စပိန္တိုက္စစ္မွဴး ေဒးဗစ္ဗီလာ ဘာေၾကာင့္ေက်ာ္ၾကား၊ လူႀကိဳက္မ်ားလဲ
သတင္းရင္းျမစ္ > ေဒါက္တာ စိုးသိန္း (ေတာင္အာဖရိက)
စေနေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၅၆ မိနစ္

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ထိပ္တန္းကလပ္အသင္း တသင္းျဖစ္တဲ့ ဆန္းေဒါင္း Sundown ရဲ႕ နည္းပညာဆိုင္ရာ
အႀကံေပး တက္ဒ္ ဒူမစ္တ္ထရူ Ted Dumitru က ေဒးဗစ္ဗီလာ David Villa ဘာ့ေၾကာင့္ ေၾကာက္စရာ
အေကာင္းဆံုး တိုက္စစ္မွဴး ျဖစ္ေနရတာလဲ ? ဘာ့ေၾကာင့္ အမ်ားနဲ႔မတူ သီးသန္႔အစြမ္းေတြ ထက္ေနရတာလဲ
? ဆိ္ုတာေတြကို Cell C and Nike ပူးေပါင္းအစီအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဘာေတြေၾကာင့္ သူကစားတာေတြ ေကာင္းေနရတာလဲ ?
သူဟာ စြယ္စံု ေဘာလံုးသမားပါ။ ဘယ္ေနရာမဆို ကစားႏုိင္တဲ့ သူပါ။ ကစားကြင္းရဲ႕
ဘယ္ဘက္ျခမ္းကျဖစ္ျဖစ္၊ ညာဘက္ျခမ္းကျဖစ္ျဖစ္ ကစားႏုိင္တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို
ဘက္စံုကစားႏုိင္တာေၾကာင့္ တိုက္စစ္ကစားတဲ့အခါ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္တဲ့သူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္
ေျပာခ်င္တာက သူ႔ရဲ႕ စြမ္းအားေတြက လွ်ပ္တျပက္ လ်င္ျမန္မႈ၊ လွည့္စားမႈပါတဲ့ လွႈပ္ရွားမႈ၊ လိုအပ္တဲ့အခါ
လ်င္ျမန္စြာ ေျပးႏုိင္စြမ္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို တားဆီးဖို႔ အလြန္ခက္ခဲတာမုိ႔ မရအရ တားဆီးဖို႔
ႀကိဳးစားရင္ေတာ့ အ၀ါကဒ္ေတြ၊ အနီကဒ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပၚတူဂီနဲ႔ ကစားတဲ့ပြဲမွာလုိ
လူက်ေနလ်က္နဲ႔ ေပါင္ေအာက္ေရာက္ေနတဲ့ ေဘာလံုးကို ရေအာင္ အနီးကပ္ ကန္ႏုိင္ခဲ့တာမ်ဳိးလို
ဂိုးဧရိယာထဲမွာ သူ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အံ့မခန္းပါပဲ။ ဘာစီလိုနားအသင္းကေတာ့ ေၾကးႀကီးေပးၿပီး သူ့႔ကို
ထိန္းထားရလိမ့္မယ္။ ေနာက္တခ်က္ ေျပာခ်င္တာက သူဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္လင္ၿပီး တက္ၾကြတဲ့
ကစားသမားတေယာက္ ျဖစ္ေနတာက သူ႔ရဲ႕ ကစားခ်က္ေတြကို အထူးအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစတာပါပဲ။
သူမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ ?
အခု က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ၊ သူဟာ လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္ၿပီး ဂိုးဧရိယာအတြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ျပက္သလို
လ်င္ျမန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ လုပ္တတ္သူပါ။ တဖက္အသင္း ေနာက္တန္းလူေတြဟာ သူ
ဘာလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာ သိရခက္တာမို႔ သူ႔ကို တားဆီးရတာ မလြယ္လွပါဘူး။ အဲဒါဟာ သူ႔ရဲ႕ အဓိက
အခ်က္ျဖစ္ၿပီး အဲဒါေၾကာင့္လည္း အခုအခ်ိန္အထိ ဂိုးအမ်ားဆံုး သြင္းထားသူတဦး ျဖစ္ေနရတာေပါ့။ သူ႔ရဲ႕
ဒီအရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ဘာစီလိုနာမွာ ကစားတဲ့အခါ အသင္းတိုင္းလိုလိုက ဂိုးဧရိယာအတြင္းမွာ
ပိတ္ဆို႔ကာကြယ္တတ္ၾကတဲ့ သေဘာကို နားလည္ထားၿပီး ကန္ကြင္းကန္ကြက္ေတြကို ၾကည့္တတ္၊
အသံုးခ်တတ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက စပိန္အသင္းမွာ ကစားေနတဲ့ လက္၀ဲတုိက္စစ္မွဴး
ေနရာဟာ သူ႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အေနအထားမဟုတ္ဘဲ ဂိုးဧရိယာအတြင္းမွာ ေရာက္ေအာင္ ၀င္ၿပီး
အလွည့္အပတ္ လ်င္ျမန္မႈနဲ႔ ကန္ခ်က္သြက္လက္မႈေတြက တဖက္အသင္းကို အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေပးမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ ဂိုးဧရိယာထဲမွာ အႏၱရာယ္အေပးႏုိင္ဆံုး တိုက္စစ္မွဴး ျဖစ္ေနရတာလဲ ?
အဲဒီဟာကေတာ့ အေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ႀကံဳလာတဲ့ အေျခအေနကို အေကာင္းဆံုး
အသံုးခ်ႏုိင္တာက သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ႀကီး တခုပါပဲ။ သူဟာ သူ႔အသင္း ၾကားထဲမွာေရာ၊ အသင္းအုပ္စုထဲက
႐ုတ္တရက္ ထြက္ၿပီးေတာ့ေရာ လႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး အကြက္ေကာင္းေတြကို ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ သူတဦးပါ။ က်ေနာ္
ေျပာခ်င္တာက ဗီလာလို လူစားမ်ဳိးကို နမူနာ႐ုပ္ျပတဦးအျဖစ္ အတုယူၿပီး က်ေနာ္တို႔
ေတာင္အာဖရိကအသင္းကို တက္သစ္စ လူငယ္ေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္သင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့
အခုေခတ္ လူငယ္ေတြဟာ လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္ၿပီး အေကာင္းဆံုး ေခတ္မီနည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးေနၾကၿပီး
ျဖစ္ေနၾကလို႔ပါပဲ။
တဖက္အသင္း ေနာက္တန္းလူေတြက ဘယ္လိုအေကာင္းဆံုးနည္းနဲ႔ သူ႔ကို တားဆီးနိုင္မယ္ ထင္လဲ ?
ဟာ … ဟ ! မလြယ္ဘူး။ ေနာက္တန္းလူေတြဟာ အေတာ့္ကို လ်င္ျမန္ႏိုင္မွ ျဖစ္မွာ။ သူ႔အတြက္
တစကၠန္႔ေလာက္ အခြင့္အေရးေလး ရသြားနဲ႔ ဂိုးေပးလိုက္ရမွာ။ ခြန္အားသံုးၿပီးေတာ့ တားဆီးမွသာ
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စပိန္တိုက္စစ္မွဴး ေဒးဗစ္ဗီလာ ဘာေၾကာင့္ေက်ာ္ၾကား၊ လူႀကိဳက္မ်ားလဲ
သတင္းရင္းျမစ္ > ေဒါက္တာ စိုးသိန္း (ေတာင္အာဖရိက)
စေနေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၅၆ မိနစ္

ျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မယ္။ ဒါေတာင္မွ သူ႔ရဲ႕ လ်င္ျမန္အဟုန္က အားလံုးကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေသးတယ္။ က်ေနာ္ သူ႔ကို
တားဆီးဖို႔ကို က်ေနာ့္အသင္းေတြကို သင္ေပးဖုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ၊ က်က်နန သူ႔ကစားပံုေတြကုိ
ဆန္းစစ္ၾကည့္ေပမယ့္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းကို ရွာမေတြ႔ခဲ့ပါဘူး။ သူ႔ေဘာလံုးကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး
ျဖတ္ယူႏုိင္မလဲဆိုတာကို သတိထားၾကည့္ဖို႔ေလာက္ပဲ အႀကံေပးႏုိင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ေတြ ကစားသလို ၅၀ %
ျဖစ္ႏိုင္ေျခနဲ႔ စြတ္ရြတ္ၿပီး ကန္သြင္းတာမ်ဳိး မလုပ္ဘဲ ေသခ်ာတဲ့ အခြင့္အေရးကို ေစာင့္ၿပီး
ဂိုးစည္းထဲေရာက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္တတ္သူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေခတ္ ေဘာလံုးေလာကဟာ လွႈပ္ရွားမႈ
ဂြင္ေတြ မ်ားလွပါတယ္။ ဗီလာလို ကစားသမားတေယာက္မ်ဳိးမွသာ ဒီလိုဂြင္ေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္သူတဦး
ျဖစ္ပါတယ္။
သူ႔ကို ခြန္အားသံုး ရင္ဆိုင္ရမွာလား ?
မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္ကေတာ့ မထင္ဘူး။ သူ့႔မွာ အဲဒါေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္တဲ့၊ လ်င္္ျမန္ျဖတ္လတ္တဲ့
အရည္အေသြးေတြ ရွိေနတယ္ေလ။ အဲဒီလိုလုပ္ရင္ တဖက္အသင္းက ျပစ္ဒဏ္ေတြ၊ အနီကဒ္ေတြနဲ႔
ႀကံဳၾကရမွာပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင္ စပိန္အသင္းအတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ပိုသာသလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ သူ႔ကို
တားဆီးဖို႔ကေတာ့ ခြန္အားတင္မကဘူး၊ ပညာသားပါတဲ့ ခံစစ္ေတြလည္း ရွိသင့္ပါတယ္။ က်ေနာ္သာဆိုရင္
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားတဲ့၊ ဗီလာလို လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္တဲ့ ေနာက္တန္းလူတေယာက္ေယာက္ကို ဗီလာကို
ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ေရြးရမွာပါပဲ။ စပိန္ေနာက္တန္းက ကစားသလိုမ်ဳိး ၂ ေယာက္၊ ၃ ေယာက္ေလာက္ကို စုစည္းၿပီး
ဗီလာကို ထိန္းဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ တေယာက္က သူ႔ကို ကပ္ထားရမယ္။ ဒုတိယတေယာက္က သူ့႔ေနာက္မွာ
ကစားကြက္မရွိေအာင္ ေနရမယ္။ ေနာက္တေယာက္က သူ႔အတြက္ ကန္ဖို႔ အေနအထား မျဖစ္ေအာင္
ရွိေနရမယ္။
ဗီလာလုိ တိုက္စစ္မွဴးကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ တေယာက္ေယာက္ကို ျပနိုင္မလား ?
အာဂ်င္တီးနားရဲ႕ လီယိုနယ္ မက္ဆီး Lionel Messi ကို တျခားအသင္းေတြ ေစာင့္ကပ္ထားခဲ့တာေတြ
ၾကည့္မိၾကမွာေပါ့။ အဲဒီလို လုပ္တာ သိပ္ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အသင္းတသင္းမွာ
တျခား တိုက္စစ္မွဴးေကာင္းေတြလည္း ရွိေနေသးတာမို႔ပါ။ သူတို႔တေတြကို လႈပ္ရွားဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ
ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ စပိန္အသင္းမွာလည္း ေကာင္းတဲ့ တျခားတိုက္စစ္မွဴးေတြလည္း
အမ်ားအျပားမို႔ တေယာက္ထဲကိုပဲ မဲၿပီး ကပ္ထားလို႔ကေတာ့ တျခားဘက္မွာ စပိန္အသင္းအတြက္
အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားမွာပါပဲ။
ဗီလာအေနနဲ႔ ဘာေတြ ဘယ္လုိ ဆက္ၿပီး ေကာင္းေနဦးမွာလဲ ?
ဘာစီလိုနာလို ကမၻာေက်ာ္အသင္းတသင္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔မို႔ သူ ဘာစီလိုနာအသင္းမွာ
ျပန္ၿပီး ကစားတဲ့အခါမွာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့ေလ။ ခ်န္ပီယံလိဒ္လို ပဲြေတြမွာ ကစားၿပီး ထင္ရွားတဲ့
တိုက္စစ္မွဴး တေယာက္အေနနဲ႔ အမ်ားက အထူးအသိအမွတ္ျပဳခံရမယ့္ သူတဦး ျဖစ္လာမွာပါ။
အခုအေနအတိုင္းကေတာ့ သူ႔မွာ အားနည္းခ်က္ တစံုတရာကို က်ေနာ္ေတာ့ မေတြ႔မိေသးပါဘူး။ သူ႔အေနနဲ႔
ကမၻာေက်ာ္ ဘာစီလိုနာအသင္းမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ကစားျပသြားမယ္လို႔ပဲ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔
ေျပာခ်င္ပါတယ္။
၂၀၁၀ ဖီဖာကမၻာ့ဖလားပဲြမွာ ဂိုးအမ်ားဆံုး သြင္းထားသူေတြ စာရင္းမွာ ၃ ဂိုးနဲ႔ အထက္
သြင္းထားသူေတြကေတာ့ …
၁ ။ ေဒးဗစ္ဗီလာ (စပိန္)
၂ ။ ၀က္စ္ေလ စႏုိင္ဒါ (နယ္သာလင္)

