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تیم ملی فتبال افغانستان

فتبال یکی از مهمترین ورزش مردانه در افغانستان میباشد .این ورزش در افغانستان در زمان امیر حبیب اله خان
آغاز گردیده است .این ورزش در مراحل اول توسط یکتعداد از مربیان خارجی در معارف افغانستان راه یافت.
باالثر تشویق شاهان وزمام داران کشور به سرعت رشد این ورزش افزوده شد.
نخستین کسانی که فوتبال را در افغانستان پایه گذار ی نمود عبارت بودند از آقای داوی و مولوی عبدالطلیف که آنها
از جمله شاگردان مکتب حبیبیه کابل بودند و در قلعه حشمت خان به تمرین فتبال پرداختند .از اینکه این ورزش در
تربیت بدنی جوانان معارف اثرات نیک داشت تعداد عالقمندان این ورزش خیلی زیاد گردید.
در سالهای  ۱۹۲۳و  ۱۹۲۴میالدی در کابل چهار تیم تشکیل گردید که عبارت بودن از :تیم مکتبهای حبیبیه؛ تیم
استقالل؛ تیم تفریح؛ تیم پناهنده بود .که بعضی اعضای تیمهای تفریح وپناهنده را جوانان غیر مکتبی تشکیل
میداد .و میان این تیم مسابقات برگزار میگردید .عمدتاً مسابقات فوتبال در روزهای جشن استقالل در پغمان
برگزار میگردید و مقامهای عالی رتبه دولتی نیز ازان دیدن مینمودند .در میان تماشاچیان داکتر محمد ظاهر،
محمد داود خان ،اسداهلل سراج ،شکور ولی ،حسن کریمی ،فاروق سراج و ...حضور مییافتند.
درسال ( ۱۳۱۳هجری) کلپ فوتبال محمودیه از طرف فارغ التحصیالن مکاتب تاسیس شد .در سال  ۱۳۲۰هجری
خورشیدی کلپ آریانا به وجود آمد در همان سال جشن استقالل در چمن حضوری کابل برگزار گردید .و یک تیم
فوتبال از هندوستان به کابل دعوت گردید .ازینکه بازیکنان فوتبال افغانستان نخستین بازی شان در برابر تیم خارجی
بود .این مسابقه با حضور زیاد تماشاچیان همراه بود .که در نتیجه بازی ۳بر  ۱به نفع تیم هندوستان خاتمه یافت .که
از جانب افغانستان همان یک گول را عبدالغفور ساجر به ثمر رساند.

