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  نکړل؛ را سیاسیونو چې څه هغه
 راکړل کې وخت کم په ورزشکارانو

 

 رول اغیزمن کې راوستلو په سولې د ته هیوادونو خو پیژني نه پولې سیاسې ورزش؛ او لوبې چې کې حال داسې په
 همدا او جوړوي برخه یوه روزنې عمومي د انسانانو د. لري ونډه پراخه کې ساتلو موټي یو په خلکو د. شي لوبولی

 به نړۍ نوره. کوي پیاوړې اړیکې نورې او ټولنیزې فرهنګي؛ اقتصادي، ترمنځ وګړو د ټولنې د چې دې لوبې
 ذهنیت د ډالر ملیاردونو په وګورو؛ ته تاریخ لسیزو تیرو نیږدې د افغانستان هیواد ځپلي جنګ خپل د که پریږدو؛

 هدف شریک یو او راټولیدو ولس ټول د الندې بیرغ یو او نوم یو تر ایجاد، د یووالي د منځ تر خلکو د جوړونې،
 اسالمي بهرنیو مشرانو، قومي عالمانو، دیني شوارګانو، ټولنو، ارګانونو، شخصي او دولتي بیالبیلو لپاره لرلو

 خو کړي رامنځته یووالی کې هېواد دې په چې وشول کارونه ډیر لوري له کړیو ډېرو نورو او هېوادونو خواخوږو
 یو او یووالي د یمعن رښتینې په ته ولس یې مخې له چې شول نه بریالي جوړولو میکانیزم یو داسې په توانېدل، ونه
 له پرته او وخت کم ډیر په څه هر دا اتالنو ډګر د سپورت د شامته؛ نیکه له خو. کړي وړاندې روحیه کیدلو ملت
 یمعن ریښتینې په یي ملت افغان ټول او کړل سره تر بریا په څه هر دا امتیازه؛ سمتي او قومي ګوندي، سیاسي، کوم
 .کړ موټی یو او راټول نوم په افغان یو د الندې چتر یو تر مفهوم او

 یي سره اتلولۍ خپلې په چې دي اتالن( ....نور او تکواندو والیبال، فوټبال، کرکټ،) برخې د سپورت د همدغه
 سمبولونه یووالي ملي او رسوونکي پیغام سولې د چې دي ورزشکاران همدغه. وبښه ویاړ ته افغانستان او افغانانو

 موده څه همداشان او اتالنو فوټبال د وړاندې ورځې څو اتالنو، کرکټ د ورځ تیره همدا ځو؛ نه لیرې ډیر. دي
 ګوټ په نړۍ د یي بیرغ رنګه درې افغانستان د او راوړل ویاړونه ته افغانانو او افغانستان اتالنو؛ تکواندو د مخکې
 ،پښتون ،کړل خوله یوه په یې افغانان ټول چې دی فوټبال او کرکټ همدا. وساته رپانده ویاړ او عزت په کې ګوټ

 ملی خپل ټولو او شول خوله یوه ټول....،پلوی طالب ،پلوی دولت ،پلوی جمیعت ،پلوی حزب...هزاره ،تاجیک
 سیاسي او ملي په چي کاش ای. لرو نه وړتیا دا بیا کې برخه سیاسي په چې مرغه بده له خو. کړل څرګند احساسات

 اتالنو د سپورت د لکه مشران سیاسي مو کاش اخیستالی، كار نه جذبې ملي له همداسي سپورت لكه مو کې مسایلو
 .وای سمبال پالنه ملي په ځای پر ژبپالنې او پالنې سمت پالنې، قوم پالنې، حزب د شان؛ په

 اوس. ده نه پاتې کې امان په ترې هم مو برخه سپورت د دغه آن چې شوي زورورې دومره السوهنې دښمن د اوس
 ککړ اور په نفاق د هم مو سمبول یووالي ملي د ورزش دغه چې کوي هڅه کړۍ وفادارې ته نورو او پردیپالې ځینې
 او پښتون د هم مو لوبډلې ملي چې دي لګیا دې په کړۍ مزدورې پردیو د او وجدانه بې درکه، کم دغه اوس. کړي

 قوم، یو هیواد د لوبډله ملي فوټبال د چې دي لګیا اوس کړۍ ډاریدونکې نه خدایه له دغه. وویشي منځ تر فارسیوان
 قوم، هیڅ د لوبډلې دواړه چې دا حال وتړي پورې سمت او ژبې قوم، بل د کرکټ او پورې؛ سمت یو او ژبې یوې

 کار دې په کړۍ پردیپالې دغه اوس. ګټي ویاړونه لپاره افغانستان یو او ولس افغان یو د بلکه نه لپاره ژبې او سمت
 په نفاق او تعصب د هم( ورزش) بنسټ یواځینی دغه ساتلو د یووالي ملي د افغانانو د ډول یو نه یو په چې کوي

 .یادوي نوم بل په ځای پر زمریانو د افغانستان د لوبډله ملي فوټبال د اوس دوی. کړي اخته ناروغۍ
 احساساتو خلکو خپلو د واخلۍ، الس نه بدبینۍ او تعصب له راځۍ چې دی وړاندیز دا مې ته خلکو وجدانه بې دغه

 باندې استعدادونو او وړتیاوو دوی د ،ومنئ بل و یو. وکړئ قدر احساساتو سپیڅلو بل و یو د او وکړئ درناوی ته
 غواړو که. کوي نه خبرې ژبه په ستاسې او دی نه څخه سمت او مذهب ژبې، قوم، د ستاسې که دی خیر. شئ قانع
 درناوی ته هویتونو قومي نورو چې ده الزمه نو اوسو؛ و خاوندان هویت واحد یو د او اوسو و ملت موټی یو چې

 یا مسلمان هندو، څوک یو که چې کړو پیدا وړتیا دا او ولرو درناوی ته ارزښتونو بل او یو د. منو ویي او ولرو
 او دی خاوند وړتیا د نو لري وړتیا کې برخه کومه په چې خو وي څخه قوم او ډلې بلې هرې هم یا او وي مسیحي

 .وکړو درناوی یي څنګ تر منلو د باید
 قوم خپل د سپکاوی قوم بل د دی، یمعن په تخریب د ځان د تخریبول نورو د غورځوي، ته کندې مرګ د انسان کینه

 لپاره بریالیتوبونو د بل و یو د ولرئ، مینه توګه په افغان او انسان د سره بل و یو له چې ده الزمه نو. دی سپکاوی
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 و یو د. دی انسانیت او اوسیدل انسان مقام لوړ ټولو تر کې نړۍ دې په. وکړئ فکر ییز ډله او ټولنیز وکړئ، هڅه
 خپله مو سبا چې لپاره دې د وهو ونه سوک په دروازه چا د باید هیڅلکه او. زغمئ و باید پرمختګ او والی ښه بل

 .شي وهل ونه لغته په دروازه
 د مو ورزشکار هر او ګټلی ویاړ کولو پورته بیرغ ملي د مو ورزشکار هر. سیاسي نه او قومي نه دی؛ ملي ورزش

 هغه وي دي مړه. دي نمونې سولې د او وحدت ملي د ځوانان دا. داخلیږي ته ډګر سره کولو زمزمه په سرود ملي
 .ګډوي نفاق هم کې سپورت په چې کسان


