
  يكتاي بي همتابه نام 

  گزارش نخستين اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا

  

  
  

وت  ح29 ميالدي كه مصادف به 2011 مارچ 20يكشنبه، مورخ نخستين اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا، 

با شكوه و شاندار شهر ايسن كشور آلمان، طي محفل » ليپاليس« الون شكوهمند  خورشيدي مي شود، در س1389سال 

  .گشايش يافت

  

  
  

  .در اين محفل پرشكوه، همه ورزشكاران پرافتخار و عدهء از افغان هاي مقيم كشور آلمان اشتراك نموده بودند



 فرهنگي اتحاديهء ورزشي مهاجرين اروپا، به شرح زير گشايش  بيانيهء داكتر عمر صديقي، معاوننخست، محفل با

  :يافت

  

  
   معاون فرهنگي اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپاداكتر عمر صديقي،

  در پرتو مهر صانع لطيف كاينات
اجازه دهيد از آدرس اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا، ورود شما مهمانان گرانمايه را در اين محفل شادباش 

  .بگويم

  :مهمانان گرامي و ورزشكاران پرافتخار ميهن

 خورشيدي و بهار شادي بخش و روح نواز 1390زاري اين محفل در آستانهء حلول سال  جاي خوشنوديست كه برگ

  :جاي دارد كه مراتب تبريكاتم را با اين جمالت آغاز كنم. اتفاق مي افتد

بهار پرشكوه امسال كه شكوه و جاللش از باروري و شايسته ساالري تيم هاي مختلف ورزشي كشور و پيروزي هاي ( 

صه هاي ملي و بين المللي پيداست، به همه هم ميهنان شجيع، با درايت و ورزش كاران شورآفرين و پيهم شان در عر

  .)ر سراسر جهان مبارك بادفخربخش مان د

  :ميهمانان عزيز

 رئيس اتحاديهء بين المللي مهاجرين افغان مقيم مسكو، اين ،به همت و كوشش محترم الحاج اختر محمد صافي

 اتحاديهء بين المللي  مستقيم از پشتيباني و دستياري، آنبه فعاليت نموده كه در همه مواردهء ورزشي آغاز ياتحاد

  .رين افغان در مسكو برخوردار استمهاج

 هر يك نمايندگان و سفراي با صالحيت كشور شان به خاطر ارائهء نمايشات ورزشي در ، ماورزشكاران گرامي

كه بدون شك از استعداد هاي درخشان برخوردار اند، تجهيز با خارج كشور استند، اگر اين جوانان ورزشكار 

درخشند و به حد باال و توانگري طرف تاييد مورد  اساسات آموزش علمي و كاري خود شوند، چون مشعل تابناك مي

رد به اتكاي اين كه عقل سليم در بدن سالم است و اگر اين عقل با دانش همنوا گردد، دست آو. گيرند توجه قرار مي

دانش نيستند در نعمت چه، ورزشكاراني كه بهره مند از . اي پرماهيتي را دربر داشته، و مورد تحسين واقع مي شونده



 ناتوان جلوه ميكنند و زماني كه پاي مصاحبهء مي نشينند، ، و برخورد هاي محيطي، نشست هاكليه روابط اجتماعي

در نشست هاي فرهنگي همواره خاموش و بي جرئت جلوه گر دهند و  جمالت بي ربط و عاري از محتوا را بروز مي

  .اند

براي هر ورزشكار پنداشته شده و و حياتي  اساسي  و دانش منحيث يك ضرورت مبرم ، سهم فرهنگپس بايد گفت،

 تا رسانه هاي اطالعاتي و آگاهي دهنده، غرض آموزش ورزشكاران گرامي رساله هاي را به  به صراحت مي رسانداين

 همين نياز، از جانب اتحاديهء به پايهء.  به آگاهي شان برسانندرسانيده و جريانات بين المللي را در عرصهء ورزشطبع 

بين المللي مهاجرين افغان مقيم مسكو، به آقاي استاد سميع رفيع، كه يك فرهنگي پرتالش، ورزشكار با سابقه، 

باشد، اين  برخوردار ميدر زمينه مندي واالي نيز پژوهشگر پرتوان در عرصه هاي مختلف هنريست و از حوصله 

