
 

ه ړ  اد ټاکنى در اعتراضى نى بهیر پو ( لټاکنى بنیادافغانستان د آزاد او عادالنو ټى )فیفا  -افغانستان  

.  غىښتنو کىي د خپلىاکې څیړ نې

، کاتل  ۱۳۸۹کال  ۲۶چٌګاښ 

عشٍ هلګشې ي اّسیذًې لړۍ د سّڼْالي د ًشتْال کال د پاسلواًي ټاکٌْ د اػتشاظًْْ د سّاى هیالدی

فغاًغتاى کې تش ټْلْ عتش د ټاکٌْ د دغَ هطلة د فیفا لخْا چی پَ ا. ساهٌځتَ کړي ٍّ اّ عتًْضي

دًَّ هکلف دې تشڅْ د دی هغّْل ًِا: ایېّ ی دٍ،ړٍ کپٌجشٌثَ پَ ّسځ څشګٌذ ٍ د د څاس دلَ

ّیثپاڼَ کی خپْس پَ ُغَ ساپْس کې چی د فیفا پَ . تَ ّسعْي ټْل هؼلْهات  ػْاهًّّْذ   ړتِیشپَ ا

کاًذیذاى  یْ شویش  ۍ لړۍ تششیخ شْی چی پَ ُغَ کیټاکٌیضّ اػتشاظاتْ د سعیذى، د یشْ

پَ داعی دال کی چی یْ . دّعلْالْ ډلْ عشٍ د اړیکْ پَ دلیل د ټاکٌْ د لړۍ څخَ پاتۍ شْي دي

د قاًًْي  کثلَ لَاٍ دي اّ هْجَ دالیلْ ًشتْالی هلې ډّل تیګيچی پَ ع ّ ًْهًَْشویش ُغَ کاًذیذاى

.  لیغت څخَ دزف شْي دي ّسعتی پشّعې د تیشّلْ څخَ پشتَ د کاًذیذاًْ د

ښاغلی ًادس ًادسي د افغاًغتاى د آصاد اّ ػادالًَ ټْلټاکٌْ تٌیاد هشش ټاکٌیضّ شکایتًْْ تَ د سعیذګۍ 

صْ د ګډّى لپاسٍ د هٌاعثې پشّعې د ًشتْالي څخَ اّ د کاًذیذاًْ لیغت تَ د ُغَ ًفْر لشًّکْ اشخا

.  يٍ اړیکي لشي خْاشیٌۍ څشګٌذٍ کشاّ شوْلیت لَ اهلَ چی د غیش قاًًْي ّعلْالْ ډلْ عش

کاًذیذاًْ څخَ د افغاًغتاى د ټاکٌْ د قاًْى عشٍ عن  ۲۵۰۰ږدی ى کاًذیذاى ۳۶ظاُشٍ تْگَ ټْلتال  پَ

ّي دي چی پذی د غیش قاًًْي ّعلْالْ ډلْ عشٍ د اړیکْ پَ دلیل د کاًذیذاًْ د لیغت څخَ دزف ػ

ُغَ اشخاص چی پَ ػولې ډّل د : داعی صشادت لشيفقشٍ،  7هادٍ  12قاًْى د تاکٌْ د تشخَ کی 

غیش سعوي ًظاهي ځْاکًْْ یا ّعلْالْ ډلْ غړتیْب یا هششي پَ غاړٍ ّلشي، ًشي کْالی چی ځاى 

.  کاًذیذ کړي

تٌَ کاًذیذاى د غیش  ۳۵شْ ل کال کی تشعشٍ .ٍ ۱۳۸۴د لْهړًی پاسلواًي ټاکٌْ پَ تِیش کی چې پَ 

قاًًْی ّعلْالْ ډلْ عشٍ د تړ اّ لَ اهلَ د ټاکٌْ کویغیْى تْاعطَ چی د هلی اّ ًړیْالْ غړّ څخَ 

.  جْړ دی د ټاکٌیضّ عیالیْ څخَ پاتې شْل



ًّْ پَ اړًّذ لیغت کی د ُغْ اشخاصْ د ًشتْى تتَ د تششي دقًْْ هذافغ یْ شویش ػلَ ُغې ّسّط

الْ ډلْ عشٍ تړاّ لشي ًیْکې ّکړی اّ دایې د تششي دقْقْ د تیشي کًّْکْ لَ کثلَ چی د ّعلْ

.  ًّذلْ الهل ّګاڼَس ملپاسٍ پاسلواى تَ ال

کال پَ ټاکٌْ کی کاًذیذاى د ُغَ کویغیْى تْاعطَ چی د ټاکٌْ خپلْاک کویغیْى پَ   ۱۳۸۹د 

خَ جْړ دی د ی سیاعت څهششۍ د کْسًیْ چاسّ ّصاست، هلي دفاع ّصاست اّ د اهٌیت ػوْم

.  ساغلل الًذی ًېّصڅیړًې اّ اس

د اّسیذًې د لړۍ پَ اړٍ پَ ځاًګړې ډّل د ًِایی لیغت څخَ د یْ شویش  فیفا د ټاکٌیضّ اػتشاظاتْ

کاًذیذاًْ د  ٍعې پَ ځاًګړي ډّل د هتِند دی تِیش ټْلْ اغالػاتْ تَ ًَ العش ّل،کاًذیذاًْ دزف

ّخت چی اړًّذٍ کاًذیذاًْ تَ د دفاع اّ د اهٌیتی هقاهاتْ ی ًا کاف پیژًذًې لپاسٍ هؼیاسًَّ اّ ُغَ 

