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(۶) ازوطن بازگشت درراه   

 دوشنبهورزشی شهر ملی افغانها درستدیووحدت نمایش 

 
ن تیم ملی بی این مسابقهبوده  شاهدطی سالهای اخیررامسابقه فوتبال  یکی از پرهیجان تریننگارنده سپتامبر 11 روزعصر      

یش از که تا باین بود در، علت گرمی مسابقه تاجکستان بود که در ستدیوم مرکزی شهر دوشنبه برگزار گردید کشور ما و تیم ملی

با  مایکی از اعضای تیم ملی کشور ویکم ، هر چند دردقیقه بیست صفرمقابل صفر ادامه داشتبازی مسابقه  ازشروع یک ساعت

اول  نصفآنرا نپذیرفته بازی کماکان درمسابقه ستانی میزبان نمود ولی داور قزاقتوپ را وارد گول کشور، ی سریک حرکت زیبا

با کوبیدن توپ برگول حریف نتیجه مسابقه را  ندی هردو تیم سعی داشتاعضادوم مسابقه  در نیمه،  بیدون گول پایان یافتمسابقه 

، فشاری زیادی را بر تیم ملی کشورما وارد نمود افزوده تیم کشورمیزبان برحمالتش  برای این مقصد دنبه نفع تیم خویش تغیرده

بود که تیم  71سرانجام دردقیقه لی ونمایدرا دفع تیم مقابل داد زیادی از حمالت تعتوانست ما گولکیپر تیم ملی کشورهرچند 

تاجکستان ملی مسابقه صفر مقابل یک به نفع تیم خویش تغیر داده و سرانجام تیم ه نفع نتیجه مسابقه را باولین گول تاجکستان با 

  .پایان یافت
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ود ب نیزمقابل تیم ملی کشورما برتری خویشرا به نمایش گذاشتهقبلی دیگرتیم ملی تاجکستان در چهارمسابقه  طی سالهای اخیر     

بود، گزارشهای  آنخارجی درغیاب سرمربی ما ملی کشور ک تیمرتحولی آنچه در این مسابقه واقعأ بی نظیربود روحیه قوی و 

جانب دوشنبه از سمت خویش استعفا داده و یا هم شاید تیم ملی  خارجی تیم ملی کشورقبل از حرکت وجود داشت که سرمربی 

ازین حاضر به  کشور ما بیشتنها رها نموده ، منطقأ اگر سرمربی تیم ملی  ر این سفردتیم ملی کشور ما را  شده مجبور به استعفا

   .مینمودا به پایان مسابقه موکول استعفای خویشربهترآن بود همکاری با تیم ملی کشور نبود 

نتایج بازی را حدس زده و نخواسته مسئولیت داشت شاید  اهیګاکه از وضعیت تیم تیم ملی سرمربی اینست که احتمال یک  

سرمربی دیده که به حرفش کسی گوش نداده چون در بین ما افغانها کسی به اصطالح  اینکههم ویا  را بعهده بگیرد، تیم شکست 

بهر حال  همراهی با تیم ملی ابا ورزیدهنیم سیره نیست لذا سرمربی تیم ملی نیز خودش را فرد بی صالحیت پنداشته از ما وطنی 

از آغاز ک سرمربی قبل یشاید اولین باری باشد نبوده  عمل معقولسرمربی تیم درآستانه یک مسابقه  ایفاستعاشد علت هرچه ب

 .ما هیچ چیز از امکان بدور نیستهر چند در کشور نمودهتنها رها مسابقه تیمش را 

 

ها  از تیم ملی شان بود، صدمقیم تاجکستان  هزاران افغان بود روحیه ملی و تشویق در مسابقه اخیرواقعأ امیدوار کنندهآنچه     

ازنقاط مختلف تاجکستان برای دیدن مسابقه خود را اقوام مختلف کشوربه مربوط  خانواده هایمهاجر بشمول اطفال زنان و  افغان

صورت خویشرا با بیرق سه دیگر  عدهرده وکاز آنها بیرق ملی کشور را حمل  به ستدیو مرکزی شهر دوشنبه رسانیده تعدادی

ریاد فدر جریان مسابقه  أبعضکه تبارز داده خویش ملی  تیمدر برابر ما آنقدراحساسات شانراهموطنان  ،رنگ کشور مزین نموده 

و تشویق افغانها بود که تیم قدرتمند تاجکستان تا  وشعفهمین شور ه و در حقیقتپیچیدتدیو فضای سهای افغانستان افغانستان بر

 .یک ساعت از شروع مسابقه نتوانست توپ را وارد گول تیم ملی کشور ما نماید

هموطن با احساس ما هرچشمان که اشک شادی بر ی عزیز خویشرا در بین افغانهالی م احساساتو گی تهمه روحیه همبسنآ وقتی

هیچ مشکلی وجود بین مردم عادی نمائیم به این نتیجه میرسیم که در کشور ما حکومت وحدت ملی مقایسه  با گسیختگیمی آورد 

رم قدرت هرقدراز متن جامعه بطرف اهو ن زدهخویش موضوعات قومی را دام ندارد این تکه داران قومی هستند که برای بقای

   .این شاید ثبوتی باشد برحدت ملی فعلی حکومت و وضعه که گشتروحیه وحدت ملی ضعیف متأسفانه نزدیک شویم 

 نوربیا


