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  ګڼه۴۵پيشرو خپرونه 

  ٢٠١٢ نومبر ٢۵

  له؟يوستون وسياټورانو جګړه که د ولسونو د پيورزش د ګالډ

په اوسني عصر کې ورزش د واکمنو طبقو په الس کې ھغه وسيله ده چې د ولسونو او په خاصه توګه د 

د ورزش د انسانيت، ورورګلوي، مينې او پيوستون په ځای . کارګرانو او زيارکښو پرګنو تر منځ واټن ډيروي

د (کمپنيو او پانګوالو دولتونو په الس کې ھغه سوداګريزه وسيله ده چې د ونډو په نړيوالو مارکيټونو کې لوبغاړي 

  .يې خرڅيږي او اخيستل کيږي) مراډونا په وينا ورزشي کارګران

رځ په اوسنۍ نړۍ کې چې زبيښاکګر او ښکيالکګر ھيوادونه، ارزښت په پيسو بيانوي، زرګونه لوبغاړي ھره و

ورزشکاران د دې پر ځای . په دې بازار کې د بيالبيلو ھيوادونو او کمپنيو او کلبونو لخوا پيرل کيږي او خرڅيږي

چې ورزش د پيوستون، دوستۍ او يووالي وسيله وګرځوي، په وحشيانه لوبو سره ميدانونه پاروي او د کمپينو 

  .سوداګرۍ غوړوي

څرنګه چې يادونه وشوه اوسنۍ واکمنې . قاتي وسيله ګڼل کيږيورزش، که څه ھم طبقاتي بڼه نه لري، خو طب

د زيارکښو طبقو تر منځ د واټن زياتول، د ولسونو تر منځ د : طبقې له ورزش څخه د بيالبيلو موخو لپاره کار اخلي

 .لکرکې راپارول، توکميزو توپيرونو ته لمن وھل، د پرګنو بوختول او د ښکيالکګر او زبيښاکګر سياستونو دودو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال١٩۶٨ټامي سميت او جان کارلوس چې د   ک

ر السه کړي ه ت ډه کې مډالون ه من په المپيک کې پ

ې او ښې يبل هوو، پ ره چې پ شو س ورو دستک  د ت

مبوليکه وزلۍ س و د بي ې د تورپوټک ا ک امريک

ويو وټي ش ه م وکې پ ه څ ا پ ه دي، د بري انځورن

ړ چې السونو د توکم پالنې په وړاندې اعتراض وک

ه مرګ وګواښل د دې کار لپاره يې ان کورنۍ ھم پ

ه سونو پ شوې، خو په بدل کې يې دغه دواړه د ول

 .واقعي اتالنو بدل شول
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د اسپانيا مشھور ديکتاتور جنرال فرانکو څخه وپوښتل شول چې په سختو شرايطو کې د ھغه د واکمنتيا د بريا 

زه د دې کار لپاره له . د واکمنۍ رموز دومره ھم پيچلی او ستونزمن نه دی«: راز په څه کې نغښتی دی، ويې ويل

 د ورزشي سياليو - ٢ خبر جوړول او شايعات او د جنجالي خبرونو خپرول، - ١: درې اغيزناکو وسيلو څخه کار اخلم

د مبتذلې موسيقۍ د دودولو لپاره ھر اړخيزه مرسته او د . ٣پرله پسې جوړول، په خاص ډول د فوټبال سيالۍ، 

ساتي او دا درې وسيلې د سلګونو ميليونو انسانانو، مخالف او موافق، وخت او فکر مصروف . کنسرتونو جوړول

  ».دولت خپل کار ته ادامه ورکوي

بھرني لوټمار او ستمګر په . د افغانستان اوسني شرايط د جنرال فرانکو د واکمني رموز په ښه توګه بيانوي

د مبتذلې موسيقۍ دودول او د ورزشي سياليو پيل، ھغه دوه مھم عوامل . درې يادو برخو کې بوخت او مصروف دي

