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ဒီတစ္ပတ္ Soccer Myanmar ပရိသတ္ကို မိတ္ဆက္ေပးမယ့္ ကစားသမား ကေတာ့
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေကာင္းဆံုး ေတာင္ပံ ကစားသမားလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့
ေဇယ်ာေရႊေျမ ကစားသမား ရာဇာ၀င္းသိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇာ ၀င္းသိန္းဟာ လက္ရွိ ကစားေနတဲ့
ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ ကစားသမား ေတြထဲက အေကာင္းဆံုး ကစားသမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္သလို
တစ္ဦးခ်င္း၊ အသင္းလိုက္ ထူးခၽြန္ဆုေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆြတ္ခူး ႏိုင္ခဲ့သူလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ MNl Cup ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေဇယ်ာေရႊေျမ အသင္းဟာ ႏိုင္ပြဲ
ႏွစ္ပြဲသာ ရရွိခဲ့ၿပီး အဆင့္(၅)သာ ရခဲ့ေပမယ့္ ရာဇာ၀င္းသိန္း ကေတာ့ အေကာင္းဆံုး
ကစားသမား ဆုကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အလိမ္အေခါက္၊ အျမန္ႏႈန္းနဲ႔
ေဘာလံုး ကၽြမ္းက်င္မႈကို ဦးစားေပး ကစားတတ္တဲ့ ရာဇာ၀င္းသိန္းရဲ႕ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈကို
ေလ့လ ာၾကည့္တဲ့အခါ ...
ငယ္ဘ၀
ရာဇာ၀င္းသိန္းကို ၁၉၈၈ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔မွာ အဖ ဦး၀င္းသိန္း၊ အမိ
ေဒၚျမင့္ျမင့္ဦးတို႔ကေန ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ေမြးဖြားရာ ဇာတိကေတာ့ ရန္ကုန္ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္ႏွမ သံုးေယာက္ ရွိတဲ့အနက္ အငယ္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အသက္ ၁၁
ႏွစ္အရြယ္၊ ၁၉၉၉ ခုနွစ္မွာ အားကာ သိပၸံက ျပဳလုပ္တဲ့ လူေရြးပြဲကို ပါ၀င္ အေရြး
ခံခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ အရည္အခ်င္းကို အကဲျဖတ္ တာ၀န္ရွိ သူေတြက သေဘာက် တာေၾကာင့္
အားကာသိပၸံ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ အားကာသိပၸံမွာ ပညာ
သင္ယူေနတဲ့ ရာဇာ၀င္းသိန္းကို စီးပြားကူးသန္းရဲ့ ကင္းေထာက္ေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး
၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ စီးပြားကူးသန္း (ခ) အသင္းမွာ ပါ၀င္ကစားဖို႔ ကမ္းလွမ္းျခင္း
ခံခဲ့ရပါတယ္။
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ေဘာလံုးသမား
ဘ၀
စီးပြားကူးသန္းရဲ႕
အသင္းမွာ
ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။
ေရာက္ရွိ
ယူ-၂၀
ခံခဲ့ရပါတယ္။
ရာဇာ၀င္းသိန္းရဲ႕
အာဆီယံ
တစ္ရာသီသာ
ခဲ့ပါတယ္။
ခ်န္ပီရွစ္
အဲဒီ
ဒါေၾကာင့္
ျမန္မာ့
ျပိဳင္ပြဲမွာ
ကမ္းလွမ္းမႈကို
ကစားေစခဲ့ၿပီး
စီးပြားကူးသန္း
ၿပိဳင္ပြဲအတြက္
သူဟာ
လက္ေရြးစင္
ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔
ျမန္မာအသင္းဟာ
ေနာက္ရာသီမွာပဲ
လက္ခံခဲ့ၿပီးတဲ့
ပထမ
ဘ၀
အသင္းႀကီးကို
လူေရြးေတာ့
ပြဲဦး
အာဆီယံ
လွခဲ့ပါတယ္။
စီးပြားကူးသန္း
အဆင့္ျမင့္တန္း
ရာဇာ၀င္းသိန္း
ေနာက္မွာ
ေရာက္ရွိၿပီး
ယူ-၂၀
ခ်န္ပီယံ
ရာဇာ၀င္းသိန္းကို
အသင္းႀကီးက
ကစားသမား
ေရြးခ်ယ္
တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ
ဘ၀ကို
(ခ)
လူငယ္
(တိုက္ဂါးဖလား)
ခံခဲ့ရတာေၾကာင့္
အသင္းနဲ႔အတူ
ရရွိခဲ့ပါတယ္။
(၄၀)ေက်ာ္
