ႏုိင္ငံတကာပဲြမ်ားမွ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ရပ္နားမလား
သတင္းရင္းျမစ္ > ေဒါက္တာစိုးသိန္း
အဂၤါေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၆ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၂၁ မိနစ္

(တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ Sunday Times သတင္းစာပါ အပိုအခ်ပ္ေရ Let’s Go 2010 တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ Mark
Gleeson ႏွင့္ Bate Felix ေရးသားေသာ “Goodluck is bad news for Fifa” ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္
ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)
အကယ္၍ နိုင္ဂ်ီးယားအစုိးရသည္ ဖီဖာအဖဲြ႔၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို မစဥ္းစားဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမည္ဆိုလွ်င္
ေတာင္အာဖရိကတြင္ က်င္းပဦးမည့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၏ အမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးပဲြတြင္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား အမ်ဳိးသမီး
ေဘာလံုးအသင္း ပါ၀င္ႏိုင္မႈအေပၚ ထိခိုက္ႏုိင္စရာအေၾကာင္း ရွိေနသည္။
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားအစိုးရက သူ႔ေဘာလံုးအသင္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဘာလံုးပဲြမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကစားခြင့္ကို ၂ ႏွစ္
ပိတ္ပင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ၂၀၁၀ ဖီဖာ ကမၻာ့ဖလားပဲြမွာ အုပ္စုပဲြအၿပီး
လွည့္ျပန္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ ဖီဖာက ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား အစုိးရကို ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းေစလိုေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၿပီး၊ တနလၤာေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ အေၾကာင္းျပန္ေစရန္
ေျပာၾကားထားသည္။
ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ လူငယ္ေဘာလံုးအသင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးအသင္းတို႔ကိုပါ
ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား သမၼတ ဂြတ္လတ္ ေယာနသန္ Goodluck Jonathan က ထိုသို႔
ေၾကညာအၿပီး နာရီအနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ ဖီဖာအဖဲြ႔ကလည္း ဤသို႔ ျပဳမူပါက ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ
ေဘာလံုးအသင္း အားလံုးကို ႏုိင္ငံတကာ ေဘာလံုးပဲြမ်ားတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ႏုိင္စရာ
အေၾကာင္းရွိေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ဖီဖာအဖဲြ႔၏ အားကစားခံယူခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ၾသဇာအာဏာမွ လြတ္ကင္းေသာ
အားကစားအဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ေရး တနည္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ အားကစား အဖဲြ႔အစည္းတခု ျဖစ္ေရး” ဟု
ဖီဖာအဖဲြ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ နစ္ကိုးလပ္ မိန္းေဂါ့တ္ Nocholas Maingot က ရွင္းျပသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ
စေနေန႔အထိ အေျခအေနမ်ားအရ နိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေနာက္ဆုတ္မည့္ အရိပ္အေယာင္ မေတြ႔ရပါ။
ယူ-၂၀ ႏွင့္ ယူ-၁၇ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အမ်ဳိးသမီးအသင္း ၂ သင္းသည္ ကမၻာ့အမ်ဳိးသမီး
ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြမ်ားအတြက္ ေျခစစ္ပဲြေအာင္ၿပီးသား အသင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား
ထိပ္တန္းကလပ္အသင္း Heartland မွာလည္း မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ African Champions League
အုပ္စုပဲြစဥ္မ်ားမွာ ပါ၀င္ကစားမွာလည္း ျဖစ္သည္။
ဖီဖာ၏ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဘာလံုးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပါ၀င္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို
ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြ ေဒၚလာ ၂ သိန္းခဲြကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းခံရျခင္းတို႔
ပါ၀င္သည္။ ေဘာလံုးသုေတသီမ်ားက ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားသမၼတ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကမၻာ့ဖလားပဲြရလဒ္၏
တုံ႔ျပန္မွႈျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။
“ဒီနည္းဟာ အေကာင္းထက္ အဆိုိးကို ပုိၿပီး ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ မီးသတ္ နည္းတနည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အ႐ႈံးနဲ႔
ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ေဘာလံုးအသင္းကို အခုလို ႏိုင္ငံတကာ
ေဘာလံုးပဲြေတြမွာ မပါဖို႔ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာမ်ဳိး လုပ္စရာ မလိုပါဘူး။ အေသအခ်ာ ေလ့လာၿပီး
ဆက္ႀကိဳးစားဖို႔နဲ႔ အမွားေတြ ျပင္ႏုိင္ဖို႔၊ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ပိုၿပီး လုပ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္” ဟု
Times of Nigeria သတင္္းစာတြင္ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ မိုက္ကယ္ အက္ဖေလာင္ Miahael Efflong က
ေ၀ဖန္ေရးသားထားသည္။
ႏုိင္ဂ်ီးယားႏုိင္ငံ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္မႈရွိေသာ KickOffNigeria.com Website တြင္ “ဒါဟာ
အစိုးရအေနနဲ႔ တရားမ၀င္ လာဘ္စားမႈေတြကို ရွင္းလင္းသုတ္သင္ခ်င္တဲ့ သေဘာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္” ဟု
သံုးသပ္ထားသည္။
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ႏုိင္ငံတကာပဲြမ်ားမွ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ရပ္နားမလား
သတင္းရင္းျမစ္ > ေဒါက္တာစိုးသိန္း
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“ဒီကိစၥမွာ နိုင္ဂ်ီးရီးယားအစိုးရရဲ ့သေဘာထားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပါ။ ဖီဖာအေနနဲ႔ လက္ရွိ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား
ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (Nigeria Football Federation = NFF) ကို ဖ်က္သိမ္းတာကို လက္ခံဖို႔ သင့္ပါတယ္’’ ဟု
ေဘာလံုးပဲြ ေၾကညာသူ ေကာလင္း အူဒို Colin Udoh က ရွင္းလင္းေျပာျပသည္။
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား သမၼတကလည္း NFF ၏ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အရပ္ရပ္ကို စာရင္းစစ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။
“အကယ္၍ ဘ႑ာေရး မကိုက္ညီမႈမ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက အမႈေဆာင္မ်ားအားလံုး အေရးယူခံရမည္” ဟု
သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အင္မို နီဘိုရို (Imo Niboro) က ေျပာသည္။
“နိုင္ဂ်ီးရီးယား ေဘာလံုးအဖဲြ႔ရဲ႕ ျပႆနာက ဖဲြ႔စည္းပံု ပ်က္ေနတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ပဲြေတြကေန နားထားၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရဦးမွာ” ဟုလည္း အင္မိုက
ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။
ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကလည္း “ကမၻာ့ဖလားပဲြက ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ေစာစီးစြာ ထြက္ခဲ့ရသည့္အေပၚ အစိုးရႏွင့္
ေဘာလံုး ၀ါသနာရွင္ ျပည္သူမ်ားကို ေတာင္းပန္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကစတမ္းဆိုလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အဖဲြ႔သည္ ဖီဖာကမၻာ့ဖလားပဲြမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈ အမ်ားႀကီး
ရရွိခဲ့သည္” ဟု ေျပာသည္။
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