 در گسترش اروپا، آغاز به كار نموده،مسؤوليت سپرده شد، تا به حيث رئيس اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در 

  .سهم جدي خود را ايفا كندبه ورزش فعاليت هاي ورزشي و انسجام افغان هاي عالقمند 

 از  كه همه روشن ضميران پاك نهاد فرهنگ حضور دارند،ن مرحلهء اساس،بي مناسبت نيست كه در ايدر اين جا 

فعاليت هاي انجمن گسترش انديشه و عرفان موالنا و بيدل، كه تحت ادارهء مستقيم استاد سميع رفيع فعاليتش را 

عال، فرهنگساالر و اين انجمن، داراي اعضاي دانشمند، ف. هاي متمادي دنبال نموده، ياددهاني كنيم پيوسته در خالل سال

ور و ي خالقانهء ادبي اين دو عارف نامپرتحرك بوده، به طبع كتب مختلف در خصوص عرفان، تصوف و پژوهش ها

ن با دالدرخشندگان دنياي با صالحيت حكمت و معنويت پرداخته و غرض استفاده به صاحبان پرخرد و صاحب

  .داده است مالحظه قرار 

 در مصاحبات مطالبه شده از پيوسته دنبال نموده،نا و بيدل، نشست هاي هميشگي خود را بايد تذكار داد كه انجمن موال

جانب رسانه ها و مراجع با صالحيت فرهنگي و علمي نقش و ضرورت ايجاد انجمن را با برنامه هاي كاري آن به 

 عضويت انجمن پيوسته و وضاحت ابراز داشته و از كليه صاحبان انديشه و فرهنگيان گرانمايه خواسته است تا به

 و شيفته گان راه اين  شان را در خدمت هم ميهنان نيازمند علميدست آورد هاي فرهنگي، اندوخته ها و پژوهش هاي

به بنياد همين امر، انجمن مصمم است  كه در ماه اكتوبر سال روان، .  قرار دهنددو شخصيت واالانديش فرهنگي

رفت و  اين سالكان راه معانهءه با شخصيت، تفكر و انديشهء واال گهركنفرانس پژوهشي دو روزه را در رابط

 معنوي  تانباك  از انديشمندان، پژوهشگران و عاشقان ايثارگر انديشهءخردمندان با صالحيت گيتي راه اندازي نموده،

ال روان به ون س ج30 شان را اال  پژوهشي و علمياين دو شخصيت پرهيبت دانش و عرفان خواسته اند تا كاركرد هاي

  . قرار گيرد با صالحيت علمي مورد ارزيابي كميسيونآدرس انجمن بفرستند تا

در فرجام، از محترم الحاج اختر محمد صافي، اظهار سپاس مي نماييم كه در برگزيدن و انتخاب استاد سميع رفيع، كه 

توجه جدي و شود،  ي اتحاديه شمرده ميدر كليه عرصه هاي كار با استعداد، پر تحرك، توانگر و شايسته به حق مرد

  . بي شايبه نموده اند و زمينهء فعاليت اتحاديه را در عالم غربت توسط محترم استاد سميع رفيع مهيا ساخته اند

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»  



  بنام خداوند بخشاينده و دادگر

  ارسالي الحاج اختر محمد صافيپيام 

   افغان از شهر مسكو رئيس اتحاديهء بين المللي مهاجرين
دوست نهايت محترم، استاد سميع رفيع، هيأت اجراييه و شوراي مشورتي اتحاديهء تازه بنياد ورزشي مهاجرين افغان 

  .در اروپا

 در شهر ايسن كشور دوست ء ورزشي و افتتاح اولين اتحاديهروز شاهد برگزاري اين محفل افتخارآفرينمسرورم كه ام

  .آلمان استيم

رت كامل ن امر كه در ديار غربت، نياز مبرم و جدي در سربراه ساختن و ايجاد اتحاديهء ورزشي به صوبا درك اي

 ملحوظ به خاطر همĤهنگ ساختن و انسجام نخبه گان ورزش و جواناني كه تازه به سوي محسوس بود، بر بنياد همين

 شما را به حيث يك ، و ثبات اين نهاداين هنر گرايش دارند، با قبول عالم هاي دشواري و وجه مادي جهت تحكيم

