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စေနေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၁၉ မိနစ္

(ဂ်ဴလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Star သတင္းစာပါ Shoot 2010 အားကစားအခ်ပ္ပိုတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ေဆာင္းပါးရွင္ Nkabeng Matshe ေရးသားသည့္ “Fans Shouldn’t Choose Awards” ေဆာင္းပါးကို
ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုထားပါသည္။)
ဒိုင္လူၾကီးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွားအယြင္းေတြနဲ႔ ဂိုးဝစည္း ဗီဒီယိုေစာင့္ၾကည့္စနစ္ ကိစၥေတြကို
အသာေဘးဖယ္ထားၿပီး ဒီကမၻာ့ဖလားပဲြမၿပီးခင္ အေရးတၾကီး ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔လိုတဲ့ ကိစၥကေတာ့
အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားဆုကို ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ၾကမလဲ ဆိုတာပါပဲ။
ဒီကမၻာ့ဖလားပဲြအစမွာ ကမၻာ့ဖလားပဲြသမိုင္းမွာ ပထမဦးဆံုးအျဖစ္ ေဘာလံုးပရိသတ္ေတြက အေကာင္းဆံုး
ေဘာလံုးသမားဆုကို ဆႏၵမဲေပးၿပီး ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ဖီဖာအဖဲြ႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ “ေဘာလံုးပဲြပရိသတ္ၾကီးက
မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ ထိုက္တန္တယ္ ထင္တယ္ဆိုတဲ့ ကစားသမားကို ေရြးခ်ယ္ေပးဖို႔ပါပဲ။ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္သူဟာ
အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြၾကီး ၿပီးဆံုးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘတ္ဝိုင္ဇာ ဖလား Budweiser
trophy ကို ရရွိမယ္ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔ပါပဲ” လုိ ့ ဖီဖာက ေျပာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဖီဖာက ဝဘ္ဆိုဒ္တခု ဖြင့္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ မကၠဆီကို အသင္းတို႔
ဖြင့္ပဲြ ကစားၿပီးခ်ိန္က စတင္လို ့ဆႏၵမဲေတြ စတင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီပထမပဲြမွာ ေတာင္အာဖရိကအသင္းက စီဖီေဝး ရွာဘလာလာ Siphiwe Tshabalala က လွလွပပ
သြင္းခဲ့တဲ့ ပထမဂိုးရယ္၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ဂိုးသမား ဗင္းဆင့္ အီနီရဲမား Vincent Enyeama က အာဂ်င္တီးနား
သြင္းလိုက္တဲ့ ဂိုးကို ကယ္ဆယ္လိုက္ႏုိင္ခဲ့တာရယ္ကိုေတာ့ ဘယ္သူကမွ အျငင္းမပြားဘဲ အေကာင္းဆံုး
ေဘာသမားေတြအျဖစ္ ထိုပဲြေတြအၿပီးမွာ မဲဆႏၵေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့
အားကစားပရိသတ္ေတြဟာ မိမိတို႔ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ထင္စရာပါပဲ။
အဲဒီေနာက္ပိုင္း ပဲြစဥ္ေတြ ဆက္ကစားအၿပီးမွာေတာ့ မဲေပးပံုေတြဟာ စိုးရိမ္စရာ၊ စိတ္ပ်က္စရာ
ေကာင္းတာေတြကို ေတြ႔ရွိလာရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ နာမည္ၾကီးတဲ့ သူေတြကိုပဲ မဲေတြ
ေပးလိုက္လာတာမို႔ပါ။ သူတို႔တေတြ ဘယ္လုိဘယ္ပံု ကစားခဲ့တယ္ဆိုတာကို ထည့္မတြက္ၾကေတာ့ပါဘူး။
တကယ့္ကို ေကာင္းေကာင္းကစားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကစားသမားေတြကိုေတာ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ၾကပါတယ္။
