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 6تر 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 

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

 

  ۸۲/۴۰/۸۴۰۲         پوپلکریم 

 لعلی عسکر علی

 

 و فتبالیست  کابل ( شهر ۰۱۹۱ سپتمبر ۰۱ مطابق ۰۳۳۲ شمسی  هجری سال سنبله ۸۲)لعلی زاده   عسکر علی
وده در موفقیتهای ب افغانستان ملی تیم سرمربی تشگر تریپ دستیار اوهمچنان . میباشد افغانستان تبالوف ملی تیم مربی

االن و جوانان  بزرگ س تبالوفاو در پرورش تیمهای ملی  افغانستان نقش اساسی راداشته است.  تبالوفاخیر تیم ملی 
 امروزه  افغانستان را از زحمات لعلی میدانند. تبالوفرا داشته است. مردم افغانستان  اولی بانوان  نقش  

 زندگی نامه 
 شامل ۰۳۹۲ درسال گردیده فارغ غازی لیسه از ۰۳۹۹ سال در. گردید تولد کابل شهر در ۰۳۳۲ سال در لعلی عسکر علی

 زراعت هفاکولت در خودرا تحصیالت نتوانست  داشت وقت دولت با که سیاسی مشکالت بر بنا او. گردید کابل زراعت یپوهنځ
 ایران کشور به نموده ترک را وطن ۰۳۹۲ سال وتح در داخلی جنگهای و کشور اوضاع تغیرات اثر در وا رساند؛ اتمام پایه به

 سال از داده رشته تغیر آلمان در. گردید آلمان کشور در پناهنده ۰۳۲۴ دلو به ۰۸مطابق ۰۱۲۸ سال فبروری ۸ در برد پناه
 رد. وردآ بدست را موفقیت سند پتربورن شهر ازکالج و گردیده وریاضیات کامپیوتر رشته فراه گیری مشغول ۰۱۲۳–۰۱۲۸
. نمود حاصل را اسیستنت انفارماتیک سند۰۱۱۴ جون در گریده پدربورن شهر( ب ای ب) انستیتوت شامل ۰۱۲۲ سال اگست

 سند۰۱۱۸ جون در گردیده شامل آلمان پدربورن شهر انبیت انستیتوت در اطالعات و بانک منجمنت رشته در ۰۱۱۴ اگست در
ست . خانم اول او آلمانی بود  که از او دو دختر و دوبچه دارد. خانم دومی  لعلی دوبار ازدواج نموده ا.نمود حاصل را تحصیلی

 لعلی افغان بوده حاال با او یکجا زندگی می نماید. از خانم دوم دو اوالد دارد که یکی آن بچه و یکی آن دختر میباشد.

 سپورتی پیشینه 
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 6تر 2 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

 

 تبالوف لکاب پوهنتون و هنوکش باختر، پروانه  هایمتی در او. داشت عالقه تبالوف بازی به کوچکی از لعلی عسکر علی

 ملی تیم کپتان عنوان به ۰۳۹۲ سال در. کرد دریافت کشورا جوانان ملی تیم عضویت ۰۳۹۹ سال در آنکه تا نموده

 .درآمد افغانستان ملی تیم عضویت به ۰۳۹۱ سال در. نمود شرکت دیشه بنگل در آسیائی درمسابقات جوانان

 
 . ه استداد انجام ساالن بزرگ و جوانان ملی تیمهای برای را تبالوف بازی ۸۹ مجموع در 

 

 

 
 علیل زندگی متن در تبالوف بازی وطن از دوری وجود با نماید زندگی دور افغانستان از او تا شد باعث داخلی جنگهای

 .کرد تجربه کشورا این ۰و۳ لیکهای تیمهای آلمان، مقیم افغان مهاجرین تیم چون مختلف تیمهای در بازی او. داشت قرار
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 6تر 3 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

 

 
 وازج ودریافت اروپا تبالوف الف سند دریافت از پس بعد یکسال. کرد شروع را آلمان درفدراسیون کار ۰۳۲۰ سال در

 شروع ار افغانستان تبالوف فدراسیون با همکاری او. بازگشت افغانستان به آلمان تبالوف فدراسیون جانب از مدرسی

 . کرد

 
 

 درسال شورک در تبالوف مکتب اولین تأسیس و بانوان تبالوف جوانان چون افغانستان تبالوف مختلف بخشهای رد کار
 شروع ۰۳۲۲ سال. کشوراست تبالوف برای لعلی خدمات از پرداختمی آموزش و کنان بازی پرورش به که ۰۳۲۳

 اکستانپ تاجکستان ایران چون کشورهای در نهاد این مدرس عنوان به تدریس و فیفا با همکاری. بود لعلی برای تازه
 .نموده است وترکمنستان نامیبا دیشه بنگل
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 6تر 4 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

 

 
 متی با گسترده همکاری اروپا مقیم افغان کنان بازی جذب در همواره افغانستان در حضورش زمان از لعلی استاد 

 .است ردهک کار خارجی  زیادی یانمرب با اخیر سالهای در نکته همین به توجه با و است؛ داشته افغانستان فتبال ملی

 
افغانستان  بالتوف ملی تیم. کندمی کار آسیا ملتهای جام مسیر در افغانستان ملی تیم سازیآماده برای تروشگرتپ با حاال او 

 شک دونب. استعالی درخشیده  آسیا ملتهای جام در مسابقات کنون از توانائی تحنیکی و فزیکی خوبی برخود دار بوده 

 افغانستان التبوف خوبتر روزهای انتظار چشمها وهمه است داشته ارزنده و گذار تأثیر نقش موفقیتها درین لعلی عسکر لیع

 .هستند

افغانستان  بالتوف ملی تیم. کندمی کار آسیا ملتهای جام مسیر در افغانستان ملی تیم سازیآماده برای تروشگرتپ با حاال او

 شک دونب. استعالی درخشیده  آسیا ملتهای جام در مسابقات کنون از توانائی تحنیکی و فزیکی خوبی برخود دار بوده 

 افغانستان التبوف خوبتر روزهای انتظار چشمها وهمه است داشته ارزنده و گذار تأثیر نقش موفقیتها درین لعلی عسکر لیع

 .هستند

 آسیای هایبازی در را اول مقام افغانستان تبالوف تاریخ در بار اولین برای  ۰۳۱۳ سال در افغانستان تبالوف ملی تیم. .

