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 Social  اجتماعی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ٠٢

 افغانستان سيراالنکا را شکست داد: يک خبر خوش
. رسد  يک خبر خوش به گوش میدر روز ھائی که مردم نگون بخت افغانستان روز ھای بدی را می گذارنند، حد اقل

.  بر صفر شکست داد و حال آمادگی برای  دور آخر مسابقات با ھند می گيرد۵تيم فوتبال افغانستان تيم سيراالنکا را 

جوانان افغانستان با داشتن احساس ملی و مردمی . اين يک خبر افتخار آميز برای مردم ماست نه نظام مستعمراتی کابل

 .دۀ شان افتخار آفريدندبرای کشور ماتم ز

  
 ھای جنوب آسيا است، توانست به آسانی و با شھامت کامل تيم فوتبال  تيم ملی فوتبال افغانستان که  مدافع قھرمانی رقابت

 بر صفر به نفع تيم ۵ ھند برگزار شد که نتيجۀ آن "کراالی"ھر شاين بازی در .   را از پا درآورد"سيرا النکا"کشور 

خيبر "، "کنشکا طاھر"، "سيد محمد ھاشمی" بازيکن افغان به اسمای ۵گل ھا توسط . ما تمام گرديدجوانان کشور 

 به ثمر رسانيده شد که برای خود و مردم خويش عزت و آبرو را نصيب "فيصل شايسته" و "آرش ھاتفی"، "امانی

  .تيم فوتبال افغانستان در مسابقۀ نھائی تيم فوتبال ھند را به مبارزه خواھد طلبيد. گردانيدند

 اين آخرين دورۀ تيم فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسيا خواھد بود، زيرا از سال آينده فوتبال افغانستان به حوزۀ 

، ايران، ترکمنستان، تاجيکستان، و قرغيزستان خواھد آسيای مرکزی تعلق خواھد گرفت که شامل افغانستان، ازبکستان

ر مسابقات گذشته  بر تيم ھای قوتبال بنگلدش، مالديويس، و بوتان ھم ور شد که تيم فوتبال افغانستان دبايست ياد آ. بود

  . غلبه حاصل کرده بود

 آزاد افغانستان، پيروزی ھای پی – افغانستان آزاد"پورتال مردم پرور به مثابۀ يک تن از ھمکاران قلمی از جانب خود 

در پی تيم فوتبال افغانستان رابه بازيکنان با شھامت آن تبريک می گويم و آرزومند موفقيت ھای بيشتر اين تيم در سطح 

 .دنيائی ھستم