လက္ေရြးစင္
AFC
ကစားၿပီး
မာေဒးကား
Challenge
ေနာက္ဆံုး
ၿပိဳင္ပြဲ၀င္
လက္ေရြးစင္
ရာဇာ၀င္းသိန္းဟာ
စုစုေပါင္း
ၿပိဳင္ပြဲ
Cup
ကစားခဲ့တဲ့
ေျခစစ္ပြဲ
ေျခလွမ္းကို
ျမန္မာ့
ဂိုး(၂၀)
ေငြတံဆိပ္၊
ေနာက္တစ္ႏွစ္
ေအာင္ေစ
ပြဲမွာ
လက္ေရြးစင္
သြင္းယူ
စတင္
ဆီးဂိမ္း
ရာဇာ
ခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ခဲ့သူလည္း
အၾကာမွာ
အသင္းအတြက္
၀င္းသိန္းဟာ
ေငြတံဆိပ္
လက္ေရြးစင္
အာဆီယံ
ေရြးခ်ယ္
ျမန္မာ့
သူဟာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်န္ပီယံရွစ္
ဆုမ်ားကို
ပြဲေပါင္း
လက္ေရြးစင္
လက္ေရြးစင္
သူဟာ
Eleven
ေဘာလံုးသမားဆု
ကစား
အသင္းကို
ျပည္တြင္း
ခဲ့ၿပီးေနာက္
အေကာင္းဆံုး
ေျပာင္းေရႊ႕
(၁)ႀကိမ္
မွာလည္း
အသင္းရဲ့
ေဘာလံုး
ခဲ့ပါတယ္။
ရရွိ
တစ္ဦးခ်င္း
သမားဆု
နည္းျပခ်ဳပ္နဲ႔
ခဲ့ပါတယ္။
တစ္ႀကိမ္၊
ထူးခၽြန္ဆု
သူဟာ
အသင္းေဖာ္ေတြ
စာနယ္ဇင္းမ်ားက
အေနနဲ႔
ေရႊေဘာလံုးဆု
ရွိတဲ့
အသင္းမွာ
ေပးတဲ့
ေဇယ်ာ
အေကာင္းဆံုး
(၂)ႀကိမ္၊
၅ျဖစ္ခဲ့လို႔
ႏွစ္ေက်ာ္
ေရႊေျမ
First
ပရို
ေဘာလံုးသမားဘ၀
ကစားသမား
ရာဇာ၀င္းသိန္းဟာ
က်ပ္သိန္း(၅၀)၊
ေဇယ်ာေရႊေျမ
လံုးပန္ေနရတဲ့
အဆင့္(၅)သာ
ဆုကို
ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ကစားသမား
အျပင္
လစာ
ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္
ပရို
က်ပ္(၁၀)သိန္းနဲ႔
အသင္းကလည္း
ေဘာလံုးသမား
ဘ၀က
ဒါေတာင္
သိပ္အားရစရာ
ႏိုင္ပြဲေတြ
ရာဇာ၀င္းသိန္းဟာ
အျဖစ္
ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဆြတ္ခူး
မရွိခဲ့ပါဘူး။
ေဇယ်ာေရႊေျမ
ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့လို႔
ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ပြဲစဥ္အလိုက္
အသင္းကို
အေသးစား
ဒါေပမယ့္
ဒဏ္ရာေလးေတြနဲ႔
လတ္မွတ္ထိုးေၾကး
အမွတ္ေပး
အေကာင္းဆံုး
ရာဇာ၀င္းသိန္းရဲ့
ဇယားမွာ
ေနာက္ဆံုး
ရွိေနတယ္လို႔
အသင္း
ဒါေၾကာင့္
ေျပာင္းေရႊ႕
တာ၀န္ရွိသူ
သတင္းေတြအရ
အသင္းနဲ႔
ႏိုင္မယ္လို႔
သိရပါတယ္။
ေတြက
စာခ်ဳပ္သက္တမ္း
ရာဇာ၀င္းသိန္းစာ
သူ႔ရဲ့
ရန္ကုန္ကလည္း
သိရပါတယ္။
အေျပာင္းအေရႊ႕ကို
ကုန္ဆံုးမယ့္
သူ႔ကို
ရန္ကုန္
စိတ္၀င္စား
ယူႏိုက္တက္ကို
ခြင္ျ့ပဳျခင္း
၂၀၁၁
ခုႏွစ္မွသာ
ေနေပမယ့္
ေျပာင္းဖို႔
မရွိခဲ့ပါဘူး။
ေဇယ်ာေရႊေျမ
လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ဆႏၵ
ဘ၀
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္
ပရိသတ္
အတြက္
စကားလက္ေဆာင္
ရာဇာ၀င္းသိန္းရဲ့
ျဖစ္ဖို႔လို႔
ျပည့္စံု
မွာ
မေမ့နိုင္ေသးဘူးလို႔
“ကၽြန္ေတာ္ဟာ
ျဖစ္ပါတယ္။
သူ႔ရဲ့
ေနၿပီလို႔
ပယ္နယ္တီ
အခုအခ်ိန္အထိ
ဆိုပါတယ္။
ဘ၀
ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
လြဲေခ်ာ္ခဲ့လို႔
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာ
ဆိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္
ပရိသတ္အ
ပရိသတ္
သူ႕ရဲ႕
တြက္
သူဟာ
ရံႈးနိမ့္
အတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕
ႀကိဳးစားေနဆဲ
အာဆီယံ
ဘ၀စီးပြားကူးသန္း
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာ
ေပးခ်င္တဲ့
ခဲ့ရတာကို
ယူ-၂၀
ၿပိဳင္ပြဲတုန္းက
ျဖစ္ပါတယ္”
စကား
ခုခ်ိန္ထိ
အေကာင္းဆံုး
လက္ေဆာင္ကေတာ့
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
ဆိုတဲ့
ထိုင္းနဲ႔ပြဲ
ကစားသမား
စကားပဲ
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