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Afghan Euro Sport e.V
Essen - Germany

04.02.2012

در آغاز ،ماللی کوهستانی ،استاد پیشین انستیتوت تربیت بدنی و نطاق ورزیدهء اسبق رادیو تلویزیون افغانستان ،مجلس را با این
سخنان شان افتتاح کردند:

ماللی کوهستانی ،استاد پیشین انستیتوت تربیت بدنی
بنام پروردگار بی همتا
بزرگان و پیشگامان نهایت ارجمند ورزش و ورزشکاران عزیز ،سالم و خوش آمدید.
محفل امروز ما ،به مناسبت بزرگداشت اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در اروپا بوده که شما عزیزان را از ساختار ،اهداف
و فعالیت های این اتحادیه در جریان می گذاریم .همچنان ،تقدیر و تمجید از مساعدت ها و همکاری های هموطنان بافرهنگ و
ورزش دوست خود نیز به عمل می آوریم.
نخست از داکتر فاطمه صافی ،متخصص ورزش و تربیت بدنی که مشاور فنی و مسلکی اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در
اروپا است ،خواهش گردید تا صحبت خود را آغاز نماید.

«»«»«»«»«»«»«»«»

داکتر فاطمه صافی ،متخصص ورزش و تربیت بدنی
به نام خدای یگانه
سالم و ارادتم را بپذیرید .خوشحالم که امروز در جمع پیشکسوتان ورزش افغانستان ،مربیان توانا و ورزشکاران با فرهنگ استم.
حرکت و جنبش از ویژگی های حیات انسان و دارای انگیزه و ریشهء در سرشت او داشته ،وسیلهء برای رشد و سالمت و نشاط
اوست.
تربیت بدنی و ورزش ،یک پدیدهء اجتماعی بوده و جزء جدایی ناپذیر از تعلیم و تربیه و وسیلهء برای رسیدن به سالمت جسمی و
روحی نسل جوان و همه نسل ها است  .ناگفته نباید گذاشت که نه تنها وسیلهء رشد جسمی وروحی ،بلکه در تکمیل شخصیت،
نقش اساسی دارد .مفاهیمی مانند تندرستی ،حفظ صحت ،رشد فردی و اجتماعی وسالمت روحی ،ارتباط نزدیکی با تربیت بدنی و
ورزش دارد.
نگاهی به تاریخ نشان می دهد که ملل متمدن جهان ،همواره به نقش و اهمیت ورزش توجه داشته اند و از آن در پرورش جوانان
خود و آماده کردن آن ها برای مشکالت فردی و اجتماعی استفاده می کردند .در زندگی و اجتماع بسیاری از جوامع و ملت های
امروز جهان ،تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیر از برنامه های کلی تربیت کودکان و جوانان به حساب می آید.
بنابر این ،چندی قبل ،قرار بر آن شد تا اتحادیهء ورزشی برای افغان های مهاجر در غربت اساس گذاشته شود .پس از نشست
های متواتر با هموطنان عزیز ،اتحادیهء ورزشی افغان ها بنام  Afghan Euro Sportمطابق به قوانین ورزشی کشور آلمان
و اروپا ثبت و راجسترگردید ،ولی دوستانی که در این اتحادیه با من بودند ،خواستند تا نظر به ذوق و سلیقهء خود ،اتحادیهء
دلخواه خود را درست کنند .پس از آن ،تصمیم بر آن شد تا من ،با نهاد بزرگ ورزشی دیگر بنام « اتحادیهء ورزشی مهاجرین
افغان در اروپا » که قبال رسمی شده بود و تشکیالت منظم داشت ،همکاری کنم.
همین بود که من با « «اتحادیهء ورزشی مهاجرین افغان»  ،طی یک نشست ورزشی در ماه دسامبر سال  ،1122که در آن
عدهء از ورزشکاران و مربیان ورزش گرد آمده بودند ،در فضای پر از صفا و صمیمیت ،از دو اتحادیه ،یکی را انتخاب نموده،
پس از رای گیری ،هیأت مدیره و کمیته های آن انتخاب گردید .این اتحادیه ،بنام «افغان یورو شپورت» یاد می شود و به همین
نام راجستر شده است.
من به حیث کارشناس و استاد در رشتهء ورزش و تربیت بدنی ،نهاد های ورزشی را در خارج از کشور مثمر ارزیابی نموده،
آیندهء جوانان را در پرتو آن پربار می بینم .هرقدر به این نهاد ها افزوده شود ،به همان اندازه جوانان مهاجر افغان رو به فرهنگ
نموده ،احساس نزدیکی به وطن در وجود شان بیدار می شود.
افتخار دارم که در این اتحادیه ،به صفت مشاور فنی و مسلکی همکاری می کنم و از این طریق به هموطنان عزیز و
ورزشکاران نیازمند ،مصدر خدمت می شوم .ناگفته نباید گذاشت که من در این امر تنها نبوده  ،مرا ورزشکاران نام دار و
افتخار آفرین کشور همکاری نموده و همه باهم ورزشکاران جوان خود را کمک مینمایم  .همیشه از نظریات سودمند پیشکسوتان
توانا و با فرهنگ ورزش افغانستان همچو محترم عثمانی صاحب ،محترم قیوم خان صمد ،محترم اسماعیل خان حسینی  ،محترم
نعیم اوریا  ،محترم الحاج عبدالبصیر ناصری  ،محترم علی عسکر لعلی  ،محترم سعید جان لعلی  ،محترم نجیب جان یعقوبی و
همچنان در داخل کشور .از نظریات علما و استادان تربیت بدنی و ورزش در راه تحقق اهداف این اتحادیه کوشا هستیم.

