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 نېټھ  ۴کال د اتلولۍ ټورنمنټ پیل د وږې پھ  ۱۳۹۵د افغانستان روشن 
 

 بھیرپھ ھېواد تر ټولو ستر او ھیجانوونکی ورزشي 
 

کال د اتلولۍ ټورنمنټ د وږې  ۱۳۹۵د افغانستان روشن غوره لیګ خپل د  –نېټھ، کابل  ۲کال د وږې  ۱۳۹۵شنبې د سې
 بجو د افغانستان فوټبال فډراسیون پھ لوبغالې کې پھ الره اچوي.  ۰۳:۰۰رمې نھ وروستھ پھ پھ څلورمې ڼېټې لھ غ

 
ستورو لھ خوا د خپرونو سره، لکھ، پھ ژوندۍ بڼھ د دریو افغان پورېپھ زړهبېالبېل او پرانېستنې محفل د ځینې د 

کوونکو لھ خوا د افغانستان و ھمدارنګھ د ګډونافغانستان روشن غوره لیګ د سندرې ترسره کونھ، فراشوټي ترسره کونې، ا
 ې نورو ھیجانوونکي خپرونو سره لمانځل کېږي.او داس د اسټدیوم ښکلول رنګھ بیرغ سرهجمھوري اسالمي درې

 
غر بازان (د تېر کال اتل او د ختیځ استازی) او د سیمرغ د پرانېستنې محفل وروستھ، د دې ټورنمنټ لومړۍ سیالۍ د سپین

کال د زمري پھ  ۱۳۵۹(د شمال استازی) تر منځ ترسره کېږي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان روشن غوره لیګ د  البرز
 و کې ووٻشل شوه. ډل Bاو  A ودو ټولې لوبډلې پھ اچونې او ژوندۍ بڼې ټلویزوني خپور سرهد یوې روښانھ پچھنېټھ،  ۱۶

 
طلوع او لمر ټلویزونونو، د آرمان اف ام او آراکوزیا اف ام راډیوګانو، او د پرانېستنې محفل او ټولې لوبې پھ ژوندۍ بڼھ د 

 ھمدارنګھ د افغانستان روشن غوره لیګ ټولنیزو رسنیو لھ الرې پھ ژوندۍ بڼھ خپرٻږي. 
 



 
 

 

) د میلیونھ افغانانو ۱۸٫۶سلنھ جمعیت (څھ دباندې  ۵۷د یادونې وړ ده چې تېر کال د ھېواد د ننھ او بھر، د افغانستان 
 .کال) ۲۰۱۵سیالۍ ننداره کړه. (سروې  ېغر بازان او شاھین آسمایي تر منځ د افغانستان روشن غوره لیګ پایلنسپین

 
پھ پھ تېرو څلورو څپرکو کې موږ د ملي لوبډلې "الدین کرام د افغانستان فوټبال فدراسیون رییس وایي: ښاغلی کرام

د افغانستان روشن غوره لیګ څخھ د نوي ټیم کې مشرانو د ېواد ملي لوبډلې بېالبېل عمر لرونکي لوبډلو او ھمدارنګھ د ھ
موږ وکوالی شو داخلي لوبغاړي چې د ملي لوبډلې غړیتوب لري، د دې لیګ څخھ غوره کړو لوبغاړو د شتون شاھدان وو. 

لپاره ھم کلنو  ۲۳، او ۲۱، ۱۹ د لوبډلېې لپاره د لوبغاړو ټاکنې آسانتیا برابره کړې. موږ د ملي بډلاو دې لیګ د ملي لو
وکوالی شو غوره لوبغاړي وړاندې کړو چې اوس مھال د افغانستان روشن غوره لیګ پھ لوبډلو کې کې شتون لري چې 

 "ھمدارنګھ پھ ملي لوبډلې کې ھم د ھغو د غوره ځلېدنې شاھدان وو.
 

ژمن  ت کې د ورزش څخھ د مالتړ لپارهروشن شرکپھ موږ "ښاغلي کریم خواجھ د روشن شرکت اجراییوي رییس وایي: 
سره، د افغانستان روشن ییز کار دی. لھ ھمدې چلند یو. ورزش پھ اصل کې یوې ځانګړې موخې تھ د رسېدو لپاره یو ډلھ

ځلې ھلېلپاره ړی تر څو لھ یو بلھ سره د غوره استعدادونو د ځلېدنې فرصت برابر کټولو ځوان افغانانو لپاره یو  غوره لیګ
د افغانستان روشن غوره لیګ څخھ زموږ مالتړ د دې المل شوی چې افغان ځوانان وکوالی شي پھ نړیوالھ ورزشي ي. وکړ

 " ړي.ترالسھ کخلکو لپاره ویاړ  مھ توګھ استازیتوب وکړي او خپل دلوبغالو کې خپل د ھېواد څخھ پھ س
 

ېواد د ګڼ شمېر ستونزو سربېره، د افغانستان پھ ھ"غوره لیګ کمېشنر وایي: روشن ښاغلي شفیق ګوھري د افغانستان 
خپل تېر څلور څپرکي خپل د شریکانو پرلپسې ھمکاریانو سره پای تھ ورسوی. موږ د روشن غوره لیګ وکوالی  شو 

د افغانستان  مھالاوسافغانستان روشن غوره لیګ دوام تھ چې پھ افغانستان کې د فوټبال لومړی مسلکي لیګ دی، ژمن یو. 
منتیا او ملي وحدت سمبول پېژندل کېږي او ھر افغان د وږې پھ میاشتې کې د ټورنمنټ د پیل د ھیلھوره لیګ روشن غ

 "انتظار باسي.
 
