
 

 ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش   ماهنامۀ

 ورزش یک پدیدۀ فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است، بیایید روند علمی سازی و معیاری ساختن آن را سرعت بخشیم.        

 

میالدی                                                      0۱01اپریل  0۱مطابق                                   1۰۱۱حمل سال  ۳1  سال ششم، شماره اول                                                    

 صدای ورزشکاران در روند صلح

در  «آور صلح ورزش؛ پیام»ی ملی، نشستی را تحت عنوان  کمیسیون امور جوانان شورای عالی مصالحه
ی ورزشی کشور با حضور  ملی المپیک و جامعه  هماهنگی با ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ،کمیته

جاللتمآب دوکتور عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی مصالحه ملی برگزار کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی 
در جنگ چهار دهه اخیر، تمام اقشار جامعه “در این نشست ضمن تأکید برنقش ورزشکاران در روند صلح گفت: 

شان ادامه دادند و به  ها به راه ها و نگرانی اند. اما ورزشکاران با تمام کمبودی به شمول ورزشکاران صدمه دیده
ی ورزشی کشور در راستای صلح کار  آقای عبداهلل تأکید کرد که پس از این با جامعه”  افغانستان افتخار آوردند.

ی ملی در این نشست گفت که هدف از  داکتر بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه نماییم.  مشترک می
اندازی گفتمان صلح در میان اقشار مختلف جامعه است و در این میان نقش  ها راه برگزاری این نشست

همچنان در این نشست، داکتر حفیظ اهلل  سازی سازنده است.  دیگرپذیری و ملت ورزشکاران در آوردن صلح، هم
ملی المپیک وعده سپرد که نهاد های ورزشی کشور از    ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش وکمیته

طریق ورزشکاران در تمام نقاط افغانستان پیام صلح را به مردم خواهند رساند. در پایان این نشست مسئولین 
فدراسیون های ملی ورزش کشور تأکید کردند که ورزشکاران از جنگ و خشونت خسته شده اند و آماده هستند 

 کارزار سراسری صلح را در کشور راه اندازه کنند .
 آور صلح  ی سخنرانی در نشست ورزش؛ پیام نکات عمده

اند، اما ورزشکاران عزیز ما با  در جنگ چهار دهه اخیر تمام اقشار جامعه به شمول ورزشکاران صدمه دیده -
 شان ادامه دادند و به کشور شان افتخار آفریدند.  ها به قاطعانه راه ها و نگرانی وجود کمبودی

ی ورزشی کشور در راستای صلح کار مشترک خواهیم داشت. ورزشکاران مورد احترام  پس از این با جامعه -
 توانند نقش مؤثر در روند صلح ایفا کنند. مردم قرار دارند و می

وگو باز شده است.  ی امیدوارکننده این است که راه گفت وگوهای صلح با مشکالتی همراه است، اما نکته گفت -
شود، تشویش نداشته  ی برسیم که وقتی یک هموطن ما از خانه بیرون می آرزو داریم به توکل خداوند به مرحله

 گردد یا نه. باشد که دوباره بر می
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 0 1۰۱۱حمل  ۳1سه شنبه  

 ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.

 سال ششم  ،  شماره اول   ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

:  فراهم آوری امکانات و تسهیالت مالی و تخنیکی به منظور اعزام تیم هاای 9
 ورزشی به مسابقات  در خارج از کشور .