رو او د دولتي چارواکو په مالتړ د استعمار په چوپړ کې د زرګونو ځوانانو او پيغلو فکري دي چې د بھرنيانو په ډال

بھرنيان د بيالبيلو سټو له الرې، په ميليونونه ډالره د ارتجاعي، تسليم پالې او مزخرفې موسيقۍ . بوختيا جوړوي

ډالره د سپورت او ورزش په بيالبيلو ھمدا ډول ميليونونه . لپاره لګوي او د کنسرتونو لړۍ غوڅيدو ته نه پريږدي

بدليږي او يا ھم د » اتالنو«برخو کې لګول کيږي، او د لوبو اتالن يې ډير ژر د استعماري سياستونو د دودولو په 

 .جنايت ساالرانو په سياسي تبليغ کې ونډه په غاړه اخلي

زموږ ورزش د پيوستون، اعتراض . د افغانستان ورزش، د بھرنيو او افغان چارواکو په منګولو کې ښکيل دی

او د ولسونو د ھيلو او غوښتنو د پيغام ورکولو پر ځای، د بھرنيو سياستونو په چوپړ کې په ھغه سوداګريزه وسيله 

دلته ميدانونه او رينګونه د ولولې په . لی موميبدليږي چې لوبغاړي يې د بردګۍ دورې ګالډياټورانو سره ورته وا

ډګر بدليږي، يوازې د دې لپاره چې د يو اس ای آی ډي پروژه پلي شي، د دې لپاره چې د ستمګرو جنايتونو ته د 

  .ځوانانو او پيغلو پام ونګرځي، د دې لپاره چې اوسنی بھرني پلوه دولت خپل کارونه مخې ته بوځي

ډياټوران لوبيږي، او پر لوژ ناست د کمپنيو مديران خپله سوداګري کوي؛ بيالبيلې دلته په ميدانونو کې ګال

کمپنۍ د لوبغاړو د خولو، قھر، راغورځيدلو او سر ماتونې په منځ کې خپل محصوالت تبليغوي او تلويزيونې شبکې 

  .ھم په چيغو او د لوبې په جالبه کولو سره د تبليغاتو بازار انحصاري کوي

سيالۍ د پيوستون او انساني ارزښتونو له منځپانګې تش دي؛ دا يوازې د ښکيالکي سياستونو د تبليغ ليګونه او 

او د دې څيز او ھغه څيز په سفيرانو بدل شي او دلته ھلته له امريکا » سولې«موندل دي چې ژر د » اتالنو«لپاره د 

  !!!متو کړي ديڅخه د مننې اظھار وکړي چې فرصتونه يې ورته چ» نړيوالې ټولنې«او 

ال سپورتي لوبغاړی د بريا له څوکۍ راښکته شوی نه وي چې کورني خاينان او لوټماران ورته په تمه ناست 

د ارګ ماڼۍ يې ھڅوي، جھاديان يې نازوي او کمپنۍ يې په پيسو . وي، څو د خپلو سياسي موخو لپاره يې وکاروي

  . ورزش يعنې سياست او ھغه ھم ارتجاعي سياستدلته. پيري او قومي سوداګر يې د قوم په تله کې تلي

ورزشکاران کوالی شي د ولسي او پرمختللي سياست لپاره اغيزناکه ګامونه پورته کړي، د ولسونو اعتراضي 

د ښکيالکګرو جنايتونه بربنډ کړي، خپل السونه موټي کړي او د . ژبه ووسي او د زيارکښانو د پيوستون استازي

ښايي زموږ لوبغاړي، سپورت د تفريح، روغتيا او پيوستون لپاره وکاروي، او دا . نو بدل شيولسونو په تلپاتې اتال

  .کار يوازې ھغه وخت شوني دی چې سپورټي لوبغاړي خپله ګالډياټوري پاې ته ورسوي

 

 


