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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 

 ۵۱۰۲/۱۵/۰۹         منګل مرجان ګل ډاکټر
 

 !امغپی لنډ یو ته نو زمریا  کریکت افغان
 

لوبډلی اتالنو ته  په لومړۍ سر کی توده او د مینی ډک سالمونه وړاندی کوم همدارنګه ورته د لوی  ملی  د افغانستان د کریکټ

 . خه پر هر رقیب د بری دوعاګانی کووڅښتن څ

ښاغلیو موږ د افغانستان ولس ستاسو پر میړانه او غیرت ویاړو چی په ډیر کم وخت کی مو د افغانستان بیرغ  د نړیوالو سیال کړ 

څخه ستره الس ته راوړنه موږ  ،لدغهر هغوی مو واورید او پهمدارنګه مو د افغانستان ملی سرود د نړیوالو غوږونو ته ورسوه 

تاریخ کی نه لرله، همدا  تاسو د افغانستان د کریکټ د ملی لوبډلی برکت وو چی افغانستان  لوبو پهتر اوسه پوری د افغانستان د 

د  مو د نړۍ سره سیال کړ، نو پدی خاطر د افغانستان ولس باید ستاسو څخه مننه وکړی او باید ستاسو څخه خوښ  اوسی.

 ړی.وله معنی ستاسو تر شا  والړ دی پر تاسو ویاافغانستان ولس په ټ

خو ستاسو وروستۍ لوبه چی د بنګالدیش   سر ال ندی خالصښاغلیو که رښتیا درته ووایم د کریکټ په لوبه باندی می دومره   

ځانونه د ډیر زیات فشار الندی ه د یوی اندازی ستونزو سره مخامخ وه او عمده علت یی دا وو چی تاسو لپه وړاندی مو لر

ت. زما ښه په یاد دی کله به چی موږ د ښونځی او یا د پوهنځۍ په وخت کی ازموینو ته ښه احساسول او ډیر تر فشار الندی واس

کله خو به ډیر ساده شیان چی ښه به  نیولی وه او په پر ځان به ښه باوری وو خو کله به چی د استاد مخی ته کیشناستم نو تیاری 

راباندی تاسیر کړی وو. ورته حالت ستاسو هم وو چی د دا ځکه چی روهی فشار به  ووتل  دا څخه د  یاده  پری پوهیدمه 

بنګالدیش پر وړاندی تاسو ورسره مخامخ شوی واست. نو پکار ده چی په راتلونکو لوبو کی د ورته حالت څخه ډډه وشی بی له 

 ډاډه زړه لوبی وکړی.م فشار الندی چی ځانونه راولی ځانونه وساتی او په کو

 لوند  به څه لوند شی.  متل چی وایی : ښاغلیو اتالنو په پښتو کی یو

د کریکټ لوبډلی اتالنو لکه چی وړاندی مو یادونه وکړه تاسو خپله وجیبه سرته رسولی ده د افغانستان بیرغ مو  ګرانو او قدرمنو

نشته چی تاسو د په نړیواله سویه رپولی دی او د افغانستان ملی سرود مو په نړیوالو اوریدلی دی لدغه بله ستره الس ته راوړنه 

افغانستان په برخه کړی ده. نو ضرور هم نده چی په لوبو کی تر فشار الندی ځانونه راولی. زموږ وړاندیز دا دی چی په خالصو 

لوبی په میدان کی ولوبیږی همدارنګه د هر ډول ویری او ترس ځانونه وساتی په راتلونکیو لوبو کی  مټو او د هللا پاک په توکل د

چی ستاسو په وړاندی لوبیږی ماته ورکوالی  مقابل لوری   ه عاړه واخلی او د ځان سره داسی احساس وکړی چیټول ریسک پ

 شی انشاهلل چی نوری کامیابي به هم الس ته راوړی.

 تل د وی د افغانستان د کریکټ ملی لوبډله!

 مننه
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