: پرداخت حق العضویت ) فیس( ساالنۀ فدراسیون ها، عصریۀ  ورزشاکااران 01
تیم ملی، البسه و تجهیزات ورزشی مصارف تیم ها در رویداد های ورزشی داخلی 

 و خارجی .
: اتخاذ تدابیر به منظور هم آهنگی برنامه های ورزشای وزارت هاا، ادارات 00

 دولتی و سایر نهاد های ورزشی.
 : انسجام، رشد و انکشاف ورزشهای ملی و محلی افغانستان .01
: ایجاد کمیته های اختصاصی به منظور حل منازعات فدراسیون ها، مسابقات 01

 داخلی  و خارجی .
تدوین تاریخ ورزش افغانستان به همکاری نهاد هاای ورزشای، ماجااما   01

 اجتماعی و فرهنگی، فدراسیون ها ، پیشکسوتان ورزش و قلم بدستان .
: تهیه تقویم ورزشی به منظور برگزاری روز های ورزشی، رشد و تاوساعاۀ  01

 فرهنگی ورزش در کشور .
 : طرح مقرره ها ، اساسنامه ها ، لوایح و رهنمود ها .01

 اداره : 9911بودجه سال مالی 
سه صد و سه ملیون و پنجصد و هشاتااد  1111۸9119مقدار بودجه عادی؛   -0

 ونه هزار و دو صد و نه افغانی.
هشتاد و هفت ملیون و هفتاد و چهار هازار   ۸4141111الف: باب معاشات: مبلغ 

 افغانی
یکصد و سیزده ملیون و سه صاد و  0011۸9114: اجناس و خدمات:111باب 

شاصات هافات  14114999هشتاد ونه هزار چهارصد و هفت افغانی. که مبلغ 
ملیون و چهارصد و چهل و هفت هزار و نه صد و نود ونه افغانی به دلیل شیاو  

 وض  گردید. 09ویروس کویت 
هشتاد و پنا  مالایاون و  ۸1419011غذا و یا عصریه ورزشکاران:   111باب 

 هفتصد و چهل و نه هزار یکصد و چهار افغانی.
دو ملیون و دوصد هشتاد و یکهزار و یکاصاد و  11۸001۸: ترمیمات: 111باب 

 بیست هشت افغانی.
نه ملیون و بیست دو دو هزار دوصد و هشتااد  91111۸9: عام المنفعه: 111باب 

 ونه افغانی.
شش ملیون هفتاد وسه هازار و دو  11411۸0کسب دارایی ها: مبلغ  111باب 

 صد و هشتاد ویک افغانی.
فیصاد کاه  11فیصد ، پول باقی مانده مبلغ  41فیصدی مصرف بودجه عادی: 

سی ملیون و چهارصدو چهار  11111111شامل عصریه ورزشکاران است و مبلغ 
هزار و شش صد و شش افغانی در هفته دوم ختم سال مالی به دساتارس اداره 

 قرار داده شده.
هفتادچهارملیون و هشتاد و شش هزار و  411۸1911مقدار بودجه انکشافی؛   -1

یازده ملیاون ناود  00191111نه صد افغانی که از جمله  در بررسی وسط سال 
 هزار و چهار صد و چهل و پن  افغانی بدون دالیل قان  کننده وض  گردیده .

پنجاه و پن  ملیون و هشت صد و هفتاد و پن  هزار و  11۸41100در نتیجه مبلغ 
فیصد را احاتاوا مای  18۸۸چهار صد و یازده افغانی به مصرف رسیده که جمعآ 

 نماید.

 کارکردها و دستآوردها 
مسابقات لیگ بزکشی با همکاری تلویزیون مالای در  0199در نخستین ماه سال مالی 

 والیت کشور شرکت کردند، 01کابل راه اندازی شد که در آن تیم های بزکشی 
اما در اوایل ماه حمل با توجه به شیو  ویروس کرونا و فضای قرنتینی در کشاور طای 
ششماه نخست سال تمام برنامه های رقابتی و فعالیت های ورزشی در باشگاه ها و مراکز 

 ورزشی متوقف گردید.
طی این مدت طرزالعمل فعالیت های ورزشی پس از ختم قرنتیان از طارف ریااسات 
عمومی تربیت بدنی و ورزش تهیه گردید و پس از توافق وزارت محترم صحت عاماه و 
منظوری مقام معاونیت دوم ریاست جمهوری فعالیت های ورزشی پس از قرنتین از سار 

 گرفته شد که در رب  اخیر سال مالی  برنامه های آتی تطبیق گردید.

