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ကြာတားဖုိင္နယ္အဆင့္
(ဘရာဇီး-နယ္သာလန္)
ကမၻာ့ဖလား ကြာတားဖုိင္နယ္အဆင့္ မေန႔တုန္းက စတင္ကစားရာမွာ ပထမပဲြစဥ္အျဖစ္
ဘရာဇီး-နယ္သာလန္တို႔ ကစားခဲ့ပါတယ္။ ဒီပဲြမွာ ဘရာဇီးတို႔အေနနဲ႔ ေျခစြမ္းကုိ တသမတ္ထဲ
ထိန္းမထားႏုိ္င္ခဲ့လုိ႔ ႐ႈံးခ်က္နာရတာပါ။ အရႈံးနဲ႔ ထုိက္တန္တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရပါေတာ့မယ္။
ဘရာဇီး ပထမပုိင္း ကစားပံု ေကာင္းပါတယ္။ ၂ ဂုိးေလာက္ ရသင့္ခဲ့ပါတယ္။
နယ္သာလန္နည္းျပ ဗန္မာ၀စ္က သူ႔အသင္း ပထမပုိင္းကစားပံုက ဘရာဇီးကုိ ရွိန္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္
သူ႔ကစားသမားေတြကုိ ပံုမွန္အတုိင္း ကစားဖို႔ အားလပ္ခ်ိန္မွာ မွာခဲ့တယ္၊ သူေျပာတဲ့အတိုင္း ကစားႏုိင္လုိ႔
အခုလို အႏိုင္ရတာလို႔ ပြဲအၿပီးမွာ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။
ဘရာဇီးနည္းျပ ဒြန္ဂါကေတာ့ သူ႔အသင္း ဒုတိယပုိင္း ကစားပံုက ပထမပုိင္းကစားပံုနဲ႔ မတူဘူး၊ ကမၻာ့ဖလားလုိ
ပြဲမ်ဳိးမွာ အမွားအယြင္း ေသးေသးေလးေတြကအစ ပြဲအေျဖကို ေျပာင္းတတ္ပါတယ္၊ ႐ႈံးနိမ့္မႈအတြက္
တာ၀န္ယူတဲ့အေနနဲ႔ ႏုတ္ထြက္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ ေျပာပါတယ္။
သူဟာ လူစားလဲတာေတြ လုပ္သင့္ခဲ့ေပမယ့္ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။
ဒီပြဲရဲ႕ အေကာင္းဆံုးဆုကို စႏုိက္ဒါ ရသြားပါတယ္။
ကြင္းလယ္ ဂ်ပန္ဒုိင္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကလည္း ေျပာစရာျဖစ္ေနၿပီး၊ ဒီႏွစ္ ကမၻာ့ဖလားရဲ႕ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္း
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒိုင္ေတြ ဖ်က္ဆီးပစ္ေနတယ္လို႔ေတာင္ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
ဒီပြဲမွာ စိတ္ပ်က္စရာ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ နာမည္ႀကီးကစားသမား ေရာ္ဘင္ အုိက္တင္မ်ားေနတာပါပဲ။
ဘရာဇီး ထြက္သြားရတာ ပရိသတ္ေတြအတြက္ေတာ့ နစ္နာမႈတခုပါပဲ။
ဘရာဇီးရဲ႕ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ဖလားအိပ္မက္ေတြ အဆံုးသတ္ သြားခဲ့ပါၿပီ။
(ဥ႐ုေဂြး-ဂါနာ)
ဥ႐ုေဂြးက ကံတရား ေဖးမမႈနဲ႔ အႏုိင္ရသြားတာပါ။
ေျခက သိပ္ၿပီး မကြာေတာ့ အႀကိတ္အနယ္ ရွိပါတယ္။
ဂါနာက ပရိသတ္အား ယူၿပီး ကစားသြားခဲ့တာပါ။
ဒီပြဲမွာ တုိက္စစ္မွဴး ဒီဂို ေဖာ္လန္ ေျခစြမ္းျပ ကစားသြားၿပီး အေကာင္းဆံုး ဆုလည္း ရသြားပါတယ္။
ဂါနာအသင္းသားေတြ ဒုတိယပုိင္းမွာ အမွားအယြင္း မ်ားခဲ့ၿပီး၊ ဥ႐ုေဂြး ဂိုးသမား မူစလီရာ လက္စြမ္းျပလုိ႔
ႏုိ္င္သြားခဲ့တာလို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။
