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 05/ 05/ 2010                                                                                                                        انوریميد ح

 دفوتبال جام هشت ثور کابل ديروز با دو ديدار پيگيری ش رقابتهای                         

افغانستان  نشرات فدراسيون فوتبالاحمد شاه مسوول  .پيگيری شد رقابتهای فوتبال جام هشت ثور کابل ديروز با دو ديدار
نتيجه دو  و جوانان ميهن به مصاف هم رفتند که ديدار نخست تيم های فوتبال جوانان آزادی به آژانس باخترگفت که در

 .چهار مقابل يک تيم شورا را شکست دهدشعاع توانست  تيم جوان ميهن انجاميد، و در ديدار بعدی تيم مقابل يک به نفع
فعآل از گروپ الف تيم فوتبال  گرديده است تا دوازده تيم برتر شهر کابل راه اندازی ع، اين رقابتها که ميانبه گفته منب

 بی کابل بانک با چهارمسابقه و ده امتياز در صدر جدول مسابقات و از گروپ خراسان با چهاربرد و چهارمسابقه
  .قراردارند

های امروز يک تفاوت ديده ميشود و آن اينکه رقابت های  ابتخوش بخت هستيم که رقابت های ديروز را با رق(  
 هر تيم به هر دروازه ايکه ميخواست ، توپ پرانی ميکرد و اما امروز اين رقابت ها ديروز شکل ايله جاری داشت و

تعداد  تاريخی يک ۀاينکه حافظ از سبب.  حريف توپ می زنندۀاندکی با قاعده و قانون بوده و حريفان صرف بر درواز
  ). را خدمت شان تقديم ميداريم  ذيلۀ اخير ضعيف شده است ، طنز گونۀسه و نيم ده  هموطنان در اثر جنگ های

  
  )طنز(                                                        

  
   جام هشت ثور رقابت های فوتبال                 

  
اين .   مسابقات فوتبال جام هشت ثور در کابل همچنان ادامه دارد کابل ،نظر به گزارش آژانس خبر رسانی باختر از 

زيبا آغاز گرديده و  در سرتا سر کابل) م 1992 (- هجری شمسی1371   رقابت ها از آغازين روز های ماه ثور
جام جهادی ، اوج اين رقابت های . ها ادامه دارد به وقفه) م 2010 ( -هجری شمسی)1389ثور ( همچنان تا هم اکنون 

   .ه و فاجعه آفريدندهشت تيم برتر در مقابل هم قرار گرفت م بود که در آن96-92بين سال های 
  :  رقابت ها که  در صدر جدول قرار داشتند عبارت بودند از تيم های برتر آن

   تيم پاچه کشال ها ی گلم جم -1
   تيم شورای نصوار -2
 فتيم ربانو -3
 رتيم راکت يا -4
 )بعد ها بنده خدا ( ی  رسول شمشيرۀتيم بند -5
 )چرسی ها (  علی ۀتيم بند -6
 یتيم زير دار گريختگی های بيرق -7
 قتيم زير دارگرختگی های بی بير -8
  

   نخست مسابقهۀنيم در. درآن رقابت ها در نخستين ديدار تيم شورای نصوار به مصاف تيم راکت يار رفت
های کم نظير بيشتر از دها بار خط دفاعی همديگر را شکسته و چندين گول بر  بازيکنان هردو تيم با شطارت

وقفه اعالم گرديد تا   اول اين رقابت مساويانه به پايان رسيد و پانزده دقيقهۀحريف وارد آوردند و نيم ۀدرواز
بت جام جهادی ، تيم  دوم رقاۀدر نيم. کرده باشند بازيکنان هر دو تيم نفس تازه کنند و تماشاچيان نيز گلوی تر

اما تيم راکت يار در . شکست مواجه ساخته و از آن رقابت ها پيروز بدر آمد شورای نصوار ، تيم راکت يار را با
پيروزی خود را  رقابت را باخته بود و بازی کنان تيم شورای نصوار هنوز در ميدان نبرد حضور داشته و حاليکه