که شما مطالعه می فرمایید، بخشی از کاارکاردهاا، و  9911گزارش سال مالی 

دستآوردهای همکاران ما در اداره تربیت بدنی و ورزش است که خواستیم از طریق 

 صفحات ماهنامه ورزش بازتاب داده شود.

گزارش بگونه رسمی به دسترس ما قرار گرفته که بدون کم و کاست اما با رعایت 

 اصول نگارش و روزنامه نگاری ترتیب و اقبال چاپ یافته است.

 

 معرفی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش:
ھجری شمسی به عناوان اناجامان ورزش  0101اداره رسمی ورزش افغانستان درسال 

هجری خورشیدی مقرره ریاست عمومی تربیت بدنای و  0111افغانستان ایجاد و در سال 
سپورت و کمیته ملی المپیک از طرف شورای وزیران وقت تصویب و این اداره در روشنایی 

کمیته ملی المپیک از ساختار تشکیالتی  0191آن فعالیت اش را به پیش می برد. در سال 
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش جدا و منحیث یک ساختار اجتماعی با درنظر داشات 

 اساسنامه کمیته ملی المپیک و منشور کمیته بین المللی المپیک به فعالیت آغاز کرد.
قاناون اسااسای  11ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با درنظر داشت فقره سوم ماده 

کشور منحیث واحد بودجوی دولت جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد گاردیاده اسات و 
براساس ماده پنجم قانون تربیت بدنی و ورزش مسوولیت مدیریت؛ رهباری و انساجاام 

 ورزش و تربیت بدنی در کشور را بردوش دارد.
 نفر کارکن شامل تشکیل دارد. که حدود ده درصد آن شامل بانوان می باشد. 111تشکیل؛ 

واحد های دومی در تمام والیات فعال می باشد که در شش والیت درجه اول ریاست بست  
 دوم، هفده والیت بست رتبه سوم و ده والیت مدیریت های عمومی می باشد. 

فدراسیون ورزشی ثبت و راجستر استند فعالیات رشاتاه هاای  11در چارچوب این اداره  
مختلف ورزش را از نگاه فنی و تخنیکی مدیریت می کنند، هر فدراسیون دارای  ساخاتاار 
تشکیالتی و اساسنامه است که بر بنیاد اساسنامه های فدراسیون های بین المللی عیار بوده 

 فعالیت ها، حدود صالحیت ها و مسؤولیت های شان در آن تسجیل یافته است.
فدراسیون های ورزشی واحد های بودجوی مستقل نیستند، تمام مصارف برنامه های شان 

 مطابق پالن سال از بودجه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش تمویل می گردد.
بر اساس ارقام دست داشته حدود پنجصد هزار ورزشکار که پن  درصد آن را بانوان تشکیل 

 داده اند، ثبت استند.   

 اهداف و مسئوولیت های اصلی.           
 .حمایت و تشویق افراد جامعه به ورزش و ایجاد زمینه های بهتر برای آنها.0  
 . توسعه و انکشاف ورزشهای ملی و محلی در افغانستان.1
 . فراهم نمودن زمینه رشد و گسترش ورزشهای المپیکی و غیر المپیکی.1
. حمایت از حقوق مادی و معنوی ورزشکاران، قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتاان و 1

 سایر کادر های ورزشی.
 . : تقویت سالم استعداد های افراد جامعه و کسب افتخارات ورزشی برای کشور .1

 مسؤولیت ها:
: مساعد ساختن شرایط ورزشی برای اتبا  کشور به خصوص زنان ،اطفال و اشاخااص 0

 دارای معلولیت .
 : طرح و تطبیق پالن های انکشافی ستراتیژیک ورزشی .1
 : تامین مناسبات و هم آهنگی با نهاد های مماثل .1
: ثبت مربیان ، داوران ، ورزشگاه ها ،کلپ ها ، اتحادیه ها، مجتم  ها ، انجامان هاا و 1