၅ ဂိုး
၄ ဂိုး
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စပိန္တိုက္စစ္မွဴး ေဒးဗစ္ဗီလာ ဘာေၾကာင့္ေက်ာ္ၾကား၊ လူႀကိဳက္မ်ားလဲ
သတင္းရင္းျမစ္ > ေဒါက္တာ စိုးသိန္း (ေတာင္အာဖရိက)
စေနေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၅၆ မိနစ္

၃ ။ ေသာမတ္စ္ မူလာ (ဂ်ာမဏီ)

၄ ဂို

၄ ။ မီ႐ရိုစလပ္ ကလို႔ (ဂ်ာမဏီ)

၄ ဂိုး

၅ ။ ဒီဂို ဖိုလဲန္ (ဥ႐ုေဂြး)

၄ ဂိုး

၆ ။ ဂြန္ဇာလို ဟီဂြီရဲန္ (အာဂ်င္တီးနား)
၇ ။ ေရာဘတ္ ဗီတက္ခ္ (စလိုေဗးကီးယား)

၄ ဂိုး
၄ ဂိုး

၈ ။ လူ၀ီ ေဆာရက္ဇ္ (ဥ႐ုေဂြး)

၃ ဂိုး

၉ ။ လူ၀ီ ဖက္ဘီယာနို (ဘရာဇီး)
၁၀ ။ လင္ေဒါန္ ဒိုႏိုဗင္ (ယူအက္စ္ေအ)
၁၁ ။ အာဆာမို ဂိုင္ရဲင္ (ဂါနာ)

၃ ဂိုး
၃ ဂိုး
၃ ဂိုး
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