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 13/9/3113                     م، نعیم بارز
 

 یــروزی تـیـم فـوتـبـال افغانستانـپ
 افتخار آفرین و آموزنده است!

 
های جنوب آسیا شرکت ورزیده بود، سر تیم ملی فوتبال افغانستان که چندی قبل در مسابقات قهرمانی فوتبال کشور 

در بازی فاینل مقابل تیم ملی هند قرار گرفت که در نتیجه دو گول در برابر صفر بازی  3113سپتمبر11انجام روز 
 را به نفع خود پایان داد و جام قهرمانی را بدست آورد.

ساده ای نیست زیرا ملتی سی و سه  این پیروزی برای تیم مذکور و افتخار آن برای همه مردم افغانستان یک امر
سال در جنگ و رنج و عذاب، دور از باور جهانیان به چنین پیروزی بزرگی دست یافته است که نشان همه صفات 

 مثبت و نیک انسانی را از آن می توان یافت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گردید. و وطنافغانستان، باعث افتخار ملت  فوتبالملی ، تیم مبارک بادپیروزی تیم فوتبال افغانستان بر همه      
 

هر بازی و مسابقه سپورتی دیگر برای مردم جهان دلپذیر وهیجان انگیز است، مردم بازی فوتبال که بیشتر از
این بازی داشته و از همین بابت از قهرمانی تیم ملی شان به هیجان آمده هزاران نی بافغانستان نیز عالقه فراوا

 پرداختند. به رقص و پای کوبیسرک ها برآمده و صدای شادی سر داده ب ر کشور از خانه های شانانسان در سرتاس
 

مردم ما که در گذشته علیه تجاوز دولت شوروی مقاومت بسیار شجاعانه از خود نشان داده است ولی بعد از 
ایی بوده اند که در اثر شکست و بیرون رفت قوای مذکور مردم جهان شاهد جنگ ها و خونیریزی ها و ویرانی ه

در کشور جریان  3111سپتمبر 11دخالت دولتهای همسایۀ ما یعنی پاکستان و ایران و رهبران بیخرد داخلی تا 
 دارد. و هنوزهم جریانداشت 

لذا احتماالً تصور مردمان جهان این بوده باشد که مردم افغانستان به غیر از خشونت و جنگیدن استعداد چیزهای 
ز زندگی را ندارند، اما در مدت ده سال اخیر پیروزی های که بصورت غیر دولتی در زمینه های مختلف دیگر نیا
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نصیب مردم افغانستان شده است، دریافته خواهند بود که اینطور نبوده مردم افغانستان عالوه از مبارزه علیه تجاوز 
 تمند و خوشایند عالقه و دلچسپی خاصی دارند.و دفاع از آزادی، استقالل و صلح خواهی به همه امور زندگی سعاد

 

مردم افغانستان قبل از بدست آوردن جام مسابقات قهرمانی فوتبال کشور های جنوب آسیا در مسابقات دیگر سپورتی 
هم بصورت دسته جمعی مثل ولیبال، کریکت و به شکل انفرادی چون تکماندو، جیدو وغیره وارد مسابقات بین 

اثرخاک و خاکستر، » آوردهای خوبی هم داشته، البته در زمینه فرهنگی، هنر وادبیات نیز چون  المللی شده و دست
از خالد حسینی که حایز جایزه های بلند « هزار خورشید تابان و کاغذ پران»از عتیق رحیمی. واثر« سنگ صبور

فلمی هم ساخته « کاغذ پران »و«  سنگ صبور»ادبی و به زبان های مهم دنیا ترجمه وبه نشر رسیده  اند و از 
شده، بناًء در مدت یک دهه دست آورد های کمی نبوده ولی در مورد تیم مذکور همانطوریکه افغانها حق دارند از 
چنین پیروزی تیم فوتبال شان خوشی کرده وبه آن ارج گذارند، چه بهتر خواهد بود اگر قدری به عمق این موفقیت و 

انگیزه و دلیلی باعث شده تا در این مدت کم و با همه فقر و گرفتاری های کشور پیروزی نیز بیندیشند که چه 
جنگزده از میان تیم های فوتبال چند ین کشور و مردمانی به مراتب در وضع امنیتی، اقتصادی بهتر از ما قرار 

 دارند چنین پیروزی و افتخاری نصیب تیم فوتبال افغانستان گردیده است.
اینرا همه میدانند که سابقه بازی تیم های هر کشور در داخل کشور های خودشان و در مسابقات با تیم  کشور های 
دیگر بسیار بیشتر از تیم افغانستان بوده و همچنین اگر داشتن مربی حرفه ای ورزیده و آموزش های تخنکی و 

مسابقات بیشتر از افراد تیم افغانستان نبوده  حقوق و امتیازات مادی هر کدام اعضای تیم های کشور های شامل
 باشد، گفته می توانیم که به هیچوجه کمتر از تیم فوتبال افغانستان نبوده است. 