 توقع دارم با حوصله مندي و ه، به حيث رئيس اين اتحاديه مباركباد گفته،دوست مهربان، پرتجربه و ورزشكار با سابق

پشت كار هميشگي چنان كه قبال كامگاري هاي بي پاياني را نصيب گرديده ايد، در تحقق آرمان هاي واالي انساني، 

م از فرصت، اميدوارم تمنيات بي حد من و كليه همكارانم را، شما به سمع با اغتنا. حاديه كوشا باشيدهيأت رهبري ات

  . ورزشكاران نهايت محترم برسانيدن گرامي و اشتراك كننده گان عزيز ومهمانا

  .موفقيت شما را در زمينه از صميم قلب من و همكارانم از خداوند توانمند آرزو مي برم

  حاج اختر محمد صافي، رئيس اتحاديهء بين المللي مهاجرين افغاندوست شما، ال

  
**********************  

  

  

سپس از محترم استاد سميع رفيع، رئيس اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا، تقاضا به عمل آمد تا صحبت 

 داشته، ساختار تشكيالتي اعضاي رهنمودي شان را پيرامون آغاز كار نخستين اتحاديهء ورزشي در سطح اروپا ابراز

 .اتحاديه را به معرفي بگيرند

 
 



 
 

   سخنراني استاد سميع رفيعفشردهء

  رئيس اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا
  به نام خداوند يكتا و مهرآفرين

تحاديهء بين المللي اظهار امتنان از ا.  سپاس بي پايان از كليه اشتراك كننده گان، نخبه گان ورزش و استادان گرامي

 در رابطه مهاجرين افغان و از محترم الحاج اختر محمد صافي، رئيس اتحاديهء بين المللي مهاجرين افغان در مسكو كه

  . با اين اتحاديه، پشتيباني مادي و معنوي خود را مبذول داشته اند

ي همان عادات، رسوم و عنعناتي است فرهنگ، به معن. طوري كه همهء ما و شما مي دانيم، فرهنگ، جزء زندگي ماست

  . از فرهنگ است، بخش بسيار مهميكه ما از پيشينيان خود به ميراث گرفته ايم و ورزش و ورزندگي

ما، اگر در طول تاريخ، يك نظر به عقب بياندازيم، با يك نگرش مي توانيم به صراحت دريابيم كه كشور هاي بسيار 

سيار عظيم و بزرگ، در كام هيچ امپراطوري هاي بزرگ فرو نرفته، هميشه كوچك، ولي از لحاظ داشتن فرهنگ، ب

به طور نمونه، كشور كوچكي در نقشهء دنيا به نام يونان وجود دارد كه هيچ . اصالت خود را حفظ نموده اند

طون داشتند، امپراطوري موفق نشده اين كشور را در كام خود فرو برد، چرا ؟ چون ارسطو داشتند، سقراط داشتند، افال

اين ها همه باعث ماندگار بودن  و متضمن . هركولس ها داشتند، آشيل ها داشتند، اساطير افسانوي و ورزشي داشتند

  .سعادت شان بوده است

 با داشتن  به وضاحت درمي يابيم كه اين سرزمين، بياندازيم، كشور خود افغانستانيك نظر اجمالي بههرگاه ما، 

هر امپراطوري كه خواسته است اين  در تاريخ ، نام نيكو داشته و  و ورزشكاران خوب، هميشهمشاهير، فالسفه، علما

  . و نخواهد گرديدمطيع خود بسازد، موفق نگرديده كشور را 



ما، به اساس همين فرهنگ نياكان، و نگهداري و حراست از اين فرهنگ پربار، تصميم گرفتيم تا در اولويت هاي 

اين بخش مهم را مي توان به . گي اتحاديهء بين المللي مهاجرين افغان، ورزش را پربار بسازيمكاري خود در بخش فرهن

  . همكاري همه ورزشكاران نامور، مربيان مجرب، متخصصين با تجربهء ورزش، فعال گردانيد

م و با همين بود كه ما دست بكار شده، از همه ورزشكاران، استادان و پيش كسوتان ورزش دعوت به عمل آوردي

