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احسان ارینزی

د فوتبال په فدراسیون تورونه دې
ژر او عادالنه وڅېړل شي!
په دې وروستیو ورځو کې رسنیو داسې خبرونه خپاره کړل چې ګواکې د افغانستان د فوتبال فدراسیون څو نارینه
وو ،په هېواد کې د ننه او اردن ته د سفر په وخت کې ،د همدې فدراسیون د نجونو د ټیم غړې ځورولې دي!
دا له بده مرغه یو روڼ حقیقت دی چې په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلکو په همدې څلورو لسیزو کې د اسالمي
او ملي ارزښتونو د ساتلو له پاره ،په سلګونه زره سرونه قربان کړل ،د ښځو او نجونو فزیکي او رواني ځورونه د
کلتور په یوه برخه بدله شوې او دا بېوزلی قشر په کلیو او ښارونو کې ،له داسې درنو تاوتریخوالو ،تیریو او سپکاویو
سره مخامخ دی چې د هېواد په اوږده تاریخ کې ساری نه لري.
یو وخت د ختیځ ستر پوهاند سید جمال الدین افغاني ویلي و ،هلته چې زه وم (یعني افغانستان ،یعنی ختیځ  ،یعني
اسالمي هېوادونه) اسالم ډېر و؛ خو مسلمانان لږ موندل کېدل؛ خو اوس چې لویدیځ (اروپا) ته راغلی یم ،وینم چې
اسالم نشته؛ خو مسلمانانو غوندې خلک ډېر دي!
د سید جمال الدین افغاني د خبرې مانا دا ده چې موږ په خپل هېواد کې د اسالمی ارزښتونو د ژوندي ساتنې له پاره،
حتی د خپلو سرونو نذرانې ته چمتو یاستو؛ خو که د ټولنې متن او د ځینو عامو خلکو او په تېره بیا د ډېرو تش په
نامه سیاسي ،قومي ،مذهبي مشرانو ،ډلو او کړیو اعمالو ته وګورو؛ نو به وایو چې ډېر کړه وړه ضد اسالمي ،ضد
انساني ،ضد افغاني او ضد مدني دي!
د افغانستان د نجونو فوتبال ټیم د ځینو غړو جنسي او رواني ځورونه ،د همدې ضد اسالمي او ضد مدني اعمالو او
افعالو په سر کې راځي چې باید په کلکه وڅېړل شي او فاعلینو ته ډېره درنه جزا ورکړل شي.
څو ورځې مخکې ولسمشر داکتر محمد اشرف غني هم د دې موضوع په وړاندې ملي او نړیوال غبرګونونه خورا
جدي ونیول او لویې څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې خبره په عادالنه او مستنده توګه وڅېړي او خلک په نتایجو خبر
کاندي.
دوه ورځې مخکې لویې څارنوالۍ اعالن وکړ چې د افغانستان فوتبال فدراسیون د مشر او څلورو غړو ،دندې یې د
دې له پاره ځنډولې چې ناپیېلو او عادالنه څېړنو ته الره اواره شي.
د ټولنیزه رسنیو لیکنې دا په ډاګه کوي چې دې خبرونو د افغانستان خلک او په تېره بیا هغه کورنۍ چې خپلې لوڼه
درس ،په دولتي او خصوصي موسساتو او دوایرو کې کار ،ټولنیز فعالیت ،مدني خوځښت ،سفر او ورزش ته هڅوي،
په کلکله خپه کړی او ټول په دې تمه دي چې دا ځلې ،د ټاکل شوي حقیقت موندنکي پالوي د څېړنو پایلې ،واقعا ً
خپرې شي او د هېواد عدلي او قضایي ارګانونه د دې دردونکي پېښې د څېړنې په برخه کې ټول اسالمي او افغاني
جدیت په پام کې ونیسي او فاسدو عاملینو ته داسې درنې جزاوې ورکړې چې د نورو د عبرت وړ وګرځي.
دلته دا خبره د یادولو وړ ده چې د افغانستان د دولت وسله وال مخالفین د کمیت او کیفیت په حساب دومره پیاوړي او
زورور نه دي چې د هېواد درې لکه پنځوس زره امنیتي ځواکونو او امریکا او ناتو ته د جګړی په ډګر کې ماتې
ورکړي؛ بلکې د دولت د مشروعیت پیکه والی ،د قانون کمزوره واکمني ،د زورواکو او غلو راج ،د جهاد او مقاومت
په نامه سیاسي سوداګري او یرغمل نیونه ،پراخ اداري او اخالقي فساد ،غال ،غضب ،چور ،مافیایزم او د یو شمېر
تش په نامه سیاسي ،مدهبي او قومي مشرانو میریېتوب دې ته الر اواره کړي چې د هېواد د خلکو پراخه پرګنې دې
د دولت له مالتړه مخ واړوي او د دولت،امریکا او ناتو په سلګونو زره سرتیري دې ،د جګړې د بایلودلو درشل ته
نژدې شي!
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د افغانستان د فوتبال په فدراسیون باندې وروستني درانه تورونه ،د هېواد درنې اسالمي څېرې ،مدني پرمختیا،
ولسواکي ،د ښځو بریالی یون او ورزش ته ډېر زیانونه رسولي شي.
نړیوال د افغانستان د خلکو په دې اسالم او جګو شملو پورې خاندي!
لویه څارنوالي او دولت دې د موضوع عادالنه او ژر څېړل فرض وبولي او خلک دې د خپلو څېړنو په پایلو خبر
کاندي!
ً
ناموسي تیری د افغانستان خلکو ته اصال د منلو وړ نه دی!
نور باید غلو او غاصبینو ته دا موقع ورنکړل شي چې د اسالم او جهاد له سپېڅلو شعارونو څخه ناوړه ګټې وکړي!
پای
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