ဥပမာတခ်ဳိ႕ကို တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ - ေပၚတူဂီအသင္းက နာမည္ၾကီးတိုက္စစ္မႉး ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္လ္ဒိုကို
သူကစားခဲ့တဲ့ ပဲြအားလံုးမွာ မဲေပးခဲ့ၾကတာ၊ အီတလီအသင္းက ဒဲန္နီယယ္ ဒီ ေရာ့ဆီကို နယူးဇီလန္နဲ႔ ကစားတဲ့
ပဲြအၿပီးမွာ မဲေပးခဲ့ၾကတာ (အဲဒီပဲြမွာ နယူးဇီလန္ဂိုးသမား မာ့က္ ပက္တာဆင္ဟာ အီတလီအသင္းက သြင္းတဲ့
ဂိုးေတြကို လွလွပပကယ္ဆယ္ခဲ့ပါတယ္) ေတြပါ။
ဖီဖာက မဲေပးလိုင္စင္ေပးထားတဲ့ ေဘာပဲြပရိသတ္ရဲ႕ မဲေတြကို စိစစ္ၾကည့္လိုက္ရင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့
အခ်က္က ဆီမီးဖိုင္နယ္ပဲြေတြ မတို္င္မီ ကစားၿပီးသမွ် ပဲြေပါင္း ၆ဝ အနက္ ၉ ပဲြမွာပဲ ေရွ႕တန္းလူေတြနဲ႔
အလယ္တန္း လူေတြမဟုတ္တဲ့ ကစားသမားေတြ မဲ ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆိုလိုတာက
ေနာက္တန္းကစားသမားေတြနဲ႔ ဂိုးသမားေတြဟာ ဒီဆုဖလားနဲ႔ မတန္သလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ႐ႈံးထြက္အဆင့္
ၿပိဳင္ပဲြတေလွ်က္လံုးမွာ ဂိုးသမားနဲ႔ ေနာက္တန္းလူေတြတေယာက္မွ် မဲမရခဲ့ၾကပါဘူး။
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားဂိုးသမား အီနီရဲမားအျပင္ တျခားထူးခြ်န္တဲ့ ဂိုးသမားေတြကေတာ့ ဟြန္ဒူးရပ္ႏိုင္ငံ ဂိုးသမားျဖစ္တဲ့
ႏိုဝယ္လ္ဗယ္လာဒရက္စ္၊ အေမရိကန္ ဂိုးသမား တင္မ္ ေဟာင္းဝပ္၊ ဆာဗီယားဂိုးသမား ဗလာဒီမား
စတိုကိုဗစ္တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဆားဗီးယားဂိုးသမားဟာ ဂ်ာမဏီနဲ႔ ေတြ႔ခဲ့တဲ့ အသင္းေတြထဲမွာ ဂ်ာမဏီက
ဂိုးရေအာင္ မသြင္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ တဦးတည္းေသာ ဂိုးသမား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဂိုးသမား ၄ ေယာက္ဟာ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္
ကစားခဲ့တာေၾကာင့္ မဲရွိခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
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ဂိုးသမားေရွ႕ကေန ကစားခဲ့ၾကတဲ့ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြကေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳခံၾကရတာ
နည္းပါးလွပါတယ္။ ပါရာေဂြးႏုိင္ငံ ေနာက္တန္းလူ အင္တိုလင္ အယ္လ္ကာရာ့ဇ္ကေတာ့ ထိပ္ဆံုးက
ေဖာ္ျပရမယ့္ အေကာင္းဆံုး ေနာက္တန္းလူ တေယာက္ပါ။ သူ႔ေၾကာင့္ပဲ ပါရာေဂြးဟာ အီတလီနဲ႔ ပဲြမွာ
သေရကစားႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ေနာက္တန္းလူ ေမေကာန္ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ တူညီခ်က္ကေတာ့ ေနာက္တန္းသမားျဖစ္ၿပီး ဂိုးတက္သြင္းႏုိင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ေမေကာန္
သြင္းခဲ့တဲ့ ေထာင့္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲကေန ဝင္သြားတဲ့ ဂိုးကေတာ့ အေကာင္းဆံုး ဂိုးေတြထဲက တဂိုး
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
အဂၤလန္ေနာက္တန္းလူ အက္ရွေလ ကိုးလ္နဲ႔ ဒိန္းမတ္ ေနာက္တန္းလူ ဒဲန္နီယယ္ အဂၢါတို႔ကိုလည္း ေမ့ထားလို႔
မရပါဘူး။