در سال  ۱۳۱۶خورشیدی تیم فوتبال افغانستان نخستین سفر خارجی اش را به هندوستان آغاز نمود که در نتیجه
هژده بازی با تیمهای هندوستان ،تیم افغانستان در هشت بازی آن غالب ،یک مساوی و نه باخت نمود .پس ازان تیم
فوتبال افغانستان در سالهای  ۱۳۲۴و  ۱۳۲۸خورشیدی سفرهای به هندوستان و ایران نمود که باز هم نتایج
مطلوب را به دست آوردند.
ورزشکاران شرکت کننده در سفر هندوستان در سال  ۱۳۲۴داکتر فتاح نجم ،داکتر عبدالستار ،عبدالغنی اثر،
عبدالغفور اثر ،سرور ایوبی ،وحید اعتمادی ،عزیز احمد اعتمادی ،فاروق سراج ،محمد شعیب ،غفور و عبداالحد
بودند .و در سفر به ایران در سال  ۱۳۲۸سرور ایوبی ،حیدر اعتمادی ،داکتر غالم محمد نژن ،حمید مبارز ،داکتر
فتاح نجم ،انور قندهاری و ...بودند.
افغانستان در سال  ۱۳۱۵میالدی عضویت جهانی فوتبال را به دست آورد و در سال  ۱۳۲۴میالدی افغانستان به
عضویت کنفدراسیون آسیایی پذیرفته شد .افغانستان در سال  ۱۳۲۷میالدی در مسابقات جهانی فوتبال که در شهر
لندن انگلستان برگزار گردیده بود شرکت کرد و با تیمهای مصر و لوگزا به رقابت پرداخت .به همین گونه تیم
فوتبال افغانستان در نخستین بازیهای آسیایی که در شهر دهلی هندوستان برگزار شد شرکت کرد و با تیمهای جاپان
و اندونیزیا به میدان رفت که در بازی نخست مغلوب و در بازی دوم بر اندونیزیا غالب گردید .عالوه برای مسابقات
نظر به قرار دادهای کلتوری همه ساله یک تعداد از تیمهای ممالک دوست و همجوار به افغانستان سفر مینمودند و
یک سلسله مسابقات را با تیمهای افغانی انجام میدادند و ضمناً تیمهای منتخب جوانان افغانی نیز به ممالک دوست
سفر مینمودند که بعد از مسابقات دوستانه و رسمی دوباره به وطن عودت میکردند .تیمهای ممالک که با تیمهای
افغانی در داخل و خارج کشور مسابقه نمودهاند قرار ذیل است .شوروی ،هندوستان ،ایران ،پاکستان ،سنگاپور،
بنگله دیش ،عراق ،چین ترکیه کوریا قبرس .نیپال برما آلمان شرق پولند تایلند ایتایا فرانسه فنلند سویدن وغیره بود.
لست تیم ملی افغانستان در سال  2013که از طرف فدراسیون فتبال افغانستان تعین گردیده است.
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۲۰۱۲
در جدید ترین رده بندی فیفا ،تیم ملی فوتبال افغانستان دو پله صعود کرد .در رده بندی ماه جون سال
افغانستان با کسب  ۱۱۴امتیاز در رده  ۱۶۸جهان قرار گرفت .افغانستان در آسیا در رتبه  ۳۴قرار داشته و در
جنوب آسیا نیز از میان هشت کشور در مقام پنجم ایستاده است .مربیان خوب تیمهای افغانستان همایون
کارگر(یوسف کارگر) و علی عسکر لعلی میباشد.

تیم ملی فتبال زنان افغانستان
''' تیم ملی فوتبال زنان افغانستان''' تیم ملی فوتبال زنان|فوتبال زنانی است که به نمایندگی از کشور افغانستان در
بازیهای بینالمللی شرکت میکند .این تیم زیر نظر فدراسیون فوتبال افغانستان فعالیت میکند.
این تیم در سال  ۲۰۰۷میالدی توسط کمیته المپیک افغانستان بوجود آمد .این تیم از بین دختران فوتبالیست شهر
کابل انتخاب شد و اولین بازی خود را با تیم فوتبال زنان نیروهایایساف انجام داد .نتیجه این بازی  ۵بر  ۰به نفع
تیم افغانستان بود .در سال  ۲۰۰۸میالدی این تیم برای بازی در دومین تورنمت پاکستان به این کشور سفر کرد.
در این بازیها این تیم با گذشت از مرحله نیمه نهایی به فینال بازیها رسید اما در مسابقه فینال از تیم بلوچستان
شکست خورد .در سال  ۲۰۰۸این تیم برای کسب آمادگی تور ورزشی در آلمان گردید .پس از این کمپ آمادگی تیم
زنان افغانستان برای شرکت در بازیهای زنان کشورهای اسالمی راهی اردن شد .در این مسابقات تیم افغانستان
بدترین شکستهای خود را که کمترین آن با اختالف ۱۷گل بود را تجربه کرد .در فوریه  ۲۰۰۹این تیم بار دیگر
به اردن رفت ،اما این بار برای آمادگی .تیم ملی فوتبال زنان هلند نیز در مورد کمک فنی به این تیم ابراز عالقه
مندی آمادگی کرده از این تیم برای تشکیل کمپ آموزشی در هلند دعوت کردهاست .در حال حاضر این تیم ۲۲
بازیکن دارد و عبدالصبور ولیزاده مربی گری این تیم را بر عهده دارد .در حدود  ۲۵تیم بانوان در سراسر
افغانستان فعالیت دارند و فدراسیون فوتبال افغانستان در نظر دارد بزودی اولین تورنمنت ملی فوتبال زنان
افغانستان| تورنمنت ملی فوتبال زنان را تشکیل دهد.
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