  .مشورت با ايشان، اين اتحاديه را بناگذاشتيم

حال، اهداف اتحاديه را به شما توضيح مي دارم تا به صورت كل از تأسيس و بناي آن در سطح اروپا آگاهي حاصل 

  :بداريد

  
  

  اهداف اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا
  سر اروپاتاسيس فدراسيون هاي ورزشي براي مهاجرين افغان در سرتا .1

پشتيباني و تشويق اطفال و  جوانان  به ورزش و دور نگهداشتن آن ها از مواد مخدر و هر نوع جرم و  .2

 . جنايت

 .تاسيس تيم هاي ورزشي در عرصه هاي  مختلف ورزش .3

حضور مستمر و فعال اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان، در كنفرانس هاي بين المللي، كنگره هاي جهاني،  .4

 .آسيا، كميتهء المپيك قاره يي و سازمان هاي ورزشي بين الملليكنفدراسيون 

 .تجليل و تقدير مادي و معنوي از ورزشكاران نخبه، قهرمانان، استادان و پيشكسوتان ورزش و فرهنگ .5

 .سازماندهي و براه اندازي مسابقات ورزشي ميان افغان هاي مهاجر در اروپا و داخل كشور .6

 .هتر ورزش در ميان دختران و زنان افغان در اروپا و داخل كشورميسر ساختن زمينه هاي رشد ب .7

 .ورزش، به عنوان يك وسيلهء سالم براي جلوگيري از بيماري ها در جوانان و سالخورده گان .8

 .فراهم ساختن زمينهء وفق براي افغان هاي مهاجر .9

  استفاده از ورزش، به عنوان يك ابزار عالي براي صلح و ثبات در افغانستان .10
  

******************  

  



   فدراسيون هااعضاي مديره و مسؤولينمعرفي 
  عبدالسميع رفيع صافي

  رئيس اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا

  4جمناستيك، فوتبال، تكواندو دان : تجربه در ورزش
******************  

  شكيب براتي

  معاون اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا

  6تكواندو دان : شتجربه در ورز
******************  

  داكتر عمر صديقي

  معاون فرهنگي اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا

خطاط .  در رشتهء ادبيات و طبابت يوناني عاليتحصيالت. رئيس مطبوعات پيشين رياست جمهوري افغانستان

  .زبردست هفت قلمي
******************  

  ايمل خان فيضي

  اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپاژورناليست 

  .تحصيالت عالي در رشتهء حقوق و ژورناليزم در فرانسه
******************  

  انجنير محمد مختار ستاري

  مسؤول تخنيكي، كمپيوتر و ويب سايت اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا

  نمتخصص كمپيوتر، ماستري در رشتهء انفورماتيك دانشگاه آلما
******************  

  »داكتر استخوان، داخله و طبابت سوزني « داكتر محمد معصوم منصوري

  داكتر اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا
******************  

  »متخصص داخله « داكتر احمد فاضل جبران 

  داكتر اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا
******************  

  هستانيميرويس كو

  مسؤول مالي اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا

   كمپيوتر ادارهء  تجارت و محاسبات ،در رشتهءتحصيالت 
******************  



  مصطفي وهاب كوهستاني

  مسؤول مالي اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا

  تحصيالت در رشتهء پرستاري بيمارستان در كشور آلمان
******************  

  عبداهللا كمال رفيع صافي

  مسؤول بخش انسجام اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا

  2دانشجوي رشتهء انجنيري و ورزشكار تكواندو دان 
******************  

  ويس اهللا صافي

  مسؤول بخش انسجام اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا

  1دو دان  جمنازيوم و ورزشكار تكوان12متعلم صنف 
******************  

  فردين ويس

  مسؤول بخش انسجام اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا

  شغل آزاد و ورزشكار كيك بوكس
******************  

  فردوس ويس

  مسؤول بخش انسجام اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا

  شغل آزاد و ورزشكار كيك بوكس
******************  

  لين فدراسيون هامسؤو
  »فدراسيون كار با زنان « ماللي كوهستاني       

   كابل انستيتوت تربيت بدنيتحصيالت عالي در رشتهء تربيت بدني و ورزش، استاد پيشين
******************  

