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  2 تر 1 له :دپاڼو شميره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابوليـنتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

 ١۴/١٢/٢٩١١                                                                                                                مسعود فارانی

  

 !اھدا

  به تيم افتخار آفرين فوتبال افغانستان

   

  پيروزی سرزمينم را در تيم، 

  گواراتر ميبينم                          

  تا

  در قبيلۀ ھای دور از تيم ، اسير ديو کينه ونفرت           

                                    

  سرزمين من نشانۀ تيم از پدراِن  پدران ماست 

  ست رسيده بدست مايميراثي  اين تيم

  

  تاريخی را تکه پاره کند ؟ کی ميخواھد اين تيم

  کی ميخواھد اعضای تيم را به دشمنی ھمديگر برخيزاند؟

  ھرکی باشد

  .....چه ھزاره ،چه پشتون ، چه ازبک ،چه تاجيک و            

  برادر وخواھر من نيست 

  دشمن سرزمين من است 

  دشمن تيم من است

   



  
 

 

  2تر 2 له :د پاڼو شميره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  دريک تيم می طلبد   آنکه مارا به برادری ،ھمدلی، ھمدردی

  ھرکی باشد

  .....چه پشتون ، چه ازبک ، چه تاجيک و  چه ھزاره،           

  خواھران ومادران من اند 

  پدران وبرادران من اند

  سروران من اند 

  تاج داران و باداران من اند 

  که پابوسی شان مباھات من است           

   

  اين تيم راکه  درجام جانان ميبينم

  از آنطرف زمانه ھا 

  قرون گذشته يکجااز  راهبا گرد 

  خسته به ايستگاه زمان ما رسيده است

  جام عزيز جانان را بشکند  سنگ کينه ودشمنی،  نگذاريم،  

  و تيم پيروزی ما را از ھم بپاشاند

   

  !بدورھای آينده نگاه کن

  آفتاب گرم بھاری در راه است 

  منتظر مسافرش آفتاب ،و جوانه نوزاد

  : آيا زيبا وگوارا نخواھد بودکه 

  جوانه در حال شگفتن بداند    

  او از خود سرزميِن دارد دور از اخم بيگانگان