 

 پس عامل اصلی پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان چه بوده است؟
بازی احساس برانگیز فوتبال  من از قواید وتخنیک های فوتبال چندان چیزی نمیدانم ولی بحیث یک بیننده عالقمند به

می شود گفت عالوه بر اطمینان از وضع فیزیکی و روانی و قابلیت های حرفه ای، تشویقات مادی و معنوی که در 
موفقیت یک تیم بسیار مهم بوده اما عالوه از اینها سه عامل اساسی دیگر در پیروزی تیم فوتبال افغانستان تعیین 

 کننده پنداشته می شود:
  رعایت قواید بازی فوتبال که مربوط  ستراتیژی وتکتیک است،  -اول 
  نظم و دسپلین.  -دوم 
  داشتن انگیره و روجیه ملی. -و سوم 

 

در مورد  قواید بازی که همانا ستراتیژی و تاکتیک است، اگر از سوی هر یک بازیگر رعایت نشود ولو از لحاظ 
اشند در بازی خلل وارد شده به زودی تیم دچار سر درگمی بکار گیری تخنیک اعضای تیم بسیار ورزیده هم ب

 وهرج و مرج شده و بازی را در مقابل حریف خواهند باخت.
مثالً بنا به تشخیص مربی تیم که هر یک از بازیگران در جایگاه خود قرار گرفته و اساساً  می باید در جای خود به 

عیین شده باشد او بدون تشخیص ضرورت نباید هر آن بجای بازی بپردازند یعنی اگر جای بازیگر در خط حمله ت
کسی که در خط دفاع وغیره  وظیفه دارد قرار گیرد. ولی در عین حال چون بازی دسته جمعی است، هر یک 
اعضای تیم بنابر موقعیت بازی با تشخیص صریح و درست درجای دیگر و زمانی هم بصورت نسبتاً دسته جمعی 

پردازد، البته سعی هر یک اعضای تیم بر این خواهد بود که تاکتیک و پاس دادن هایش در به حمله یا دفاع می 
خدمت ستراتیژی بوده باشد تا بازی به نفع تیم پایان یابد ، نه اینکه هر یک سعی ورزد که خود بصورت منفرد انه 

 توپ را به دروازه حریف برساند.
غربی که بیشتر مساله پول وخرید بازیگر مطرح است دیده می این طرز برخورد در بازیگران فوتبال کشور های 

شود که هر کس تالش میکند خود گول بزند زیرا قیمت هرگول قبالً بسیار باال تعیین شده است و بازیگران هم  که 
 انگیزۀ شان بیشتر بدست آوردن پول است ، این روش را دنبال میکنند. 

افغان دیده نمی شد، بناًء  مز سوی اعضای تیان با هند این روش یکه تازی اما خوشبختانه در بازی اعضای تیم افغا
 شاید یکی از رمز موفقیت همین بوده باشد.

فراموش نکنیم که نقش مربی تیم قبل از بازی و در جریان بازی نیز بسیار مهم است که می باید بدقت حرکت هر 
یک بازیگر را نظارت کرده و اگر تشخیص دهد که کسی از خود ضعف و اشتباه نشان می دهد و یا تیم از نفس 
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وقت تفریح توضیحات الزم را به اعضای تیم  افتاده و غیره فوراً باید تصمیم بگیرد، بازیگر را عوض نماید و در
 برساند.

 
آنچه تا اینجا گفته آمدیم بازی پیروزمندانه تیم ملی افغانستان، این ایده را در ذهنم تداعی کرد که اگر دولت مردان 

باید  افغان و افراد و گروه های که در فکر رسیدن بقدرت هستند وبخواهند برای خود و کشور شان افتخار بیافرینند
به چگونگی موفقیت اعضای تیم فوتبال افغانستان و رهبری خردمندانه آن عمیقاً فکر کنند و از آن بیاموزند و 
آموخته های شان را بکار گیرند و اگر ظرفیت و توان افتخار آفرینی را در خود نمی بینند اقالً فساد و بحران را در 

 دولت تشدید نبخشند.
 

راع از شعر زیبای میرمن لینا روزبه حیدری را که به مناسبت این پیروزی وطن ما جا دارد در اینجا چند مص
 سروده اند، به شما بازگو کنم:

 
 "پیروزی"

 

 تو دعا کردی و من غرق شعارم زغرور
 بیرق ام اوج گرفتست زاین شور حضور 

 

 ام شماـما گ ـۀده ز روح همــآری، روئی
 شماام ـــا، نـروزی مــد به پیـــور امیـش

 

 ن کشور پاکـم و از ایـبرگرفته ز تن غ
 خاک و این خطه و م دیدهـملت غ این فخر

 
 ن، خسته نباشید شماـروز وطـیـم پــیــت

 د به ما ـاریـد، افتخـاریـخـد، افتـاریـافتخ
 

********** 
****** 

*** 
* 

 
 
 
 
 
  

     
 
 