 

 : د روشن مخابراتي شرکت پھ اړه
 دی. » سرلیک مالتړ«د جوړښت راھیسې، د روشن شرکت پھ انحصاري توګھ د افغانستان روشن غوره لیګ د 

 
 ۶٫۵کوونکی مخابراتی شرکت)، پھ افغانستان کې مخکښ مخابراتي شرکت دی چې لھ وشن ودهروشن (د افغانستان ر

نھ زیاتې ولسوالۍ او  ۲۸۷والیتونو کې لھ  ۳۴اخیستونکي لري. دې شرکت، د افغانستان پھ فعال ګټھڅخھ زیات میلیونھ 
 ښارونھ تر پوښښ الندې راوٻستي. 

 ۱۳۸۲سھ ده چې د ھېواد د اوږدمھالھ اقتصادي ودې لپاره یې مرستھ کړې. پھ روشن، د افغانستان د بریا یوه ریښتینې کی
میلیون ډالرو څخھ زیاتھ پانګھ اچونې کړې او پھ ھېواد کې  ۶۰۰اھیسې، روشن لھ کال کې د دې شرکت د فعالیتونو پیل ر

سلنھ داخلي عاید  ۵ان دولت او مالیھ ورکوونکی ګڼل کېږي چې پھ یوازې توګھ د افغانست یتر ټولو ستره پانګھ اچوونک
سلنھ یې ښځې  ۱۹څخھ زیات کسان پھ مستقیمھ توګھ د روشن مخابراتي شبکې سره فعالیت لري چې  ۹۰۰تأمینوي. لھ 

 څخھ زیاتره کسانو لپاره پھ غیر مستقیم توګھ د دندې زمینھ برابرې کړي.  ۳۵۰۰۰جوړوي، ھمدارنګھ، دا شرکت د 
د ، (AKFED)تصادي ودې لپاره د آغاخان سوندخ قدی. د ا ژمنارغونې تھ پھ ژوره توګھ روشن د افغانستان پرمختګ او بی

کوونکي نړۍ کې لرونکی دی چې پھ وده، د روشن تر ټولو ستر سھم(AKDN) د شبکې یوه برخھودې لپاره د آغاخان 
مالتړ کوي. د دې شرکت د مالکیت یوه برخھ د موناکو خصوصي ابتکارات، د ثبات لرونکي او ګټې وړ شرکتونو جوړښت 

)MTI( ړیوالھ مخابراتي شرکت او ټیلیا سونر پھ واک کې دی. روشن نړیوالھ تخصص ھېواد تھ راوړی او پھ ھېواد کې ن
 پوښښ او معیارونو پھ اړه ژمن دی.  د تر ټولو پورتھ مخابراتي

 
 
 
 



 
 

 
 
  

 :د پامیر ګروپ پھ اړه
کال د زمري میشاتې څخھ د دریو راتلونکو میاشتو لپاره د افغانستان روشن غوره لیګ  ۱۳۹۵د د پامیر ګروپ شرکتونھ 

 دی. » رسمي شریک«
 

 ۱۳۸۱د زالل موفق صنعتي شرکت چې د پامیر ګروپ لھ شرکتونو ټولګې څخھ دی، د دوو میلیونو ډالرو پانګې سره پھ 
د غوښتنو سره سم، چې د د بازار تولید سره خپل کار پیل کړ. کال کې د ھرات پھ صنعتي شھرک کې د زالل معدني اوبو لھ 

زم څښاک، د زمرد څښاک، د ماني څښاک، د مېوې اوبو سارې ودې ښکارندویي کوي، دا شرکت ژمن شو چې د زمبې
ډول موټرسېکلونو تولید او  40د جوس او د پارټي انرژي پھ څېر نور بېالبېل محصوالت ھم بازر تھ وړاندې کړي. 

کال کې د عالي کیفیت او نړیوالھ معیاري ستنډرډونو درلودو لپاره، د زالل موفق شرکت وکوالی شو  ۱۳۹۰نتاژ سره، پھ مو
سرټیفیکېټونھ  HALALاو ، HACCP، ISO 9001 ،ISO14001 ،ISO22000 ،G.MP ،OHS AS18001د 

 ترالسھ کونې سره زموږ د ګران ھېواد ویاړ ال زیات کړي. 
 