  »فدراسيون فوتبال « مصطفي ويس         

  .  آلمان پيشنهاد شده است» بوندزليگا دوم«  كشور آلمان، به تيم» وتن شايد « ورزشكار فعال فوتبال در تيم 
******************  

  »فدراسيون تكواندو و كيك بوكس « محسن وفا براتي    

   و كيك بوكس6مربي فعال در رشتهء تكواندو دان 
******************  

  »فدراسيون تكواندو و كيك بوكس « امير سلطاني  

  4مربي فعال در رشتهء تكواندو دان 



******************  

  »فدراسيون كونگ فو « حارث اكبر     

  4ورزشكار و ترينر فعال در رشتهء كونگ فو دان 
******************  

  »فدراسيون جمناستيك « ميرويس ميرزا زاده    

  تحصيالت عالي در رشتهء تربيت بدني و ورزش جمناستيك در روسيه
******************  

  »سيون بكس فدرا« خيبر آخندزاده    

  .ورزشكار و ترينر جوان فعال بكس، قهرمان ايالت نوردراين وستفالن و آمادگي براي قهرماني در سطح آلمان دارد
******************  

  »فدراسيون اتلتيك « سليمان كوهستاني    

  .تحصيالت عالي در رشتهء تربيت بدني و ورزش در كشور آلمان

  .ختلف اتلتيك و بيشتر از ده بار قهرمان در سطح آلمانداراي هفت ريكارد در ورزش هاي م
******************  

  »فدراسيون باسكتبال « متين عسكريار و مبين عسكريار   

  .ورزشكاران و ترينران  فعال در رشتهء باسكتبال در كلپ هاي نامدار آلمان
******************  

  »فدراسيون واليبال « حكيم عسكريار     

  فعال در رشتهء واليبال، تيم باير وپرتالورزشكار 
******************  

، از محترم داكتر محمد معصوم منصوري، عضو هيأت طبي اتحاديه، خواسته شد تا پيرامون ارزش ورزش از پس از آن

  .لحاظ طبابت، سخنراني نمايند

  
  ن در اروپاداكتر محمد معصوم منصوري، عضو كميسيون طبي اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغا



  فشردهء سخنراني
  عرض سالم و ادب، هموطنان گرانقدر و افغان هاي عزيز مقيم كشور آلمان

 و مسرت است كه در برابر شما افغان هاي گرامي خود قرار دارم و نكاتي چند پيرامون ، افتخارجاي بسا خوشي

  .  به عرض مي رسانمي منورين و شخصيت هاي فرهنگي و علمصحت و ورزش از نگاه يك طبيب خدمت شما

در حقيقت هر انسان زماني كه متوجه . آغاز كنم» عقل سليم در بدن سالم است« اجازه دهيد كه حرفم را با مقولهء 

شود، خود طبيب جسم و روح خود است، زيرا روند زندگي و تجارب به ما اندوخته هاي را درس مي دهد كه در كدام 

اگر توجه جدي به تغذيهء صحي نكنيم، .  نقاط روان نĤرامي را خواهيم داشتحالت مي توان استوار بود و در كدام

تغذيهء نادرست صحي، يكي از فكتور هاييست كه باعث . بدون شك به چربي خون و ازدياد شكر مواجه خواهيم شد

  ..امراض گونانگون در انسان مي گردد

 بدور مانده، به نيك بختي و صحت كامل مي اگر توجه جدي به تغذيهء صحي و ورزش بداريم، از مصائب و آالم

در عالم مهاجرت با وجودي كه محدوديت هاي بي شماري وجود دارد، مي توان با مراجعه به اتحاديه هاي . رسيم

تفريح، يكي از نيازمندي هاي جدي در عالم غربت براي ما افغان ها بوده . ورزشي ثبت نام و اين معضله را برطرف نمود

 با پيروي از پروگرام هاي دنياي غرب، خودمان را به آن عيار ما بايست. ن مورد بايد كوشا بود دريكه بدون درنگ

  .سازيم

ورزش و موسيقي، يكي از بخش هاي اساسي زندگي مهاجرت ما در دنياي غرب است كه بايد والدين گرامي توجه 

هاي مدهش و اعتياد به مواد مخدر برحذر جدي در اين مورد  نموده، اطفال شان را از بدبختي هاي بعدي، مريضي 