 فدراسیون های ورزشی .
: نظارت و بررسی از فعالیت های مربیان ، داوران ، ورزشگاه ها ، کلپ ها ، اتحادیه ها ، 1

 مجتم  ها ، انجمن ها و فدراسیون های ورزشی .
 : اعطای جواز فعالیت به مربیان ، ورزشگاه ها و کلپ های ورزشی .1
: ایجاد تسهیالت جهت برگزاری منظم مسابقات ورزشی، انتخاب تیم های ملی، تفویا  4

تصدیق نامۀ قهرمانی و مدال ورزشی برای تیم های ملی به همکاری فدراسایاون هاای 
 مربوط .

: ارتقای ظرفیت ورزشکاران، مربیان، داوران  و کادر های ورزشی به همکاری فدراسیاون ۸
 های مربوط .

برگزاری مسابقات اسب سواری با همکاری تلویزیون ملی با اشتراک تیم هاای 
والیت به مدت یک هفته در کابل که با قهرمانی تیم کندز به  01اسب سواری 
 پایان رسید.

 برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی سنوکر
 برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی جمناستیک

 برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی هندبال در بخش دختران و پسران 
 برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی کورش 

 برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی شطرن  در بخش آقایان
 برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی مشت زنی در بخش آقایان

 آقایان برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پینگ پانک، در بخش بانوان و
 برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پرورش اندام. در بخش آقایان

 در بخش آقایان و بانوان برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی بدمنتون ،
 برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی بایسکل رانی . در بخش آقایان و بانوان

 برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی باسکتبال در بخش پسران و دختران
 برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی شنا در بخش آقایان

 برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی رگبی در بخش مردان
پهلوانی، ووشو، بایسکال رانای،  همچنان در رشته های ورزشی تکواندو،        

ورزشهای زورخانه یی، موی تای، والیبال، باسکتبال، عاالوه بار بارگازاری 
 مسابقات ملی، مسابقات والیتی یا مناسبتی نیز برگزار شده است.

رقابت در سطح والیتی و مناسبتی برگزار شده  111که به صورت جمعی حدود 
 است.

 برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت در فدراسیون ها
 01ورزشکار، مربی و داور از رشته های مختالاف در  041۸زمینه اشتراک  -

برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت بگونه حضوری و آنالین مساعد گردیده که موارد 
مختلف چون پالن گذاری در نهاد های ورزشی، مدیریات در ورزش، اصال 
مربیگری، قوانین و اصول جدید رشته های مختلف ورزشی توساط اساتاادان 

 تدریس گردیده است.
با برگزاری مسابقات متذکره زمینه برای اشتراک ورزشکاران ساراسار کشاور 
 مساعد گردید، بهترین ورزشکاران شناسایی و به تیم های ملی برگزیده شدند.

فضا برای همدیگر پذیری و همدلی جوانان از اقشار و گروه های مختلف قومی 
مساعد گردید و این برنامه های ورزشی نقش موثر در تامین و تحکیم وحادت 

 ملی دارد.

 ثبت و راجستر کلپها و اماکن ورزشی:
قطعه جواز فعالیت، مربیگری به مربیان رشته های مختلف. در  11ثبت و توزی  

 هماهنگی با فدراسیونهای مربوط.
جلو فعالیت های خود سرانه مربی ها گرفته شده و هیچ مربای ورزش بادون 

 داشتن جواز نمی تواند در مکان های ورزشی به آموزش و تمرینات بپردازد.

 سفرها و دستآوردهای خارجی:
با درنظر داشت شیو  و گسترش ویروس کرونا تمام برنام هاای ورزشای در  

سطح بین المللی  در حالت تعلیق قرار داشت.  به همین اساس تیمهای ورزشی 
 کشور به خارج از کشور سفر رسمی نداشته اند. 