 افغانستان روشن: درباره لیگ برتر
نېټھ د  ۹کال د جوالی پھ  ۲۰۱۲د د د افغانستان روشن غوره لیګ پھ ھېواد کې د فوټبال لومړنی مسلکي لیګ دی چې 

کال کې یې خپل غړیتوب ترالسھ کړ)، د  ۱۹۴۸افغانستان فوټبال فډراسیون (د آسیا لومړنی فوټبال فډراسیون چې پھ 
و لویھ رسنیزه ټولګھ) او ھمدارنګھ د روشن مخابراتي شرکت (پھ ھېواد کې مخکښ ګروپ (پھ افغانستان کې تر ټولموبي

پھ نامھ یو » شین میدان«مخابراتي شرکت) لھ خوا، پھ الره واچول شو. د ملي لوبډلې لوبغاړي ھغھ ځوانان دي چې د 
غوره لیګ بھ د سپټمبر او  ټلویزوني خپرونې لھ الرې د افغانستان لھ ګوټ ګوټ څخھ ټاکل شوي دي. د افغانستان روشن

لوبو سره د افغانستان فوټبال فډراسیون پھ لوبغالې کې پھ الره واچول شي او دا  ۱۸لوبډلو او  ۸اکتوبر پھ میاشتو کې د 
پایلنې سیالیو تھ د الرې موندنې لپاره ولوبېږي. دا سیالۍ پھ بشپړه توګھ د طلوع (تر ټولو زیات لوبډلې بھ پایلني او نیمھ

او » آرمان اف ام«کي لرونکی ټلویزوني شبکھ) او لمر (د پښتو ژبې لومړۍ شمېره شبکھ) ټلویزونونو او ھمدارنګھ د لیدون
 راډیوګانو لھ الرې خپرٻږي. دا سیالۍ د کېبل لھ الرې ھم پھ ټولھ نړۍ کې خپرٻږي.» آراکوزیا اف ام«
 
 

 :)AFFد افغانستان فوټبال فډراسیون پھ اړه: (
ټبال فډراسیون تر واک الندې دی. دا فډراسیون پھ ھېواد کې د فوټبال ورزشي شن غوره لیگ د افغانستان فود افغانستان رو

 کال کې د فیفا غړیتوب یې خپل کړی.  ۱۳۲۷رشتې مسئولیت پھ غاړه لري چې پھ 
 

راھیسې پیل کړي. دا  ھجري لمریز کال ۱۳۰۰د افغانستان فوټبال فډراسیون یو غیردولتي بنسټ دی چې خپل فعالیتونھ یې د 
وال وکوالی شي او غواړي یوه داسې فضا رامنځ تھ کړي چې پھ ھغھ کې د فوټبال مینھفډراسیون یو غیر انتفاعي بنسټ دی 

د فوټبال پراخې ټولنې کې ګډون ومومي او د ھغھ یوه برخھ ووسي. دا فډراسیون د فوټبال بېالبېلې سیالۍ د ټورنمنټونو، 
رې پھ الره اچوي او افغانستان کې فوټبالي پوھنیز کورسونھ ھم مخ تھ وړي. د افغانستان فوټبال لیګونو، جامونو لھ ال

فډراسیون د (فیفا) نړیوالھ فډراسیون لھ خووا پھ رسمیت پېژندل شوی او کارکوونکي یې د مسلکي پلوه د فیفا او د افغانستان 
 فوټبال فډراسیون لھ خوا د تأیید وړ دي. 

 
 ھ اړه د موپي ګروپ پ

 آسیا څخھ تر منځني ختیځ او منځني لري. د مرکزيده چې څو ټلویزوني شبکې  ټولګھ، یوه مخکښھ رسنیزه »موبي ګروپ«
سوداګریو څښتنولي او  ۱۷پورې، د ډیجیټلي، خپرونې تولید، راډیو، ورزش او اسټراټیژیکو اړیکو پھ برخې کې د  او آفریقا

زیاتې نامتووالې سره، بریالی شوی چې ګڼ شمېر نړیوالھ  محتوا د فعالیتونو او ګروپ خپلمدیریت پھ واک کې لري. موبي
 پولې خبریاالن، د فرانسې بنسټ او د سیول نړیوالھ ډرامې ډالۍ خپل کړي.ډالۍ لکھ د سن ډانس فېلم فېسټېوال، بې

 
  



 
 

 

 کې شئ:  د ال زیاتو معلوماتو او رسنیزو مرکو لپاره کوالی شئ د الندې کسانو سره پھ اړیکھ
 

 اړیکھ: 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :د روشن شرکت
 شریف شریفی

 د عامھ اړیکو رییس
  +93 79 99 99 065 

Shafi.Sharifi@roshan.af  
 

 
      

    
      

 

 د افغانستان روشن غوره لیګ
 ضیاء آریا 

 شنرېمعاون کم
+93 780 389 241 

 Zia.Aria@mobygroup.com 
 
 

 

 د افغانستان فوټبال فډراسیون
 رضا آقازاده يسید عل

 الړر جنټسکر  
  +93 78 88 98 898 

Ali@aff.org.af    

 ونو ټولګھ:د پامیر ګروپ شرکت
 غالم قادر غنی زاده
 د بازار موندنې مدیر

0785100750 
Kabul@pamircyclet.com 
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