အလယ္တန္းလူေတြနဲ႔ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မႉးေတြ မဲရၾကတာကေတာ့ သဘာဝက်ပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လူေတြက ဂိုးသြင္းတဲ့ သူေတြကိုပဲ အၿမဲသတိရေနတတ္ၿပီး ဂိုးသြင္းတဲ့ သူမွပဲ
လူစြမ္းေကာင္းဘဲြ႔ တပ္ၾကတာမို႔ပါ။ ဂိုးမဝင္ေအာင္ ကာကြယ္ၾကရတဲ့ ေနာက္တန္း ကစားသမားေတြကိုေတာ့
ေမ့ထား႐ိုးထံုးစံ ရွိပါတယ္။
(www.fifa.com) ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚမွာ မဲေပးဖို႔ လုပ္ထားတဲ့ ဖီဖာရဲ ့အစီအစဥ္ကိုေတာ့ အေလးအနက္
ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေဘာလံုးပရိသတ္ရဲ႕ မဲေပးမႈေတြဟာ ေဘာလံုးကစား
နည္းစနစ္ေတြေပၚ သံုးသပ္ႏုိင္တဲ့ အေျခခံမႈေတြ နည္းပါးေနလို႔ပါပဲ။
တခုေထာက္ျပခ်င္တာကေတာ့ ခ်ီလီနဲ႔ ကစားတဲ့ပဲြမွာ ဘရာဇီး တိုက္စစ္မႉး ေရာဘင္ဟိုကို မဲေပးထားတာပါ။
အဲဒီပဲြကို ၾကည့္ခဲ့တဲ့သူတိုင္း သေဘာတူရမွာကေတာ့ ေဂါင္းတိုက္ဂိုးကုိ လွလွပပ သြင္းျပခဲ့တဲ့ ေနာက္တန္းလူ
ဂ်ဳအဲန္ Juan ျဖစ္ပါတယ္။
အဲလစ္ ပါတ္က္ ေဘာလံုးကြင္းမွာ ကစားခဲ့တဲ့ စပိန္နဲ႔ ပါရာေဂြးပဲြမွာ စပိန္က အဲန္ဒရီ အင္နီယက္စတာကို
မဲေပးခဲ့ၾကေတာ့ အားလံုးက အံ့အားသင့္သြားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဂိုးသမား အိကာ ကက္စီလာ့စ္ကသာ
ပါရာေဂြးသြင္းတဲ့ ပယ္နယ္လ္တီဂိုးကို ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပဲြၿပီးခါနီးမွာလည္း ေသခ်ာေပါက္ ဂိုး ၂ ဂိုးကို
ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ႏို႔မို႔ဆိုရင္ ေတာင္အေမရိကအသင္းတို႔ အခ်ိန္ပိုကစားၿပီးျဖစ္ေစ၊ ပယ္နယ္လ္တီမွာျဖစ္ေစ
ႏုိင္သြားႏုိင္ပါေသးတယ္။
ေပၚတူဂီ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မႉး နာမည္ၾကီး ေရာ္နယ္လ္ဒိုဟာလည္း သူ မဲရခဲ့တဲ့ ပဲြ ၃ ပဲြစလံုးမွာပဲ အေကာင္းဆံုး
မျဖစ္ထုိက္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီမဲေတြထဲမွာ အမ်ားဆံုး မဲဆႏၵရွင္ေတြကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဘာလံုးကစားတာထက္ ႐ုပ္ရည္ကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးခဲ့ပံုရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီ မဟာေဘာလံုး အားကစားပဲြဟာ
ေမာင္ေရြးပဲြလို ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာရမလားပါပဲ။ အုိင္ဗရီကို႔စ္အသင္းနဲ႔ ကစားတဲ့ပဲြမွာ ဂိုးမရွိ သေရက်ခဲ့ၿပီး
သူကန္တဲ့ အေဝးကန္ေဘာကလည္း ဂိုးတိုင္အေပၚ ေက်ာ္သြားပါလ်က္နဲ႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ေရာ္နယ္လ္ဒိုဟာ
အဲဒီပဲြမွာ အေကာင္းဆံုး ကစားသမား ျဖစ္ခဲ့ရတာလဲ။
ဒီဖလားပဲြၾကီး ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ဖီဖာအဖဲြ႔ၾကီးဟာ မူလပံုစံအတို္င္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမား
ဆုေရြးခ်ယ္ေရးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
အဲဒီဆုေပးအဖဲြ႔မွာ ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးသမားေဟာင္းေတြ၊ နည္းျပေတြ ပါဝင္ေနတာမို႔ပါ။ အခု ေဘာလံုးပဲြ
ပရိသတ္ မဲေပးစနစ္ဟာ ဒီလုပ္ငန္းတာဝန္နဲ႔ လံုးဝ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။
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