به صراحت باید بگویم که ،این اتحادیه ،دارای اشخاص ورزیده و مسلکی بوده ،مربیان توانمند و ورزشکاران افتخارآفرین در این
اتحادیه فعالیت دارند .پیام من به ورزشکاران و ورزش دوستان هموطنم در اروپا این است تا با اتحادیهء سرتاسری ورزشی
افغان ها در اروپا « ،افغان یورو شپورت» همکاری نمایند.
موفقیت و سربلندی از خداوند منان به اتحادیهء سرتاسری افغان ها « ،افغان یورو شپورت» و دست اندرکاران آن و به همه
ورزشکاران نجیب کشور ما آرزو می کنم .شاکر و ممنون
[][][][][][][][][][][][][][]
سخنران بعدی ،استاد سمیع رفیع ،رئیس اتحادیهء سرتاسری ورزشی مهاجرین افغان در اروپا بود که به حیث رئیس افغان یورو
سپورت با اکثریت آرا انتخاب گردیدند .جناب استاد رفیع با سخنان پر از صمیمت صحبت خود را چنین آغاز کردند:

استاد سمیع رفیع ،رئیس اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در اروپا « افغان یورو سپورت»
بنام خداوند حکیم و یکتا که گواه ثبوت کماالت انسان ،کالم را آفرید.
عرض ادب و ارادت به حضور پیشکسوتان ورزش و اشخاص صاحب بصیرتی که بصراحت می توان گفت ،تاریخ ورزش
افغانستان را با کارنامه های افتخاربرانگیز شان رقم زده اند .خوشحالم که عدهء از نخبه های ورزش میهنم ،امروز در این جا
حضور دارند.
صحبت من در محضر این بزرگان ،جسارات بیجا است ،ولی به صفت شاگرد شان ،یک ورزشکار و مسؤول اتحادیهء ورزشی
افغان ها در اروپا ،می خواهم چند کلمه به سمع مبارک شان برسانم ،چون همین بزرگانی که این جا حضور دارند ،راه های پر
خم و پیچ ورزش را طی نموده و به اصطالح از دل یک ورزشکار و مربی ورزش می آیند و سخنان یک ورزشکار را خوب
درک می کنند.
استاد رفیع ،یک معلومات بسیار مختصر پیرامون زندگینامهء ورزشی شان ارائه نموده ،اشارهء به دست آورد های چشمگیر
شان در عرصهء ورزش تکواندو و فوتبال نمودند که در سالون ورزشی حضور داشت .صحبت استاد رفیع ،در نهایت صمیمی و
برای جوانان ورزشکار کامال تشویق کننده بود.
سپس استاد رفیع ،در مورد ساختار اتحادیه و فدراسیون ها ،گزارش مفصل داده ،افزودند که ،در تمام بخش های مختلف ورزشی،
کار به اهل کار سپرده شده است .ایشان عالوه نمودند که آغوش اتحادیهء ورزشی برای تمام ورزشکاران و مربیان هموطن باز
