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 70/17/2713                  احسان هللا آرٌنزی
 

 د افغانستان د كركټ ملً ټٌم برٌا دې هم مباركه وي!
 

څو ورځې مخكې د افغانستان فوټبال ملً ټٌم، په نٌپال كې د جنوبً آسٌا په فاٌنل لوبو كې، د هندوستان ملً ټٌم ته 
 وګټله.ماتې وركړه او په دې توګه ٌې، د لومړي ځل له پاره د دې سٌمه ٌٌزه لوبو اتلولً 
د جنوبً آسٌا هېوادونه د سارك  افغانستان، پاكستان، هندوستان، بنګله دېش، سرٌالنكا، مالدٌو، نٌپال او بوتان

SARRK ًاقتصادي همغږۍ ستره ټولنه ده چې په خپل څنګ كې  -غړي دي. سارك د دې هېوادونو د سٌاس
 فرهنګً، هنري او ورزشً څانګې هم لري. ،اقتصادي

وګټله، د همدې سٌالً چې دوه اونۍ مخكې په نٌپال كې پاى ته ورسېده او افغانستان پكې اتلولً د فوټبال كومه 
 .بېلګه بلله كېږي هفعالٌتونو ٌوه ښ

، د هېواد وضع ناڅاپه بدله شوه. په لسګونو زره خلك واټونو ته ووتل چې افغانستان هند ته ماتې وركړه په هغه شپه
نستان غږونه ا! د ژوندي دې وي افغهې د خپلو ځوانو ورزش كارانو حماسه وستاٌلاو په ډېره هېواد پاله روحٌه ٌ

 واورېدل شول او ځوانانو په زرګونو ملً بٌرغونه ورپول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 خذ شده استکوکل ابا تشکر از فوتو 

 
ځٌنو نامسووله كسانو ډزې وكړي او ښارٌان ٌې مشوشه كړل؛ خو كې چې په هغه نه هېرېدونكې شپه كه څه هم 

پلو او ستومانه خلكو په ژوند كې ٌوه نوې سا پوه كړه، رژٌدلً او داسې ښكارېده چې دې بري زموږ د جګړه ځ
 مړاوي امٌدونه بٌا ژوندي شول، په ځان باندې د باور روحٌه پٌاوړې شوه او د ملً ٌووالً چٌغې اوچتې شوې.

ده، په روانه  دا دى په داسې حال كې چې په جنوبً اسٌا كې د افغانستان د فوټبال د ملً تٌم د اتلولً خوشالً ال
 افغانانو بل زٌرى وشو.
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د كركټ ملً ټٌم په شارجه كې كٌنٌا ته ماتې وركړه او د لومړي ځل له پاره ٌې په هغه نړٌوالو دا ځلې د افغانستان 
 كې په استرالٌا او نوي زٌلند كې كېدونكې دي.  2712لوبو كې د ګډون چانس تر السه كړ چې په 

ډنډه( ورته واًٌ. كېداى شً چې همدا توپ ډنډه د اوسنً كركټ  پ)تو په افغانستان كې ٌوه لوبه شته چې خلك
كې چې انګلٌسانو په افغانستان دوهم ځلې  دوهمه نٌماًٌلومړنۍ بڼه وبلل شً. وېل كېږي چې د نولسمې پٌړۍ په 

 ( ٌرغل كړى و، په كابل كې د افغانً ځوانانو او انګلٌسً سرتېرو تر منځ داسې لوبه كېده چې1887-1808)
 )كركټ( بلل كېږي.نن  احتماالا 

 ټلنوپه هر صورت كه كركټ له توب ډنډې څخه پٌل شوې وي، كه نه، اوس ٌوه نړٌواله لوبه ده چې په كام
 هېوادونو كې ډېر پلوٌان او لٌدونكً لري.

