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  ،سلیمان و مجید ورزشکارن افغان در کانادا، دیجمش

  استند ورزشیدر مسابقات  برنده ی وزن خود

  

  ٢٠١٠جریان بازیھای المپیک : امان معاشر
  

بلند ورزش  جھان مقامدر کشور ھای متمدن  .در مجامع بین المللی دارد یجایگاه خاص ورزش

با اشتراک ورزشکاران خویش در مسابقات بین  شانرا ملت شان و شوکت و را قدر می نمایند

در  ٢٠١٠ معیوبین بیاد دارم در روز افتتاح بازیھای المپیک زمستانی. ایان میکنندالمللی نم

کشور ما افغانستان کھ رقم  ،ارش اشتراک داشتمگز تھیھ ی بھ منظور کھ ،شھر ونکوور کانادا

گان   هنماینددر این بازی با اعتبار جھانی  ،جھان دارد معلولین و معیوبین را در یباال

  .اشتراک ننموده بودندن ما یورزشکار معیوب

 ،س یک گروپ تشویقی اطفالأیل ژوان ملکھ ی اعلی کانادا در ردر آغاز پروگرام میش

انادا بیرق را کھ در آن اعظم کھارپر صدر و آقای ندرا تشویق می نمود ورزشکاران

ورزشکاران را  یایدالوصفشعف ز و رشو با در دست داشت و ،نوشتھ بود )پیش  بھ کانادا(

  .نددمیکرترغیب  وتشویق 

 رزشکاران بھ مثابھ یو. است ایلی خوب معرفی کشور در مجامع جھانیسو یکی ازورزش 

مورد  ،کھ برنده میشود یھر گاه ورزشکار .شده اند یرفتھذھمھ کشور ھا پدر  فرینانآ غرور

نظر احترام  بھنرا آباشند کھ بازنده  و کشورھای دیگر ردیمیگ قرار مربوط تقدیر کشور

کشور در  برندهافراشتن بیرق ھای کشور خصوص در ھنگام بر بھ .میکنند و تماشا رندمینیگ

تا تمام ھموطنان  بھ وجود می آورندرا  یشرایط ھای میزبان اداره ھای زیربط ھمھ کشورھا

در مسابقات  .کشور شان شریک شوند ورزشکاران و با شادی در افتخار ببینندشان آنرا 
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میشود ورزشکاران افغانستان با وجود ناتوانی  جھان برپا خیر کھ در گوشھ و کنارسالھای ا

  .دندار را زشکاران قدرتمند جھانرواز لحاظ کیفیت، تفاوت کمتر با  و تمرینی ھای اقتصادی

ن آافتخار  .باالترین بالنده گی استبازی ھا در مسابقات  کاریک کشور توسط ورزش معرفی

شور ھا موقف رسمی و سیاسی خود را فراموش نقدر باال است کھ حتی رییس جمھور ھای کآ

استفن  ٢٠١٠در بازیھای المپیک  .دنبھ کامیابی ورزشکاران خود می نازدل  و و با جان

طرف آمریکایی  باراک اوباما با کشورشروی نتیجھ بازی ھاکی  کانادااعظم صدرھارپر، 

  .بستندشرط خویش 

 از نیاکان میراث مانده است کتاب شھنامھ ی فردوسی بر ماورزش خار تو افاستعداد  ،شوق

  . است نیاکان ما رزم در نمایش مھارت ھای جسمانی سند

  زن گسارید با رود  ھمى مى     با انجمنو زان روى سھراب     

  كھ با من ھمى گردد اندر نبرد   شیر مرد بھومان چنین گفت كین    

   برزم اندرون دل ندارد دژم    ز باالى من نیست باالش كم    

اینکھ رستم  زا .رستم را بھ زمین می افگند سمنگانی سھراب ،فردوسی ای در این سروده

روی دواب شاه  و حکایت میگردد شاه سمنگان بھ دنیا بلندازه آو جمشید است،تخت  ھمنشین

بھ  اھمیت زیادی دارد در تاریخ فرھنگ و ھنر کھ دختر نوشیروانخدمات  وپسند تازه میشود 