بوده ،از آن ها به وجه احسن قدردانی می گردد .این اتحادیه ،بر اساس شایسته ساالری پیش میرود و دست اندرکاران آن ازهر
نوع تبعیض ،تعصب و تنگ نظری جلوگیری می کنند .ورزش سمبول وحدت ملی ما است.
همچنان استاد رفیع ،سپاس بیحد خود و اتحادیه را به شخصیت شناخته شدهء ورزش کشور ،محترمه داکتر فاطمه صافی ابراز
نموده ،از این که با وصف گرفتاری های کاری شان به صفت مشاور فنی و مسلکی ،افغان یورو سپورت را یاری می رسانند،
شادباش گفته ،در خور تحسین دانست.

سه تقدیر نامه از جانب « اسد تکواندو اکادمی» به سه استاد تکواندو،از اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها مواصلت ورزیده
بود که توسط پیشکسوتان ورزش به هریک از استادان ،استاد محسن وفا براتی ،استاد شکیب براتی و استاد سمیع رفیع ،اهدا
گردید.

استاد بزرگ ،انجنیر اسدهللا اوریاخیل ،یکتن از پیشگامان و بنیان گذاران ورزش تکواندو در افغانستان و پاکستان می باشد که
سازمان جهانی تکواندو ،باالترین لقب را برای شان اهدا نموده است .این سه استاد که مورد تقدیر قرارگرفتند ،از جملهء نخستین
شاگردان ممتاز استاد اوریاخیل به شمار میروند .خوشبختانه که هر سه ،افتخار اتحادیهء ورزشی افعان ها در اروپا میباشند.

داکتر فاطمه صافی ،حین اهدای تقدیرنامه به استاد محسن وفا براتی

استاد محسن وفا براتی ،رئیس فدراسیون تکواندو و کیک بوکس اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در اروپا « افغان یورو
سپورت» ،صحبت بسیار جامع برای تکواندوکاران و ورزشکارانی که در سالون حضور داشتند نموده ،معلومات مفصل پیرامون
زندگینامهء ورزشی شان با دست آورد های پراهمیت ،ارائه نمودند .استاد براتی اضافه کردند که ،ایجاد اتحادیه های ورزشی
برای افغان ها در ا روپا ،کار بسیار شایسته است ،بشرط آن که به مقصد ورزش و اعتالی فرهنگ باشد .این استاد گرانمایه،
همکاری خود را با تمام نهاد های ورزشی در اروپا اعالن نمود.

جناب نعیم اوریا ،یکتن از پیشگامان ورزش باسکتبال و افتخار تیم ملی افغانستان ،هنگام اهدای تقدیرنامه از جانب استاد
اسدهللا اوریاخیل به استاد سمیع رفیع