میالدی تیم هاای  1111مالی یا سال  019۸اما در ماه های جدی و دلو سال 
جوجیتسو و تکواندو در رقابتهای بین الملالای  زورخانه ی، بایسکل رانی، اسکی،

که در کشور های ایران، پاکستان، روسیه و امارات متحده عربی برگزار شده بود 
 شرکت و دستآوردهایی هم داشتند:

 مدال نقره از رقابتهای بین المللی اوپن درامارات متحده عرب 1  :تکواندو

 برنز از رقابتهای آزاد سنت پیترزبورک روسیه 1نقره ،  1طال،  0  جوجیتسو:

 برنز از رقابتهای قهرمانی جهانی منعقده ایران 01نقره و  0:  زورخانه یی

ده بایسکل رانی عااقاا ی، مناا سن در کتگوری  م  م های اول و دو : مقا
 اسالم آباد پاکستان.

 مدال برنز از رقابتهای بین المللی منعقده پاکستان 0:  اسکی
 مدال دستآورد ورزشکاران از رقابتهای خارجی ثبت شده است. 11در مجمو  

 1۳۱۱فشردۀ گزارش کاری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در سال مالی 

0 



 ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش سال ششم  ،  شماره اول   1۰۱۱حمل  سال  ۳1سه شنبه   ۳

 1۳۱۱فشردۀ گزارش سال مالی 

 ۳ ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.

 توسعه ورزش بانوان: 

بست ریاست توسعه ورزش بانوان که از دو سال به این طرف خالی بود، از طاریاق 
 پروسه رقابت آزاد یک تن از کدر های جوان پوهنزی تربیت بدنی استخدام گردید.

به منظور تهیه و تدوین پالن استراتیژیک ریاست توسعه ورزش بانوان ماواد ماورد 
 نیاز از مناب  مختلف جم  آوری گردیده،

جلسه با مسووالن بخش اناث فدراسیون ها به منظور بررسی ماوانا  و  11حدود 
 مشکالت دریافت راه های حل صورت گرفته.

همچنان حدود بیست پیشنهاد به منظور تطبیق برنامه های مختلف و به هدف رشد 
قابال اجارا   0111ورزش در میان بانوان به مقام محترم ارایه گردیده که در سال 

 خواهد بود.

 دستآوردهای مهم در بخش های پالیسی و تقنینی:

 تصویب قانون ورزش از طرف مجلس نمایندگان افغانستان. 0

طرح مسوده مقرره شرایط و معیار ایجاد و صدور جواز فعالیت فدراسایاون هاا،  -1
 کلپ ها و ورزشگاه ها. ورزشکاران، مربیان،

طرح مسوده مقرره شرایط و معیار پرداخت امتیازات مالی مدال آوران، مربیان و   -1
 داوران.

 طرح و تدوین طرزالعمل احیا  و رشد و انکشاف ورزشهای ملی عنعنوی کشور -1

امضا  توافق نامه های همکاری با بانک اسالمی افغانستان، رادیو تلویزیون ملی، -1
 اداره ملی مبارزه با بی سوادی، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین.

 پروژه های انکشافی انتقالی مطابق سند بودجه:

لست و تعداد پروژه های انکشافی، مقدار بودجه و ساحه تاطابایاق 

( پروژه انکشافی در 6پروژه ها،ریاست تربیت بدنی و ورزش تعداد ) 

 تحت تطبیق قرارداشت.که 9911سال مالی 

 (  افغانی   0666556464اعمار جمنازیوم ورزشی والیت بغالن با  بودجه ) -9

 ( افغانی 01614,6,66اعمار جمنازیوم ورزشی والیت کندز ، با بودجه  ) -2

 (  افغانی  206,126229با بودجه  )    اعمار تعمیر اداری  والیت ارزگان،

 اعمار جمنازیوم ورزشی والیت ننگرهار، مقدار بودجه-9 

 (  افغانی  00615569,4) 