 .و حماسھ ی پر افتخار تھمینھ دختر شاه سمنگان جھانی میشود جھانیان معرفی میگردد

ن آکھ وجود دارد  ورزشی استعدادھای سرشار کشور و داخل در بین جوانان ما در خارج

 .ھ داشتھ اندی خود را زنده نگبایآو  تخارات ھمیشگیاف

سپورت  تربیت بدنی و رئیس عمومی رئیس کمیتھ ملی المپیک و اغبرمحمد ظاھر  محترم اگر

با یک  ،ورزش کشور ما نموده استدر عرصھ رشد و انکشاف  یت شایانامکھ خد افغانستان

ان ما در خارج از کشور نیز داخل اقدام ارورزشک در مورد رزشیو خوببرنامھ ریزی 

از انرژی ورزشی آماده در مسابقات جھانی را در می یابد کھ با  شوند، چھره ھای سرشار

  .آوردور ما بدست خواھند اشتراک شان در مسابقات موفقیت ھای چشمگیری را بھ نفع کش
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 تماس و گی دارند اندک هزند اکاناد چند تن از ورزشکاران ھموطن ما را کھ در شھر ونکوور

  .بھ معرفی میگیریم

جوانان عالقمند بھ ورزش در  .می کنند گی زندهافغان  ھزار ھشتکانادا  ونکوور در شھر

 از شھر در این اواخرورزش کار بنام جمشید را برایم دادند کھ پیغام یک جوان  ،شھر ونکوور

بھ حرمت . می کندگی  هیھ کوکتالم برتش کلمبیا زنددر ناح جمشید .ماسکو ھجرت نموده است

الی  ١٩شان از  ھای جوان تنو مند کھ سن برادر ررفتم کھ چھا این جوان ورزشکار بھ دیدنش

نھا جمشید کھ عالقھ بیشتر بھ ورزش بوکس آدر بین  .می کنندگی  هیکجا زند دبنظر میرس ٢٥

نموده است  ورده اش از مسابقاتی کھ اجراولیتھای سپورتی و افتخارات بدست آاز مشغ دارد

 .داد برایم نمایش ورده استآبدست  کھ نشانھا و جوایز بیشماری را مدالھا و ،هکرد حکایت

فامیل خود ابتدا در  راهلیت ھموجمشید در خرم و سارباغ والیت سمنگان تولد شده و از طف

لیت بھ واز اوان طف جمشید .دا ھجرت کرده استانجا بھ کاناز آ تاجکستان سپس روسیھ و

 و در و ھنر این ورزش رزمی را از استادان مجرب روسی یاد گرفتھ بوکس عالقھ داشتھ

 .ه استتزاز در آوردھبیرق افغانستان را در حضور تماشاچیان در ا ھا اشتراک نموده قھبمسا

ن تناسب آمصروف اجرای کار ھای شاقھ کھ با استعداد  کاروان ورزشسف این جتأبا امروز 

  .ندارد می باشد

  

  
  جمشید بوکسر افغانی لباس سفید در تن دارد در حال اجرای مسابقھ در شھر مسکو
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  )در عکس امان معاشر، سلیمان ورزشکار و مژده جمالزاده با ھم ایستاده اند(

  

قھرمان ملی کانادا در ورزش  دو بار او .در شھر کابل تولد شده است جوان افغان یمانسل

سلیمان در یک نشست در بین جوانان خانھ . ری داردتکواندو شده است و مدالھای بیشما

را کھ انجام داده ام حریف  یی تا بھ حال ھر مسابقھ( :در شھر ونکوور گفت فرھنگی موالنا

افغانستان در مسابقات  رده ام من آرزو دارم ھمچو ورزشکاراول مغلوب ک خود را در میدان

  ) جھانی شرکت کنم

 

  دوکاراتھ و ج ورزشکار عبدالمجید

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

عبدالمجید در شھر مزار شریف تولد شده و ھمراه فامیل خود در شھر تاشکند مھاجر شده و 

یاد از مدالھای ز وی .استتھ آموخ ھنر ورزش کاراتھ و جدو را از استادان مجرب اوزبیک

دعوت  موالنا در شھر ونکوور فرھنگی ۀجوانان خان گراموپر رد .مسابقات اش بدست دارد

از شھر تاشکند بھ  ٢٠٠٦سال  کار استیم کھما در فامیل چھار برادر ورزش: شده بود گفت

دست آورده الھا بو مد کانادا اشتراک نموده سابقات گوناگون درمکانادا آمده ایم تا بھ حال در 

بازی کنم و افتخاراتی  در میدان مسابقاتآرزو دارم روزی از نام ورزشکاران افغانستان .ام

  .را بھ کشورم کمایی نمایم

  

  خبرنگار آزاد امان معاشر،
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