استاد شکیب براتی ،معاون اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در اروپا ،و استاد مسلم در عرصهء ورزش تکواندو «دان »6
به نسبت سفری که داشتند ،نتوانستند در محفل اشتراک کنند .به نمایندگی از استاد شکیب براتی ،استاد رفیع ،تقدیرنامه را با کمال
احترام پذیرفته ،تسلیم شدند.
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دو تقدیر نامه از جانب الحاج اختر محمد صافی ،رئیس اتحادیهء بین المللی مهاجرین افغان ،نیز به اتحادیهء سرتاسری ورزشی
افغان ها در اروپا اهدا گردیده بود که یکی عنوانی ،داکتر فاطمه صافی ،به پاس تالش و مساعی خستگی ناپذیر شان در رشتهء
ورزش و تربیت بدنی برای هموطنان مهاجر ،و تقدیرنامهء دوم ،عنوانی استاد سمیع رفیع ،برای تمام ورزشکاران و مربیانی که
خدمت گذاران راستین در عمران و آبادی « افغان یورو سپورت» می باشند.
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اهدای مدال و تقدیرنامه از جانب افغان یورو سپورت به
پیشکسوتان و پیشگامان ورزش افغانستان

الحاج بصیر ناصری ،یکتن از پیشکسوتان ورزش فوتبال و تیم ملی اسبق افغانستان
جناب ناصری ،صحبت بسیار جذاب و بیدارکننده برای ورزشکاران نموده ،از جانب حاضرین نهایت استقبال گردیدند .سخنان این
آموزگار ورزش ،در مورد کارکرد ها و دست آورد های ورزشی شان ،و نوع ارائهء معلومات بسیار دقیق ،برای جوانان،
تشویق کننده بود .همچنان گزارش خوب و مفصل در مورد مسابقات بین المللی فوتبال و سفر های شان به حاضرین تقدیم نمودند
که با کف زدن ها همراه بود.
برای جناب ناصری ،لوح تقدیر با مدال فوتبال از طرف « افغان یورو سپورت» اهدا گردید.
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جناب نعیم اوریا ،یکتن از پیشگامان ورزش باسکتبال ،ترینر و بازی کن تیم ملی اسبق افغانستان
محترم نعیم اوریا ،در مورد وضیعت ورزش و تحول آن در افغانستان صحبت مختصر و جالب نموده ،از شخصیت های
ورزشکار ،بخصوص از طبقهء اناث از داکتر فاطمه جان صافی و ماللی جان کوهستانی و کارنامه های ورزشی شان در همان
شرایط ،به نیکویی یاد کردند .همچنان حکایت های جالب و شیرین از خاطرات جناب اوریا ،برای همه حاضرین خیلی جالب و
آموزنده بود .برای جناب ارویا ،لوح تقدیر با مدال باسکتبال از طرف «افغان یورو سپورت» اهدا گردید.
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جناب علی عسکر لعلی ،یکتن از پیشگامان ورزش فوتبال ،تیم ملی اسبق افغانستان و مربی برحال فیفا
محترم لعلی ،در رابطه به ورزش فوتبال چه در گذشته و امروز در کشور عزیز ما افغانستان ،معلومات مفصل را ارائه کردند.
همچنان گزارش فوق العاده جالب را در زمینهء کار شان منحیث مدرس در فیفا « سازمان جهانی فوتبال» ،از قبیل :تربیهء
مربیان فوتبال به سیستم و سبک امروز ،پیشکش نمودند که نهایت آموزنده و معلوماتی بود .برای جناب لعلی  ،لوح تقدیر با
مدال فوتبال از طرف « افغان یورو سپورت» اهدا گردید.
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جناب نجیب یعقوبی ،یکتن از پیشگامان ورزش باسکتبال ،ترینر و بازی کن تیم ملی اسبق افغانستان
محترم یعقوبی ،از ورزش باسکتبال در گذشته ها و شرایط دشوارآن زمان یاد نموده ،عالوه نمودند که ایشان با سایر ورزشکاران
دیگر با وجود شرایط دشوار ،دلسرد نشده به ورزش ادامه دادند .این ورزشکار پرتالش ،از خاطرات قدیم و دست اورد هایش در
رابطه با ورزش باسکتبال یاد نمود ،اما اضافه کرد که پس از دیر سال ها ،تقدیرنامهء را به دست آورده است .محترم یعقوبی و
اوریا ،از ستاره های درخشان باسکتبال کشور ما محسوب می شوند.
برای جناب یعقوبی ،لوح تقدیر با مدال باسکتبال از طرف « افغان یورو سپورت» اهدا گردید.
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جناب نذیر فضل ،یکتن از استادان و پیشگامان ورزش بوکس تیم ملی اسبق افغانستان
محترم نذیر فضل ،از تجارب و پیشینه ورزش بوکس در افغانستان و از استاد ورزیده جناب قیوم نیروی لطیف ،به نیکویی یاد
نموده ،خاطرات خویش را با دست آورد های شان به شاگردان بوکس که در سالون حضور داشتند ،در میان گذاشت .صحبت
صمیمانهء استاد فضل ،سخت مورد استقبال ورزشکاران و ورزش دوستان قرار گرفت .اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در
اروپا « افغان یورو سپورت» افتخار میکند که جناب فضل را به حیث رئیس فدراسیون بوکس در کنار خود دارد .برای جناب
فضل ،لوح تقدیر با مدال بوکس از طرف « افغان یورو سپورت» اهدا گردید.