لخْا د شْاُذّ د ّړاًذی کْلْ لپاسٍ ځاًګړې شْې تشڅْ ّاسد شْی اتِام ثاتت کړی خپلَ اًذیښٌَ 

.  څشګٌذّي

د یْ سّڼ تِیش پشتَ هًْږ ًشْ کْالی : پذی اړٍ داعې ّایې جاًذاد عپیي غش د فیفا اجشاییْی سییظ

 ړّ ددیخَ دزف شْی ، څ تد لیظب پٍْ شْ چی آیا پَ سښتیا ُن ُغَ اشخاص چی چی پذی هطل

، تْل یی پاتی دي ّ د دقَ هذشّم شی؟ اّیا ُغَ کاًذیذاى چی پَ ّسعتی لیغت کییذّّ چی د کاًذیذ

: چی  د کاًذیذ پَ دیث پاتی شی؟ تشعیشٍ پشدی ُغَ ّّیل کښی تِیشپَ  دا ّړتیا لشي چی د ټاکٌْ 

تصاهین د عیاعی هلذْظاتْ اّ قذست عاالسۍ پش تٌغټ ًیْل شْي ّي ًَ  ٍ چی تؼعیدا اهکاى شت

.  د قاًْى د  ػادالًَ پلي کیذّ پش تٌغټ

پَ اړٍ  اّسیذًې د پړاّ ټاکٌْ کې پش کاًذیذاًْ د اػتشاظًْْ  کال پَ ۱۳۸۹پَ ُغَ ساپْس کی چی د 

د  یشًیڅاظًْْ دیغیْى څخَ داػتشټاکٌْ د کن اّسیذًی د کویغیْى اّ د فیفا د اػتشاض. خپشّ شْ

لړۍ پَ ُکلَ د ګډ ساپْس د خپشیذّ غْښتٌَ کړی ٍّ ُوذا سًګَ د خپلْاک ُیات جْړیذل چی د 

.  ّړاًذی کړ ،څاسًَ ّکړي ٍدی تِیش عن ټْلٌې د غړّ څخَ هتشکل ّي تشځْ پَهذًي 

:  د لړۍ پَ اړٍ د فیفا عپاسښتٌی ًیړیڅد د اػتشاظًْْ

پَ تِیش کی، د ټاکٌیضّ تٌغټًْْ لکَ  ًیړیڅد  ّعږ کال ټاکٌْ د اػتشاظْىى د د سّڼْالی ًَ شتْ  -۱

اّ صهیٌَ یی د جاًثذاساًَ  هیغیْى اػتثاس تَ صیاى سعْلیک اک کویغیْى اّ د شکایتًْْد ټاکٌْ خپلْ

:  دی تَ ُڅْی تشڅْ فیفا ټاکٌیض اداسات . عاػذٍ  کړی دٍپشیکړّ اّ عیاعی دقْقْ ًقط لپاسٍ م

ّسی د ٍ د سّاى کال د صهشي د لغوی ًیتَ پږ کال ټاکٌْ د شکایتًْْ اّسیذًې لړۍ څخد ط( الف

پْښتٌې ځْاب  پَ ُغَ کی د فیفا لَ خْا هطشح شْیتشپړ اّ کشٍ ساپْس تشاتشّل اّ خپشیذل چی 

.  شي



د سعٌیْ اّ ټْلْ اړًّذٍ اّ ریذخلَ اړخًْْ لپاسٍ د عوْ اّ پَ  د شکایتًْْ اّسیذًې د لړۍ څخَ (ب

.  ّقغ اغالػاتْ تشاتشّل اّ تشتیةم

د ټاکٌْ د هختلفْ پړاّسًْ اّ دُغی د عشتَ سعْلْ د څشًګْالي عشٍ د خلکْ د آشٌا کْلْ پَ ( ج

.  هٌظْس د ػاهَ پُْاّی د پشاخَ تشًاهْ تذّیش

ًشتْالی  عیاعی دقْقْ د دوایت څخَ د ژهٌی ّڼْالی د ًشتْى اّدړکویغیْى کی د  د شکایتًْْ -۲

د جذي ًٌګًْې عشٍ  هششّػیت لشی، د دی تِیش اػتثاس ی پَ هلي اّ ًړیْالْ قْاًیٌْ کیلَ کثلَ چ

کویغیْى دې  پَ ساتًْکی کی د شکایتًْْد شکایتًْْ اّ هذافظت پَ هٌظْس فیفا . هخاهخ کړی دی

:  ّي چیڅتَ ٍ

داًْ دفاع پَ د غیش قاًًْي ّعلْالْ ډلْ عشٍ اړًّذٍ کاًذیذاًْ لپاسٍ اّ ُغَ هذاسک چی د کاًذی( الف

.  یتَ  ّسعْ ّخت کی اعتٌاد پشی شْی د خلکْ اغالع

اّ  د هذًی ټْلٌی د غړّ د تششی دقْقْ د عاصهاًًْْ د یْ خپلْاکی څیړًی ُیات جْړّل چی( ب

کاًذیذاًْ د دّعیْ د  ًی پَ تِیش کی د ُغَ هتِوْړیڅچی د اػتشاظًْْ د  هتشکل ّي یًْاها څخَ

ًّي ّعلْالْ ډلْ عشٍ د اړیکْ دسلْدلْ لَ کثلَ د لیغت څخَ دزف څیړًْ پَ هٌظْس چی د غیش قاى

.  ښَ تجشتَ ّي یٍْ تشڅْ د ساتلًْکْ ټاکٌْ لپاسٍتیا کتٌَ ّکشی، . شْي
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