 اوالد هاي خود نمايند و به ايشان توصيه كنند كه داراي ءداشته، نصايح نيك خودشان را رهگشاي زندگي آينده

شادابي و . ه، مطابق ارشادات دين مقدس اسالم عمل به آن يك ضرورت كامل پنداشته مي شودفرهنگ معين بود

  . كه به ورزش روآورده، تغذيهء صحي و رواني را به صورت كل در نظر داشته باشدطراوت انسان وقتي ميسر است

سهم چنين اتحاديه ها كه خوشبختانه ما امروز شاهد نخستين پايه گذاري آن استيم، در حيات تمام خانواده ها 

اشته، به يك زندگي پرارزش بوده، مي تواند اطفال شان را از مصاب شدن به مواد مخدر و بيماري هاي رواني نگه د

بنأ، ورزش، بازدارندهء تمام بي سروساماني هاي زندگي بوده، سالمت كامل به روح و . آبرومند آينده رهنمايي نمايد

  .روان و جسم انسان اهدا مي كند

رزندگي، توجه جدي نموده، اين اتحاديه را از لحاظ مادي و  داشتن فرهنگ وخانواده هاي گرامي، به خاطر زنده نگه

معنوي دستياري نمايند، تا شود اين نهاد ورزشي در خدمت تمام جوانان و ورزشكاران عزيز قرار گرفته، از رهنمايي 

  .هاي مفيد هيأت رهبري اتحاديه، سود ببرند

من، در اين جا وظيفهء خود مي دانم كه از محترم استاد سميع رفيع كه سمت استادي نسبت به من دارند، به حيث بنيان 

 رئيس اتحاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپا، سپاسگزاري نمايم كه زمينهء رشد استعداد هاي ورزشي و گذار و

هنري جوانان ما را در عالم غربت مهيا ساخته، با آن ها درس بزرگي را از تعاليم زندگي آبرومند در كليه عرصه هاي 

  .فرهنگي، ورزشي و هنري مي دهند



ت به مناسبت سال نو، صحبتم را خاتمه داده، موفقيت هاي بيشتري را به همه اعضاي در فرجام، با سپردن تبريكا

  .اتحاديه و ورزشكاران گرامي از خداوند توانمند آرزو مي دارم
************************  

 پيشين تربيت بدني و استاد رئيس،  و ورزشتربيت بدنيمتخصص به تعقيب آن، از محترمه داكتر فاطمه صافي، 

 خواسته شد تا بيانات شان را در رابطه به رئيس شوراي ورزشي افغان ها در اروپا،نشگاه تعليم و تربيهء كابل، دا

  .محفل امروزي بيان داشته، مطابق اساسات و اصول مروجهء تشكيالتي ورزش، مطالبي را به ارزيابي بگيرند

  

  
  زشي افغان ها در اروپا، رئيس شوراي ورداكتر فاطمه صافي، متخصص ورزش و تربيت بدني

  فشردهء سخنراني داكتر فاطمه صافي
  به نام خدا

  .مهمانان عزيز، ورزشكاران گرامي و همه بزرگاني كه در اين محفل حضور دارند

  .دنجاي بسا مسرت است كه ايجاد همچو اتحاديه هاي ورزشي، خدمت بزرگي را در سطح جوامع بشري ايفا مي نماي

با صراحت و . را يك امر نيكو دانسته، از ابتكارات هيأت رهبري، اظهار خوشنودي مي نمايممن، ايجاد اين اتحاديه 

 را از ايجاد اين اتحاديهء ورزشي كه در رشد استعداد هاي جوانان ما  و شوراي ورزشيصادقانه پشتيباني جدي خود

داشته، يقين دارم كه در آينده باعث اين حركت را يك گام آگاهانه و ابتكارانه پن.  نهايت موثر است، اعالن مي كنم

اميدوارم كه با ايجاد همچو اتحاديه هاي . ايجاد صلح، صفا و صميمت ميان ورزشكاران و ورزش دوستان خواهد گرديد

، بتوانيم برنامه هاي تربيت بدني و ورزش را در وسيع ترين مفهوم آن به نوع  و همكاري متقابلهدفمند ورزشي

