্ষায় দুই বােরর িবশ্ব চ্যাম্িপয়নরা। েদশেক িশেরাপা েজতােনার
চাপও বাড়িছল অিধনায়েকর উপর। পদত্যােগর েঘাষণা না িদেল হয়েতা
টাইব্েরকাের েগাল না পাওয়ার প্রবল সমােলাচনা েথেক েরহাই েপেতন না
েমিস।
“আিম আমার েপনাল্িট িমস কেরিছ। ওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ িছল।”
“আিম মেন কির, এটা সবার জন্যই উত্তম। প্রথমত আমার জন্য, তারপর
সবার জন্য। আিম মেন কির, অেনক মানুষ যারা সন্তুষ্ট নয় এটাই
েচেয়িছল। আমরাও ফাইনােল েপৗঁেছ িজতেত না পারায় সন্তুষ্ট নই।”
২০০৫ সােল জাতীয় দেল অিভেষক হওয়ার পর ২৯ বছর বয়সী েমিস ১১২িট
ম্যাচ
েখেল
েফেলেছন।
যুক্তরাষ্ট্েরর জােল বল
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েভেঙ কেরেছন েদেশর হেয় সর্েবাচ্চ ৫৫িট েগাল। িকন্তু বার্েসেলানার
হেয় ২৮িট িশেরাপা েজতা েমিসেক হতাশায় ডুিবেয়েছ জাতীয় দেলর সাফল্য
না পাওয়াটা।
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আসরই েমিসর জন্য েশষ সুেযাগ। এই িচিলর িবপক্েষ প্রথম ম্যাচ
েচােটর জন্য েখলেত পােরনিন; পেরর ম্যাচগুেলােত দুর্দান্ত েখেল
আর্েজন্িটনােক ফাইনােল উিঠেয় িশেরাপা-খরা েঘাচােনার েশষ ধােপ
েপৗঁেছিছেলনও েমিস। তেব েশষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় তারও দায় আেছ।
িনউ জার্িসর ইস্ট রাদারেফার্েডর েমটলাইফ স্েটিডয়ােম বাংলােদশ সময়
েসামবার সকােলর ফাইনােল েতমন জ্বেল উঠেত পােরিন পাঁচ বােরর
বর্ষেসরা ফুটবলার।
িনর্ধািরত ৯০ িমিনট আর অিতিরক্ত সময় েগালশূন্য থাকার পর
টাইব্েরকাের িচিলর আর্তুেরা িভদােলর প্রথম শটই েরােমেরা েঠিকেয়
েদওয়ায় মেন হচ্িছল গত আসেরর ফাইনােলর উল্েটা ফলটাই হেত যাচ্েছ।
িকন্তু দেলর প্রথম শটিট িনেত এেস েমিস েদখােলন অমার্জনীয়
ব্যর্থতা। বার্েসেলানা সতীর্থ ক্লাওিদও ব্রােভােক েকােনা কষ্ট

েদনিন, উিড়েয় মােরন ক্রসবােরর উপর িদেয়। পের িচিল েগালরক্ষক
েঠিকেয় েদন লুকাস িবগিলয়ার শট। আর্েজন্িটনােক হারেত হয় আেরকিট
ফাইনাল। ব্যর্থতার দায় িনেয়ই তাই এল অবসেরর েঘাষণাটা।

