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آریانا افغانستان آنالین

باالخره یک خبر خوش
و مژده به همه افغان های عزیز در هر کجا که باشند

دیروز  24ماه می  2019تیم ملی کرکت افغانستان با تهور و حس قوی وطنخواهی ،تیم ملی کرکت پاکستان
را شکست داد ،این پیروزی تیم ملی کرکت وطن ما از جهات مختلف اهمیت و ارج دارد؛ تیم کرکت
پاکستان که از قویترین تیم های کرکت دنیا حساب می شود و یا بهتر خواهد بود حاال بگوئیم "می شد" و به
این جهت با این پیروزی ،محل تیم ملی کرکت افغانستان ما در مسابقات جام جهانی کرکت ،امید بخش می
نماید.

پاکستان دائم خواهان عقب راندن و به منجالب کشانیدن وطن ما افغانستان ،کوشایی به خرج داده است ،در
حالی که حاال می بیند افغان ها توانایی به زانو درآوردن تاکتیک های آن دولت را دارد.
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ارتقای سپورت کرکت در کشور ما افغانستان در پیشبرد اقتصاد عده ای از هموطنان ما نقش مثبتی خواهد
داشت.
در کابل دیشب عده ای ایلگرد با فیر هوایی کالشنیکوف ،تفنگچه و غیره سالح ها ،جشن این پیروزی را با
اخالل خواب هموطنان ما و نقض قانونِ ،جته نمودند ،که در حدود  43تن آنان از سوی موظفین امنیتی
دستگیر گردیدند.
و اما عده ای اوباش و بی هویت با کاربرد کلمات اهانت آمیز به این پیروزی ،به تبلیغ نفرت قومی و نفاق
در شبکه های اجتماعی نیز پرداختند که با این رفتار خویش یک بار دیگر چهرۀ منحوس ضد ملی و ضد
وطن را از خود به نمایش گذاشتند.
آریانا افغانستان آنالین ،این پیروزی افتخار آمیز و لذت بخش را به کافۀ ملت ستمدیده افغانستان تبریک می
گوید و تهنیت بی پایان و امتنان عمیق خود را به بازی کنان تیم ملی کرکت کشور پیشکش می نماید ،خداوند
ج عـلـم پیروزی افغانستان عزیز را در تمام ساحات برافرازد.

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از آریانا افغانستان آنالین را مطالعه کنند ،می
توانند با اجرای "کلیک" بر نشان آریانا افغانستان در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" ما رهنمائی شوند!
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