 ۀداده و هزاران توپ ديگر را وارد درواز  خالی حريف ادامهۀکول بر دروازجشن گرفته بودند ، همچنان به کوبيدن 
 .خالی حريف نموده و اخ دل خود را کشيدند

 رسول صورت گرفت که هردو تيم دود از دماغ همديگر کشيدند و ۀو بند  علیۀرقابت های بعدی بين تيم های بند 
شورای نصوار به نفع   مسابقه را نداشتند ، تيمۀيستادن و ادامحاليکه بازی کنان هردو تيم ديگر يارای ا آخراالمر در

 علی وارد کرد و مسابقه را به ۀ تيم بندۀدرواز  رسول وارد ميدان گرديده و در يک لحظه صد ها گول را برۀتيم بند
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 ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

   علی را کف پائیۀددر ختم مسابقه ، تيم های برنده ، بازيکنان و هواداران تيم بن . رسول به پايان رسانيدۀنفع تيم بند
  .نموده و شينکاک های بازيکنان شانرا با خود بردند مفصل برداشته و يونفورم های شانرا تکه و پاره

برتر هفته برگزار گرديده بود و تيم های کامياب و ناکام همچنان مسابقات  رقابت های بعدی همينگونه بين تيم های 
تماشاچيان گوش   همديگر می کوفتند و غريوۀسرگرفته و از چپ و راست ، توپ های بی وقفه بر درواز شانرا از

مسابقات پيروز بدر آمده بودند ، با همديگر  در دور ديگر جام جهادی تيم ها ايکه از دور اول. فلک را کر کرده بود
 نبرد ، ۀدر اين ميان چند تيم کار کشته و آماد. جام جهادی معرفی گردد مصاف دادند تا قهرمان نهائی رقابت ها در

تيم پاچه . داشته باشند ميدان تبديل ميکردند و می کوشيدند در دور پايانی رقابت ها در کنار تيم برنده قرار به وقفه ها
زمانی  قرار ميگرفت و   رسول شمشيریۀربانوف و بند کشال های گلم جم زمانی در کنار تيم شورای نصوار و تيم

شده تا برای مانور های بعدی ميدان   علی و گاهی هم در کنار تيم های کمتر شناختهۀر کنار تيم راکت يارو تيم بندد
گلم جم در هر آن منتظر فرصت مناسب بود و هيچ قاعده و قانونی  در حقيقت تيم پاچه کشال های. فراخ داشته باشد

 م های زير دارگرختگی بيرقی و بی بيرق هردو در تمامتي. گول که ميخواست توپ می زد را نمی شناخت و به هر
قدرت توپ  می افتادند و ديگر رقابت ها منتظر برد و باخت تيم های برتر بودند و هرگاه تيم های داخل مسابقه از پا

بهترين بازيکنان خويش را وارد رقابت ها ميکردند تا  پرانی از آنها صلب می گرديد ، وارد ميدان می شدند و
تيم  ناگفته نبايد گذاشت که توپ پرانی های .وقفه نشده و ياهم رقابت ها خاتمه نيابد ابقات توپ پرانی شان دچارمس

و سر و روی مردم فرود می  های برتر آن رقابت ها ، اکثرًا وارد دروازه های حريف نگرديده و بر در و ديوار
   .همچنان با هلهله ، مشغول توپ زنی بودند کنانآمدند و غريو مردم از هفت آسمان خدا می گذشت ، ولی بازي

 در سر تا سر کابل براه افتاده بود از همان زمان تا هم اکنون در 96تا  92رقابت های جام جهادی که بين سالهای  
 کابل ۀمحدود  رقابت ها در جام جهادی در سالهای پسين آن رقابت ها را ازۀتيم های برتر و برند جريان بوده و