رزش هاي آموزشي با دقت تام رعايت شده هاي كه در آن جنبه هاي تربيتي و انماييم، برنامه مطلوب، تنظيم و اجرا 

باشد، برنامه هاي كه هدف آن رشد ورزش در كليه سطوح باشد و بدون درنظر گيري اختالفات سليقوي، قومي، 

 بدني و ورزش، رسالت امروز، تربيت. مذهبي، يكسان و بدون تعصب پياده شده، ورزش را به صورت كل تمثيل كند

  . بزرگ بهم پيوستن همهء نيرو هاي را دارد كه در اين عرصه كوشش مي كنند

آن گونه كه به تشكيل اين اتحاديهء ورزشي دقت نموده ام، از سر تا پاي آن اشخاص مجرب و با تجربه در آن سهم 

 جاي افتخار بوده، اميدواري ما را بيشتر و گرفته اند و تا جايي كه به ابتكارات و فعاليت هاي شان نگريسته مي شود،

در .. اين اتحاديه، در رشد ورزش كشور ما مي تواند رول بسيار اساسي را در آينده بازي كند.  مستحكم تر مي سازد



، بلكه در تعليم و تربيت اوالد هاي تنها ورزشكار خوب تربيت نموده اين محفل، والدين گرامي نيز حضور دارند كه نه 

تنها . نيز سعي و تالش كافي به خرچ داده، آن ها را به صورت سالم بافرهنگ افغاني به جامعه تقديم نموده اندشان 

قهرمان بودن در يك رشتهء ورزشي كافي نيست، بلكه كسب دانش و فرهنگ، يكي از مميزات خاصي است كه به آن 

  .بايد توجه شود

، افتتاح آن را تبريك گفته، حاديهء ورزشي مهاجرين افغان در اروپاين فدراسيون اتمسؤولمديره و در اخير، به هيأت 

  .از خداوند بزرگ موفقيت هاي بي شماري را به آن ها آرزو مي كنم
*****************  

 صورت گرفت، عدهء زيادي از اشتراك كننده گان، نظريات سودمند شان را  كه پي هم در خالل سخنراني هاي

يه و ساختار تشكيالتي آن ابراز نموده، موفقيت هاي جدي اعضاي اجراييه و شوراي مشورتي پيرامون آغاز كار اتحاد

  . و اهداف آن آرزو نمودندرا در تحقق آرمان هاي اتحاديه مطابق خط مش

به نمايندگي از اشتراك كننده گان محفل، محترم قاصد ماليار، يكتن از رجال برجستهء سياسي كشور، شاعر 

 در سطح اروپا را به بررسي گرفته، ايجاد اتحاديهء ورزشي افغان هاندهء پرتوان ، روي واقعيت بيني، انديشمند و نويس

از كليه افغان هاي مهاجر در سطح آلمان آرزوي جدي نمود تا عضويت اين اتحاديهء نو بنياد را پذيرفته و در تحكيم و 

  .دثبات پايه هاي اساسي اين اتحاديه همواره يار و مددگار باشن

  

  
  قاصد ماليارمحترم 

  فشردهء سخنراني
  لكش و راحت فضاي مشكبار آيد عجب عيد است اين عيدي كزو بوي بهار آيد       نسيم د

روز نو روز، . از همه اولتر، نوروز نو، سال نو را به همهء شما و به همه مردم افغانستان از صميم قلب تبريك مي گويم

در اين روز، در تمام نقاط افغانستان، مردم با شادماني . قدامت پنج هزارساله دارديك روز تاريخيست كه در كشور ما 

. جشن مي گيرند و با بلند ساختن جندهء شاه واليت مأب در مزار شريف، حلول سال جديد را خير مقدم مي گويند

زار مي گردد و همه جاي بسيار خوشنوديست كه براي بار اول در اروپا، محفل شكوهمندي در رابطه به ورزش برگ

در عالم غربت، بهترين زمينهء كه مي تواند جوانان را از . شخصيت هاي ملي و فرهنگي در آن سهم بارز را ادا كرده اند



ورزش، يگانه وسيلهء است كه جوانان را از انحراف كشانيده و .  ورزش استگوني در جامعه بيرون كند،حالت دگر