 مقداربودجه   اعمار جمنازیوم ورزشی والیت غزنی،-9

 ( افغانی  005969,0)    

(  0546444اعمار جمنازیوم ورزشی والیت لغمان.، مقدار بودجه  ) -0

 افغانی 

 له اداري فساد رسه د مبارزې لپاره مهم اقدامات: 

یک  سکتکسکتکم تکررسه   - په مرکز او والیتونو کې د ملي ټیمونو د ټولو غړو بایومیټ ر
 کول. 

د اسکانکه مکدمکت او نکیی کنککا ي  کرو ې لکه الرې د لک لککرکادو   کک ي لککپکاره د  -
 توزیککککع ستسټم رامینځته کول. 

د نکاککارت ککولکو لکارو لکه مسک لکیکنککو رسه د مکابي سکنککدونکو پکه نکیکا کتککنکه او د  -
 مختلفو ادوندو ننسټونو تفتتش کې همکاري. 

ې وزارت او د داملي تفتتکش ممکییکت او نکورو مکابي نکاکارت ککونک کو ادارو  د مالڼ 
 الرښوونو  په کارولو رسه مابي روڼتیا. 

 د اداری راتلونکي پالنونه:  

و،مسلکي ، ملي او  نعنوي ل لو وده.  -
و، ټولنټ    د روزنټ  

ې راجکلکرکولکو لکه الرې پکه  -
په ح ومت کې د مالتړ او د نړیوالو نکنکسکټکونکو مکرسکڼ 

ي زییلناوو  رامتیا. 
 هیواد کې د ورز  

د سپورت فرهنګ ته وده ورکول او د کلتوري او  وهاوي نرنامکو لکه الرې پکه  -
من  ن ک پکه تکوګکه  ي پدیدو په وداندې په مبارزه کې د یوې اغټ  

ټولنه کې د منف 
ندل.   د سپورت  ټ  

و نرنامو پکه الره الکولکو رسه د ککارمکنکدانکو ،  - په هیواد کې دننه او نهر د روزنټې 
 سپورت مدیرانو ، د فدراسیونونو ریتسانو تخنیکي ظرفیتونو لودول. 

 د سپورت تګالره لمتو کول.  -

 د مصوصي س تور مالتړ راجلرول -

 او سپورت  مومي ریاست وده -
 د سپورت وزارت ته د بد   روز  

ې او د حل الرو موندل: 
 ستونزې، ننګو  

ې تخصیص کې د  تسو کم ت.  -1
ې په کلڼ 

 د څانک 

ي کچه د اداري جودښت ستونزې، د ل لرادو  -2
په مرکزي او والیڼ 

ایط او کمیت ته په پام کې نیولو او نیالنیلو څانګو په ځانګړي ډول 
رس 

 . ي په نرمه کې و او لرغونو سپورتونو د یووابي او رهټر
 د سیمه یټ  

د سپورت معیاري تاستسات او په نړیوالو ل لو کې مسلکي کارکون و 

 نشتون. 

 په ټول هیواد کې د سپورټ نرنامو جودولو لپاره د امنیت نشتواب.  -

په ځینو والیتونو کې ، د ح ومت او د یو شمټ  نړیوالو ملګرو لخوا 

جود شوي د سپورټ ځایونه بدبختانه ، ورزشکاران د دې کارولو 

ې دي. د سپورټ له دې ځایونو څخه د والیت په اداري 
ې نرخ  څخه  ر

ې په 
ي ، د نیلک  څانګو او د کنفرانسونو په تاالرونو کې کار امتستل کټ  ږ

ې د   توګه: 
ي لاروا و د معلوماتو له مخ 

د بادغتس والیت د ورز  

 سپورت تاالر د والیت مقام د کنفرانسونو تاالر ته بدل شوی دی. 