ဥ႐ုေဂြးက ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ၾကာမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆီမီးဖုိင္နယ္ကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္တာပါ။ ဆီမီးမွာေတာ့
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နယ္သာလန္နဲ႔ ဆံုရပါလိမ့္မယ္။
ေတာင္အေမရိကအသင္းနဲ႔ ဥေရာပအသင္းတို႔ ထပ္ေတြ႔ၾကရဦးမယ့္ ပဲြပါပဲ။
ပြဲႀကိဳ
(ဂ်ာမဏီ-အာဂ်င္တီးနား)
ဒီကေန႔ ညမွာေတာ့ ကြာတားဖုိင္နယ္ ေနာက္ဆံုး ဒုတိယပဲြအျဖစ္ ဂ်ာမဏီနဲ႔ အာဂ်င္တီးနားတို႔ ကစားပါမယ္။
ဂ်ာမဏီက ကမၻာ့အဆင့္ ၆ ၊ အာဂ်င္တီးနားက ၇ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရပန္းစားမႈမွာ အာဂ်င္တီးနားကသာၿပီး၊ အစဥ္အလာမွာေတာ့ ဂ်ာမဏီ ခ်န္ပီယံ ၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ထားမႈက
ပိုသာပါတယ္။
အာဂ်င္တီးနားမွာ လီယြန္နယ္ မက္ဆီ ေလ့က်င့္ေရး တရက္ မဆင္းႏုိင္ေပမယ့္ ပြဲစကတည္းက ပါလာမယ္။
ကြင္းလယ္မွာ ဂ်ာမန္ရဲ႕ ေကာင္တာကို ထိန္းႏုိင္ဖုိ႔ ဒီမာရီယာ အစား ခံစစ္ ပုိသန္တဲ့ ဂူတီရက္စ္နဲ႔
အစားထုိးဖြယ္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြင္းလယ္မွာ ေရာဒီကြတ္ဇ္နဲ႔ ဗီရြန္ ဘယ္သူကုိ သံုးမလဲဆုိတာလည္း
မာရာဒိုနာ ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မွာပါ။
တယ္ဗက္နဲ႔ ဟီဂူရီရန္ကုိ တင္ၿပီး ေနာက္မွာ မက္ဆီက တုိက္စစ္ကုိ လုိက္ပါကစားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ၄ - ၃ - ၁ - ၂
နဲ႔ ပြဲထြက္လာမွာပါ။
၂ သင္းစလံုး ဒဏ္ရာရ ပြဲပယ္ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိပါဘူး။
ဂ်ာမဏီမွာ တုိက္စစ္မွဴး ပုိေဒါစကီး ၾကြက္သားဒဏ္ရာေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကစားျဖစ္ဖုိ႔ မ်ားပါတယ္။
ထံုးစံအတုိင္း ကြင္းလယ္ ဖန္တီးရွင္ အုိေဇး ပါမယ္။ တုိက္စစ္မွဴး ကလုိေဆး၊ ပုိေဒါစကီးတုိ႔ကို တင္ၿပီး ၄ - ၂ - ၃
- ၁ နဲ႔ ထြက္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ၆ ႀကိမ္ ဆံုဖူးထားၿပီး၊ အာဂ်င္တီးနားက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလား ကြာတားမွာ
ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ ဂ်ာမဏီကုိ ႐ႈံးထားဖူးပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး ဆံုခဲ့တဲ့ ဂ်ာမန္ေျမမွာ ကစားတဲ့ ေျခစမ္းပြဲမွာလည္း အာဂ်င္တီးနားက ဂ်ာမဏီကုိ တဂိုး ဂုိးမရွိနဲ႔
အႏုိင္ရထားဖူးပါတယ္။ ဂ်ာမဏီအေနနဲ႔ အာဂ်င္တီးနားနဲ႔ေတြ႔တုိင္း ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ရေလ့ရွိတာကုိ
သတိထားဖို႔ ရွိၿပီး၊ ဂိုးျပတ္ေလ့လည္း မရွိပါဘူး။
