
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمٌره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٌادونه

  

 

 11/90/2913                  احسان هللا آرٌنزی
 

 بال ملً ټٌم برٌا دې مباركه وي!د افغانستان د فوټ
 

سٌا په فاٌنل لوبو كې، د هندوستان ملً ټٌم ته ملً ټٌم، په نٌپال كې د جنوبً آ و ورځې مخكې د افغانستان د فوټبال
 وګټله.ماتې وركړه او په دې توګه ٌې د لومړنً ځل له پاره د دې سٌمه ٌٌزه لوبو اتلولً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فوټبال په افغانستان كې نژدې سل كاله عمر لري. د امٌر حبٌب هللا خان د پاچاًٌ په وخت كې، فوټبال د وخت د 
 پوهنې په تعلٌمً نصاب كې شامل او ځٌنې ښاري ځوانانو په خاورٌنو  ډګرونو كې فوټبال پٌل كړ.

زه ٌته پاملرونه وشوه. د تېرې پېړۍ په اوٌاٌمه لسد غازي امان هللا خان په وخت كې د فوټبال او نورو لوبو پراختٌا 
نو فوټبال كاوه او زموږ ملً ټٌم د سٌمې د هېوادونو له ناكې فوټبال په هېواد كې ښه وده كړې وه، په زرګونو ځوا

پٌاوړو ټٌمونو سره د سٌالً جوګه وو. سره له دې چې ٌو شمېر  محافظه كاره واعظٌنو به د فوټبال په ضد ناوړه 
غات كول؛ خو د محمد داوود خان د جمهوري رٌاست په كلونو كې د كابل الف ټٌم د اٌران د فوټبال له ملً ټٌم، د تبلٌ

عراق د ملً ټٌم، د ازبكستان له نوموتً )پخته كار( او د ځٌنو نورو هېوادونو له ټٌمونو سره د سٌالً وس موندلى 
 و!

و نورو ورزشونو په څېر سقوط وكاوه او زموږ هېواد د سٌمې په افغانستان كې د جګړو په كلونو كې فوټبال د ډېر
 او نړۍ په المپٌكً او عادي لوبو كې د ګډون وس او چانس له السه وركړ.

په افغانستان كې د نوٌو بدلونونو په كلونو كې سپورت بٌا ژوندى شو، د المپٌك ملً كمٌټه په پښو ودرېده، ځوانان بٌا 
 ونه تر السه شول.ډګرونو ته ووتل او برٌالٌتوب

په تېرو اوو كلونو كې زموږ د هېواد رزمً ورزشونو، په تېره بٌا تكواندو ښه وده وكړه او زموږ ځوانانو په نړٌوالو 
ډګرونو كې د افغانستان ملً بٌرغونه ورپول. كركټ خو دومره وده وكړه چې د نه منلو وړ ده او افغان كركټرانو 
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افغانستان د كركټ جال فدراسٌون لري او هغه وخت لٌرې نه دى چې موږ د هېواد ته ډېر وٌاړونه وګټل. اوس 
 كركټ د لومړي كتار هېوادونو غړٌتوب تر السه كړو.

په هغه شپه چې د افغانستان د فوټبال ملً ټٌم په نٌپال كې د هندوستان ملً ټٌم ته ماتې وركړه، د هېواد وضع ډېره 
 بدله شوه.

په لكونو خلك د هېواد په ډېرو ښارونو او حتى كلٌو كې واټونو ته ووتل او په ٌوه ډېره هېواد پاله روحٌه ٌې د خپلو 
 ورزش كارونو حماسه وستاٌله! د ژوندى دې وي افغانستان غږونه واورېدل شول او ځوانانو ملً بٌرغونه ورپول.

 لږو امكاناتو په مخ روان دي او هېواد ته وٌاړونه ګټً. ټول په دې ښه پوهېږي چې افغانً سپورت مٌنان په ډېرو
په نٌپال كې د افغانستان د فوټبال د ملً ټٌم د بري له امله، د ولسمشر حامدكرزي په ګډون زرګونه كسان هركلً ته 

 ووتل او دوى ته ٌې د دغه ستر بري له امله مباركً ووٌله.
ٌوه نوې سا پوه كړه، رژٌدلً او مړواوي امٌدونه بٌا ژوندي دې بري زموږ په جګړو ځپلو او ستومانه خلكو كې 

 شول، په خپل ځان باندې د باور روحٌه پٌاوړې شوه او د ملً ٌووالً جنډې ورپېدې.
د فوټبال د ملً ټٌم دا ستر برى ٌوازې ٌو سپورتً برى نه بلكې د ٌوه سر لوړي؛ خو ځپل شوي ولس د پاڅٌدو او په 

و. داسً ورزشً برٌاوې سترې روانً، ټولنٌزې سٌاسً او فرهنګً  اغېزې لري. كومه خپلو پښو د ودرېدو زٌرى 
وو، لوستو  ملً روحٌه چې په هغه شپه د افغانستان په كلٌو او ښارونو كً، سپٌن ږٌرو او ځوانانو، ښځو او نارٌنه

تارٌخ كې سارى نه لري. د بري  او نالوستو، پوځٌانو او ملٌكانو او ټولو خلكو نندارې ته كېښوده، د هېواد په معاصر
په هغه نه هېرېدونكې شپه زموږ خلكو خپل ستروالى وښود او دا ٌې ثابته كړه چې له ډېرو ستونزو، كړاوونو او 

 سره د ملً ٌووالً د ساتلو او پٌاوړتٌا هٌلې، وس، اراده او ژمنه لري. -ناخوالو سره
ٌو شمېر مافٌاًٌ كړٌو، ټپكٌانو، د پردٌو  د مزدورانو او د دې بري او د خلكو بېساري هركلً دا ثابته كړه چې د 

افغانستان د لرغونً ملً هوٌت د دښمنانو د هڅو سره سره د افغانستان خلك نه بېلېدونكً دي او د پردٌو استخباراتً 
 كړٌو د الس پوڅو ډېر خبٌثه ارمانونه به له خاورو سره خاورې كړي.

دا برٌا دې د  چې هر برى د ملً ٌووالً په سٌوري كې الس ته راتلى شً. د فوټبال د ملً ټٌم برٌا دا وښوده
 فغانستان ټولو خلكو ته مباركه وي!
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