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 اختالط وطندارانه 
 !کرکتران و کریکت دوستانبا 

 
کنم تیم کریکت همیشه و هنوز هم برای من   پیش از آنکه گپ اصلی خود را بگویم، اقرار می 

دارم، و ستاره های تیم،  را بیشتر از مسی دوست می   داشتنی است. راشد خان محبوب و دوست 
ا هواداران و دوستداران  دلم شروع کردم ت  هٔ های من و مردم اند. ابتدا از گپ خالصان همه نور چشمی 

کَده” مرا محکمه صحرایی   “ُمفِت  به اصطالح  نوشته، عجوالنه و  دیگر  نیم  با خواندن  کریکت 
  .نکنند 

  ترین شرایط در کنار تیم ملی خود بوده مردم افغانستان قلب مهربان و دل پاک دارند، و در سخت 
بوسی مالی  زیکنان تیم ملی به دست اند. یک روز اما ناگهان دیدیم که جمعی از باو حمایت کرده 

رفتند. ما صدا بلند نکردیم تا روحیه تیم    -داد  که فتوای بربادی افغانستان و کشتن مردم را می 
ما باقی مانده. به    رنجدیدهٔ ٔ هنر تنها دو دلخوشی اند که برای مردم    آسیب نبیند؛ زیرا ورزش و 

توانست از عزت افغانستان و محبت مردم پاسداری کند،  شهزاد یک عمر محبت دادیم. اما وقتی ن
های درون تیمی جام جهانی در کشور انگلستان هم  باز هم خاموش بودیم. از اختالفات و حاشیه 

  .چشم پوشی کردیم 
های خندان در کنار  امروز وقتی بازیکنان محبوب تیم ملی برای گرفتن عکس یادگاری با چهره 

ستند، مردم حق دارند اعتراض کنند. مردم در برابر محبت های خود،  ایقاتل فرزندان مردم می 
ها صدا بلند کنند. در چنین حالتی، الزم  آن   هٔ انتظار دارند تا اعضای تیم برای حقوق از دست رفت

مندی و مطابق با وضعیت روحی و مردم  است تا رویه و پاسخ بازیکنان تیم ملی در کمال حوصله
 .باشد 

سفانه دیر یا زود کریکت هم “تا  أچیز به شمول زندگی تعطیل است. مت  ستان، همه امروز در افغان
امر ثانی” تعطیل خواهد شد. جهان ناگزیر است برای فشار گذاشتن روی این حاکمان جاهل، از  

تر، آماده باشیم و این  هر امکانی کار بگیرد؛ چنانکه با روسیه کردند. ما باید برای روزهای سخت 
  .کار است هنوز آغاز 

زیرا    - ترس من از آن است که تیم ملی کریکت هم به سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران مواجه شود  
 .روزی رسید که ایرانیان برای باخت تیم ملی خود حتا جشن و پایکوبی کردند 

 :حرف آخر من به اعضای تیم کریکت
د صدای مردم خود  توانینمی   - ی ما قابل درک است  که برای همه   - های آشکار  اگر بنابر محدودیت 

 .ها هموطن شوید ناکرده باعث آزردگی و خشم ملیون   باشید، حداقل کاری نکنید تا خدای
 .از سخن راسِت دوست، و حرف دل مردم، نرنجیم
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/darya_f_ekhtelat_watandarana_krekit.pdf