«»«»«»«»«»«»«»«»«»

جناب محمد سعید لعلی ،یکتن از استادان تربیت بدنی و از پیشگامان ورزش والیبال ،تیم انستیتوت تربیت بدنی
محترم لعلی ،یکتن از فارغان انستیتوت تربیت بدنی و ورزشکار تیم والیبال انستیتوت تربیت بدنی کشور  ،صحبت خیلی ارزشمند
در رابطه به ورزش نموده ،همکاری شان را با اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در اروپا اعالن کرد .برای جناب لعلی ،لوح
تقدیر با مدال والیبال از طرف « افغان یورو سپورت» اهدا گردید.

«»«»«»«»«»«»«»«»«»

ماللی کوهستانی ،استاد پیشین انستیتوت تربیت بدنی
محترمه ،ماللی کوهستانی ،استاد پیشین انستیتوت تربیت بدنی و ورزشکار اسبق تیم باسکتبال انستیتوت تربیت بدنی کشور ،که به
صفت ورزشکار و استاد در ورزش و تربیت بدنی دست آورد های قابل وصف دارد ،صحبت بسیار مسلکی و ستودنی برای
حاضرین نموده ،جوانان را با مثال های از اساتید ورزش و شخصییت های معروف جهان ،تشویق نمود .استاد ماللی کوهستانی،
رئیس فدراسیون «کاربا زنان» در اتحادیهء سرتاسری ورزش افغان ها در اروپا بوده ،قرار است تیم های والیبال و باسکتبال
دختران را فعال بسازد .برای خانم کوهستانی ،لوح تقدیر با مدال باسکتبال از طرف « افغان یورو سپورت» اهدا گردید.

«»«»«»«»«»«»«»

محمد حارث اکبر ،رئیس فدراسیون کونگ فو « اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در اروپا»
محترم محمد حارث اکبر ،استاد کونگ فو بوده که « افغان یورو سپورت» به دست آورد های شان افتخار می کند .استاد رفیع،
در مورد این ورزشکار ،از آغاز ورزش کونگ فو تا الحال برای حاضرین معلومات مفصل ارائه کردند ،چون سالهای بسیار
دراز را حارث جان با استاد رفیع در یک باشگاه کوریایی تمرین میکرد .استاد رفیع  ،در مورد دست آورد های حارث جان
صحبت نموده ،وی را جوان بسیار توانمند و پرکار معرفی نمود .این استاد جوان دارای دان  4در ورزش کونگ فو میباشد .برای
جناب اکبر ،لوح تقدیر با مدالکونگ فو از طرف « افغان یورو سپورت» اهدا گردید.

«»«»«»«»«»«»«»

میرویس میرزاد ،ماستر ورزش و تربیت بدنی ،رشتهء جمناستیک
جناب میرویس میرزازاده ،که یکتن از ماستر های توانمند و با تجربهء ورزش و تربیت بدنی می باشد ،مورد تقدیر قرار گرفت،
وی فدراسیون جمناستیک اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در اروپا را به یاری خدا و همکاری هموطنان عزیز و ورزش
دوست ،فعال می سازد .برای جناب میرزازاده ،لوح تقدیر با مدال جمناستیک از طرف « افغان یورو سپورت» اهدا گردید.