  .که زحمات لعلی درین موفقیت بدون تاثیر نبوده است کرد خود نصیب جنوبی
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 6تر 5 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

 

 
ان را تبالیست یک باب آپارتموافغانستان را تشویق نموده برای هر ف تبالوفحامد کرزی پس از این مسابقه خود تیم 

 یوسف کارگر درین برد  باید گفت کهطور تحفه دادند.

 .را داشته است اساسینقش 
 

 
 رورش ریس ویکی از خدمات ارزنده علی تد

 تعدادبوده  هکذا   افغانستان داخل در مربیان

 آموزش برای آلمان کشور به را مربیان از زیاد

 هایاو غرض تعمیم تجارب تیم . استفرستاده

 بانوان همچنان و بزرگساالن ملی تیم و جوانان

 و آموزشی هایاردوگاه برای بار چندین را

طرز بازی تا از  .استفرستاده آلمان به مسابقات

 در اروپا بیاموزند. تبالوف

 
 است هایکاری بانوان فوتبال و جوانان فوتبال ،(grassroots) پایه فوتبال فوتبال، فدراسیون تدریسی بخش سازی فعال

 ساسنامها دادن ترتیب. است داشته نقش افغانستان برتر لیگ ایجاد و گذاریپایه در او. اندگذاشته آنرا بنیاد لعلی که
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 6تر 6 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

 

 کتب و درسی مواد ایجاد همچنان و فدراسیون هایفعالیت تنظیم جهت در هااصولنامه و مقررات فوتبال، راسیونفد

 .باشدمی لعلی دفتری کارهای از آموزشی

 خواهد دانهجاو افغانستان تبالوف تاریخ در او نام شک بدون. کندمی افتخار او به کشور تبالوف که مردیست عسکر علی

 .ماند

 درقطرلعلی 

 
 منابع

 روپا نوشته سایتالعلی در ویبسایت فدراسیون سپورتی افغان  .زندگی نامه علی عسکر1
http://www.afghaneurosportsfederation.com/12.html 

 علی عسکر در آلمان نوشته ویبساست  دیه پلگا آلمان ورد فتبالارج  در م.مبارزه سپورتی در خ2
-des-ausserhalb-kampf-gespraech/article/ein-speyer.de/nachrichten/im-http://www.pilger

feldes/ 
 فیفا در وبگاه فیفا نوشته  چیزهای بزرگی را بدست آورد.لعلی و فتبال  میتواند . 3
-achieve-can-football-lalihttp://www.fifa.com/sustainability/news/y=2012/m=11/news=

1960108.html-things-great 
 . علی عسکر وفدراسیون فتبال افغانستان در وبگاه فدراسیون افغانستان4

lali-askar-http://aff.org.af/english/by_word/ali/ 
فتبال: پرورش فتبال زنان افغان توسط علی عسکر  نوشته اولیف بکر در وبگاه سپورتی  . زندگی زنان افغان و5

 المان .
-nationalmannschaft-frauen-die-betreut-lali-askar-lihttp://www.spiegel.de/sport/fussball/a

937993.html-a-afghanistans 
 . سند ویدوی پرورش فتبال در افغانستان و ورود لعلی در فتبال افغانستان از کجا آغاز نموده تا کجا رساند.6

ube.com/watch?v=UbuCzTGypiYhttps://www.yout 
 نقش او در فتبال افغانستانبا علی عسکر لعلی در مورد تربیه . مصاحبه فیس بوکی بنده 7

1535872756640414-Lali-Askar-https://www.facebook.com/Ali/ 
 آلمان نوشته سایت واربورگ شهر در افغانستان، باوئر بکن ی،لعل عسکر علی.8

http://www.afghanmania.com/de/news/0,news,4232,00.jsp# 
 . سند ویدوی علی عسکر لعلی9

https://www.youtube.com/watch?v=PT2rLqiOCDo 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghaneurosportsfederation.com/12.html
http://www.pilger-speyer.de/nachrichten/im-gespraech/article/ein-kampf-ausserhalb-des-feldes/
http://www.pilger-speyer.de/nachrichten/im-gespraech/article/ein-kampf-ausserhalb-des-feldes/
http://www.fifa.com/sustainability/news/y=2012/m=11/news=lali-football-can-achieve-great-things-1960108.html
http://www.fifa.com/sustainability/news/y=2012/m=11/news=lali-football-can-achieve-great-things-1960108.html
http://aff.org.af/english/by_word/ali-askar-lali/
http://www.spiegel.de/sport/fussball/ali-askar-lali-betreut-die-frauen-nationalmannschaft-afghanistans-a-937993.html
http://www.spiegel.de/sport/fussball/ali-askar-lali-betreut-die-frauen-nationalmannschaft-afghanistans-a-937993.html
https://www.youtube.com/watch?v=UbuCzTGypiY
https://www.facebook.com/Ali-Askar-Lali-1535872756640414/
http://www.afghanmania.com/de/news/0,news,4232,00.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=PT2rLqiOCDo