  .آماده مي سازدبه خوشبختي و گريز از مواد مخدر 

 رئيس اتحاديهء بين المللي مهاجرين افغان، كه  در تأسيس اين بناي بزرگ ، ،از جناب محترم الحاج اختر محمد صافي

  .در مهاجرت به جوانان عزيز ما نموده اند، اظهار قدرداني و شكران قلبي مي نمايمخدمت ارزشمندي را 

، چون ايشان از  بدوش استاد سميع رفيع گذاشته شده استاديهمن، قلبأ خرسند و سپاسگزارم كه رياست اين اتح

دست باال دارند و به حق مي توان و ورزش شخصيت هاي علمي و فرهنگي وطن ما بوده، در رشته هاي گوناگون هنر 

  . گفت كه از عهدهء مسؤوليت هاي اين اتحاديه به خوبي بدر شده، مصدر خدمات ارزنده در اين راستا مي گردند

 به وضاحت اظهار مي دارم كه استاد سميع رفيع، در خصوص مهاجرين در كشور آلمان، زحمات بي پاياني را متقبل من،

حيت فكري و علمي شان بوده است، در رفع پرابلم ها و مشكالت مهاجرين شده و هر آن چه در حدود و توان و صال

  . افغان در كشور آلمان، دريغ ننموده اند

ن است كه استاد رفيع، پژوهش ها و بررسي هاي كاملي در رابطه به شخصيت واالي موالنا و نكتهء قابل تذكر اي

 بيدل نموده و در اين راستا، نوشته ها و كتب متعددي را غرض استفادهء عالقمندان فرهنگ و عرفان گذاشتهابوالمعاني 

گردهمايي  آن استاد رفيع قرار دارند، كه در رأس "ترش انديشه و عرفان موالنا و بيدلانجمن گس"  اميدوارم. اند

  همه شيفته گان نموده، تابزرگي در رابطه با شخصيت علمي و فرهنگي و عرفاني موالنا و بيدل را در اين شهر برگزار 

  .اشتراك ورزنداين دو عارف پرافتخار در آن 

يي ياد نموده، اشعار هريك از آن جناب قاصد ماليار، در اخير از شخصيت هاي نامور عرفان و تصوف كشور ما به نيكو

  .ها را به خوانش گرفتند و به همه دوستان و حاضرين طلب سعادت و بهروزي نمودند

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»  
در اخير، مهمانان از حسن انتظام و نظم اين محفل اظهار خوشنودي نموده، هيأت اجراييهء اتحاديه را مورد تحسين و 

افزودند تا كنون به همين منوال و سليقهء كنوني هيچ نهادي خدمات اجتماعي در سطح اروپا تمجيد جدي قرار دادند و 

  . ز همچو افتخارات برخوردار بوده استبرگزار نشده و اين اولين محفل با شكوهي ست كه ا

 به سود همه يقين كامل داريم، مي شود اطمينان نمود ثمرات پرافتخاري را اين اتحاديه به خاطر عرضهء خدمات ورزشي

  .ورزشكاران گرامي ما مژده خواهد داد

  .سخنراني ها با كف زدن هاي ممتد مهمانان گرامي همراه بود

در اخير، مهمانان به خاطر صرف غذا دعوت شدند كه نظم و ترتيب محفل طرف ستايش همه مهمانان و اشتراك كننده 

  . گان گرامي قرار گرفت

  .  شب پايان يافت30 و 11 به ساعت ي آفرينمحفل در فضاي نهايت صميمانه و شاد

  :تذكار الزم



از همه ورزشكاران، ورزش دوستان و پيش كسوتان ورزش كه در كشور آلمان و ساير كشور هاي اروپايي زندگي مي 

 اي در كشور هاي اروپايي، فدراسيون ه،ما. كنند، صميمانه تقاضا مي نماييم تا با ما بپيوندند و ما را ياري رسانند

  . اري آن ها ايجاد خواهيم كردورزشي را به ياري خداوند و همك

 afghansporteuro@yahoo.de: آدرس پست برقي : تماس با ما

  00492011779770:  تيلفون

ي از گوشه هاي محفل شكوهمند افتتاحيه را به دسترس  محترم و عالقمندان ورزش، تصاويرغرض آگاهي خوانندگان

  :شما مي گذاريم

  

  

  



  

  

  
  