«»«»«»«»«»«»«»

شفیق احمدی ،رئیس انجمن فرهنگی حافظ عبدالمجید نجرابی در اروپا
محترم احمدی که یک شخصیت فرهنگی و فعال میباشد ،با دو جوان ورزشکار با استعداد از کشور هالند تشریف آورده بودند.
وی ایجاد نهاد های ورزشی و فرهنگی را برای رشد جسمی و فکری جوانان مثمر تلقی نموده ،همکاری خود را در این عرصه
با اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در اروپا ،اعالن نمود .همچنان حضور اشتراک بزرگان ورزش را در گردهمایی های
فرهنگی و ورزشی بسیار موثر دانست.
جناب احمدی ،تالش میورزد تا ورزشکاران افغان را در کشور هالند بسیج نموده ،رابطهء آنها را با « افغان یورو سپورت»
اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در اروپا ،مستحکم گرداند.

«»«»«»«»«»«»«»

داکتر فاطمه صافی ،ثریا احمدی ورزشکار رشتهء باسکتبال در هالند را با مدال باسکتبال ،مورد تمجید قرار داد
ناگفته نماند که داکتر فاطمه صافی ،از بازی های این ورزشکار در هالند ،دیدن نموده است

پرویز احمدی ،ورزشکار تکواندو و کیک بوکس با جناب شفیق احمدی و خواهرش ،ثریا احمدی

داکتر معصوم منصوری ،عضو کمیسیون داکتران «افغان یورو سپورت» به پاس خدمات شایستهء شان نیز مورد
تقدیر قرار گرفتند .استاد محسن وفا براتی ،مدال را به ایشان اهدا کردند .جناب منصوری ،صحبت بسیار مفصل پیرامون ورزش
از دید یک طبیب نموده ،ورزش را برای سالمتی جسم و روح یک امر ضروری دانست .ایشان یادآور شدند که با افتخار
همکاری بسیار خوب با اتحادیهء سرتاسری ورزشی افغان ها در اروپا دارند و از اینکه در راس این اتحادیه ،شخصیت های
بسیار قوی فرهنگی و ورزشی فعال استند ،ابراز خوشی نمود.

«»«»«»«»«»«»

ابراز سپاسگزاری از حامیان افغان یورو سپورت

الحاج اختر محمد صافی

انجنیر محمد نعیم جوانبخت

افغان یورو سپورت ،با نهایت مسرت ،از اندیشه ورزان گرامی هر یک جناب الحاج اختر محمد صافی ،رئیس اتحادیهء بین
المللی مهاجرین افغان و جناب انجنیر محمد نعیم جوانبخت ،مدیر سالون «لپالیس» که در گسترش و اهمیت فرهنگ و ورزش،
صمیمانه و صادقانه نیروی مادی و معنوی خود ر ا وقف نموده اند ،اظهار خرسندی و سپاس نموده از دادگستر عمیم برای ایشان
بهروزی و کامگاری تمنا می کند.

مساعدت های از قبیل ،مدال ها در عرصهء ورزش های مختلف ،لباس مکمل برای تیم فوتبال ،لباس های تمرین برای ورزش
های مختلف رزمی ،تکواندو ،کیک بوکس ،بوکس و کونگ فو با دریشی های ورزشی ،برای ورزشکاران توزیع گردید.
پس از آن رؤسای فدراسیون ها ،لباس های ورزشی را با مدال های مربوطه به ورزشکاران افتخارآفرین اهدا نمودند که
تصاویری چند از آن مراسم را با محفل این جا میگذاریم.

«»«»«»«»«»«»«»

Farhad und Fariar Barati

Wahab und Najib Jallal

Suraya und Parwiz Ahmadai

Waissullah und Abdullah Safi

Hares und Haroon Akbar

Zekria Robil Popal und Moh. Schoaib Yakubi
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