های برنده با همديگر مصاف ميدهند تا  تيم. تر برده اند و امروز در سرتا سر افغانستان برگزار ميگردد فراخ 
امروز اين رقابت ها در اشکال متفاوت و در زمان های متفاوت  .قهرمان بعدی رقابت ها به جهانيان معرفی گردد

نيا اين مسابقات را از نزديک به تماشا گرديده و مهمان های خارجی از سرتا سر د در سر تا سرکشور برگزار
برتر ، انواع لباس   افغانستان هستند و برای بازيکنان تيم هایۀو شاهد اين رقابت ها در زمين های سوخت نشسته

های مدل جديد تحفه ميدهند و ميدان های  )ببخشيد ، شينکاک ( های سپورتی و هزاران هزار توپ و کلشينکوف 
  . قرار داده استتان را در اختيار شانورزشی به وسعت افغانس

. هشتم ثور آغاز گرديده و تا هشتم ثور سال ديگر به وقفه ها ادامه می يابد اين مسابقات و رقابت ها همه ساله در 
مسابقات اين دور که در هشتم   نهائی معلوم نيست و مسابقات همچنان ادامه دارد، اما گفته ميشود که درۀنتيج هنوز

   علی،ۀ رسول و بندۀنداشت و تيم ربانوف و نيز تيم های بند ميدان تشريف) ارگ نشين( انداخته شد ، حکم ثور براه 
مبادا بازيکن مشهور و توپ زن مغرور تيم شورای نصوار که  از اشراک در اين رقابت ها خود داری کردند تا

الت بيشتر تيم شورای نصوار و ربانوف است ، بی آبروئی به بار نيآورده و سبب خج اکنون به تيم حکم پيوسته
. فرو رفته بودند  علی بی شمشير از ترس بی آبی ، به زير زمينۀ رسول شمشيری و بندۀو نيز تيم های بند نگردد

حکم ،غير مستقيم به حکم رقابت ها هشدار  اما با آنهم دور جديد رقابت ها در هشتم ثور آغاز گرديده و معاونين
طلبگاران را وارد رقابت ها نمايد،امکان آن موجود است تا جان خود را  م های راکت يار و تيمدادند که اگر وی تي

که محمد قسيم فهيم و محمد  ُپست از قول يک ديپلومات غربی در کابل نوشته واشنگتن  .........((از دست بدهد
گفته اند که اگر طالبان در   و مذاکرات مخالفت نشان دادهخليلی دو معاون رييس جمهور، اخيرًا با اين کريم

ُپست از قول يک  واشنگتن. جمهور کرزی کشته شود جای پای پيدا کنند، شايد رييس حکومت برای شان
 خليلی دو معاون رييس جمهور، اخيرًا با اين که محمد قسيم فهيم و محمد کريم ديپلومات غربی در کابل نوشته
 جای پای پيدا کنند، شايد رييس گر طالبان در حکومت برای شانگفته اند که ا مذاکرات مخالفت نشان داده و

نمی دانم که اگر  ،                                                                              )).....جمهور کرزی کشته شود
؟                        خواهد بوداين بازی ها چگونه  ، انجام اين کشته شود چنين شود و حکم اين رقابت ها

                       ، بچه ترسانک ميکنند و يا کاسۀ زير نيم کاسه است؟ آيا تيم های برتر در اين جام جهادی
   است ؟سر رشته را بدست دارد ، چه خواب های وحشتناکتری برای تماشاچيان اين رقابت ها ، ديدهآنکه 

 آموخته باشند و در بود يا 96-92های سال های سياه و شوم  توقع ميرود تيم های برتر جام جهادی ، از رقابت  
 قهرمان را مردم انتخاب ميکنند ،. ا در و بام و سر وروی مردم دروازۀ حريف باشند ، ت نبود حکم ، بيشتر متوجه

  .......نه مجلس وزرا و شورای ملی و
   یيار زنده و صحبت باق                                           

  