ဂ်ာမဏီက ဒီပြဲမွာ ခံစစ္ကုိ ပိတ္ၿပီး၊ ေကာင္တာကေန ကစားဖုိ႔ွ ရွိပါတယ္။
တုိက္စစ္ပုိင္းမွာ ဟီဂူရီရန္၊ တယ္ဗက္ဇ္၊ မက္ဆီတုိ႔က ထက္ျမက္ပါတယ္။
ဒီပြဲမွာ အာဂ်င္တီးနားရဲ႕ တုိက္စစ္ကုိ ဂ်ာမဏီ ေနာက္တန္းနဲ႔ မွတ္ေက်ာက္တင္သြားမွာပါ။
တဦးခ်င္း ထူးခြ်န္တဲ့ အာဂ်င္တီးနားတို္႔ရဲ႕ ကစားပံုနဲ႔ အသင္းလုိက္ စုစည္းမႈေကာင္းတဲ့ ဂ်ာမဏီတို႔ ကစားပံု
ဘယ္သူ ပိုသာမလဲဆုိတာ ဆံုးျဖတ္ေပးသြားပါမယ္။
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အာဂ်င္တီးနားပဲ ဘရာဇီးေနာက္ လိုက္သြားမလား၊ ဂ်ာမဏီပဲ နယ္သာလန္ေျခရာ နင္းေလမလားဆိုတာ
စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။
ပြဲတိုင္းလိုလို ဂိုးေတြ မ်ားမ်ားသြင္းေနျပီး၊ စိတ္အားတက္ၾကြေနတဲ့ အာဂ်င္တီးနားတို႔ ဆီမီးေရာက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။
လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။
(စပိန္-ပါရာေဂြး)
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ပါရာေဂြးကို ေအာက္အသင္းလုိ႔ သေဘာထားက်တယ္။ စပိန္ပဲ
ဆီမီးတက္မယ္ေပါ့။ ေဘာလံုးမွာက မထင္တာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္္။ မေန႔က ကစားပဲြ ဘရာဇီးကုိပဲ ၾကည့္ပါ။
စပိန္မွာ ကြင္းလယ္က မာတီနက္ဇ္ ဒဏ္ရာရွိေနေပမယ့္ က်န္တာ လူစံုပါတယ္။ စပိန္မွာ ေတာ္ရက္စ္နဲ႔
ဗယ္လာအတြဲပဲ ဆက္ၿပီး ပြဲထြက္လာႏုိင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ကြင္းလယ္မွာ အလြန္ဆုိ၊ ဇာဘီ၊ အင္နစၥတာတုိ႔ ရွိေနၿပီး၊
၄ - ၃ - ၃ နဲ႔ ပြဲထြက္လာပါလိမ့္မယ္။
ပါရာေဂြးမွာ ကြင္းလယ္က ဆယ္စီရက္ ျပန္ပါလာၿပီး၊ တုိက္စစ္မွာ ဆန္တာခ႐ုပ္၊ ဘာရီ႐ုိ႕စ္၊ ဗယ္ဒက္ဇ္တို႔နဲ႔
ထြက္လာဖုိ႔ ရပါတယ္။ ၄ - ၃ - ၃ ကစားမွာပါ။
ပါရာေဂြးက ကြာတားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တက္ႏုိင္တာျဖစ္ၿပီး၊ စပိန္က ကမၻာ့ဖလားသမိုင္းမွာ တႀကိမ္မွ
ဗုိလ္မစြဲဖူးေသးတဲ့ မွတ္တမ္းကို ေခ်ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပါရာေဂြးက ခံစစ္ ကစားပံု ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စပိန္ကြင္းလယ္ကုိ ယွဥ္ႏုိင္မလားဆုိတာ
ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။
ေရပန္းစားတဲ့ စပိန္ပဲ ၁၉၅၀ ေနာက္ပုိင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆီမီးကုိ တက္ႏုိင္မလား ဒါမွမဟုတ္ ပါရာေဂြးကပဲ
မထင္တာေတြ လုပ္ျပႏုိင္မလားဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။
စပိန္တိုက္စစ္မွဴးေတြ ေစာေစာစီးစီး ဂိုးေပါက္ေတြ႔သြားရင္ ဂိုးျပတ္သြားႏိုင္ေၾကာင္းပါ။
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