نٌو او انانو مهاجرت او د رسغند؛ خو پاكستان ته د لكونو افاپه افغانستان كې دېرش كاله مخكې چا كركټ نه پېژ
 ډېر مٌنه وال لري. اوس كركټ په افغانستان كې په داسې ٌوه لوبه بدله كړه چې ،اړٌكو پراختٌا او پٌاوړتٌا

په هغه مازدٌګر چې د افغانستان كركټ ملً ټٌم د عربً متحده اماراتو په شارجه كې، د كٌنٌا پٌاوړي ټٌم ته ماتې 
وركړه، د هېواد وضع ٌو ځلې بٌا بدله غوندې شوه، په لسګونو زره خلك په كابل، كندهار، ننګرهار، خوست او 

تل او ٌو ځلې بٌا ٌې په ډېره هېوادپاله روحٌه، ونو ته راوولونو سره واټوو ښارونو او كلٌواله سٌمو كې له ډډېرو نور
تان غږونه واورېدل شول، ځوانانو ځانونه په اتڼونو ستړي سٌانو حماسه وستاٌله، د ژوندي دې وي افغانچد خپلو ب

 كړل او ملً بٌرغونه ورپول شول!
كړه چې افغانان نور ستر بري هم ولسمشر حامدكرزي د كركټ اتالنو ته د بري مباركً ووٌله او هٌله ٌې ښكاره 

 ه كړي.سترال
د كركټ ملً ټٌم دا ستر برى ٌوازې ٌو سپورتً برى نه؛ بلكې د ٌوه سرلوړي خو ځپل شوي ولس د پاځېدو او په 

ټولنٌزې، سٌالً او فرهنګً اغېزې لري، كومه ملً روحٌه  ،پښو ودرېدو زٌرى دى. داسې وزرشً برٌاوې روانې
په ورځو كې، د افغانستان سپٌن ږېرو او ځوانانو، ښځو او د برٌو بال او كركټ د ملً ټٌمونو چې د افغانستان د فوټ

و ملكٌانو او لنډه دا چې ټولو خلكو نندارې ته كېښوده، د هېواد په اوسنً انارٌنه وو، لوستو او نالوستو، پوځٌانو 
لسمشره تر وروستً هېوادواله پورې، ورځو كې زموږ خلكو له وتارٌخ كې سارى نه لري. د برٌو په دې تارٌخً 

خپل ستروالى وښود او دا ٌې ثابته كړه چې له ډېرو ستونزو، كړاوونو او ناخوالو سره_ سره د ملً ٌووالً د ساتلو 
 .وړتٌا هېلې، وس، اراده او ژمنه شتهاو پٌا

ښناًٌ پاڼو او خبرونو  كې په شارجه كې د افغانستان د كركټ ملً ټٌم بري، دا ځلې د نړۍ په نامتو ورځپاڼو، برې
تفصٌل خپور كړ او تبصرې پرې وشوې او د دا خبر په  نووړ ځاى وموند، د الجزٌرې او سكاى سپورتس ټلوٌزٌونو

 كركټ نړېوالې شورى، د افغانستان كركټ فدراسٌون ته ٌو ملٌون ډالر جاٌزه وركړه.
دوستان، انګلستان او نورو سترو هېوادونو له ټېمونو د افغاستان كركټ ملً ټٌم به له دې برٌا وروسته د پاكستان، هن

 سره لوبې كوي.
او په تېره بٌا ځوان نسل، د ٌو شمېر مافٌاًٌ كړٌو،  كلخدې بري او بېساري هركلً  وښوده چې د افغانستان 

ان دي او د پردٌو د مزدورانو او د افغانستان د ملً هوٌت د دښمانانو د هڅو سره سره مخ په وړاندې رو ،ټوپكٌانو
 .ٌاوې تر السه كوينوې بر

نو، د كركټ ټٌم فدراسٌونو ټولود كركټ او د ورزش  ،سمدالسه دې د كركټ ملً ټٌم برٌا د افغانستان ټولو خلكو
اوې بٌا بٌا تكرار او د خلكو په شونډو د خوشالً ٌنو لوبغاړو او د دوى كورنٌو ته مبارك وي. هٌله ده چې دا برځوا

 پاتې شً!او بري موسكاوې تل
 پای

 
 
 

 
 