 و ورزش 
 
لتت بد  گزارش متذکره از طییق سایت ریاست  موم تټر

 نټ   نش  گردیده است. 

 منابع بشری 

بست کمبود به خاطر استخدام افراد واجد شرایط  11به تعداد  0199در سال مالی  
نفر در بستهای دوم تا هشتم استخدام  01به اعالن رقابتی گذاشته شده که از جمله 

 گردیده اند.

تن از کارکنان پس از ارزبابی با تکمیل نمودن معیاد تعین شده مطابق قانون  11۸
 خدمات ملکی  ارتقا  قدم نموده اند.

 شش نفر از کارکنان با تکمیل میعاد معینه خدمت به تقاعد سوق گردیده اند.

 نفر از کارمندان جدید التقرر دفتر سوانح ترتیب گردیده است. 04برای 

به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان در سطح اداره و خارج از اداره و در همکاری 
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و سایر اداره های ذیربط برنامه 

نفر از کارمندان در این برنامه های اشتراک  000های آموزشی برگزار و به تعداد 
 نموده اند که شامل برنامه های: 

  HRMISآموزش سیستم 

 توضیح قانون من  آزار و اذیت اطفال و زنان

 سیستم استخدام الکترونیک

 هماهنگی واحد های جندر

 جایگاه زن در اسالم

 میکانیزم جدید نیازسنجی

 آشنایی با ورزش یوگا

تن از کارمندان به وزارت تحصیالت عالی غرض ادامه تحصیل در مقط   1و معرفی 
 ماستری و دوکتورا

نفر از کارکنان  011خانه پری فورم آنالین تذکره الکترونیکی و توزی  تذکره برای 
 اداره به همکاری اداره تذکره های الکترونیکی.

 اطالعات و آگاهی عامه: 

 مصاحبه رهبری اداره با رسانه ها 01زمینه سازی 

مصاحبه خبری مسؤول اطالعات و ارتباط عامه با رسانه های داخلی و  01انجام 
 خارجی در مورد دستآوردهای ورزش.

برنامه که شامل مسابقات، برنامه های آموزشی،  011پوشش نشراتی حدود 
 مناسبتی، تشویقی می باشد.

برنامه های ورزشی و نشر آن از طریق  (  011خبر و گزارش از جریان )  (  011تهیه )
 فیسبوک و سایت اداره.

 نسخه ماهنامه ورزش. 1111تهیه، دیزاین، چاپ و توزی  

زمینه سازی سمینار آنالین برای مسؤالن رسانه ی فدراسیون ها تحت نام پالن 
گذاری در نهاد های ورزشی. این سمینار برای یک روز و بگونه آنالین برگزار شد، 

نفر شرکت کننده داشت و توسط یک تن از استادان ورزشی کشور که در المپیک  11
 مصر کار می کنند پیشبرده شد.

برگزاری سمینار دسترسی به اطالعات به روسا و آمرین ورزشی والیات برای یک 
 روز به همکاری کمیسیون دسترسی به اطالعات.

ورق فورم به  1ارایه معلومات و اطالعات بر اثر تقاضای متقاضیان اطالعات. توزی  
متقاضیان اطالعات و ارایه معلومات مطالبه شده آنها درمطابقت به قانون دسترسی 

 به اطالعات.

اشتراک مسؤول مرج  دسترسی به اطالعات در برنامه آموزشی آنالین کمیسیون 
 دسترسی به اطالعات.

نشر اعالنات کاریابی و داوطلبی و پروژه های انکشافی از طریق فیسبوک و سایت 
 اداره.

والیت، با استفاد از آن  فعالیت  11ایجاد گروپ هماهنگی با واحد های والیتی در 
های ورزشی والیات از طریق صفحات اجتماعی اداره بازتاب داده می شود و 
 موضوعات مهم خبری به اختیار رسانه های همه گانی نیز قرار داده می شود.

 ( انفوگرافیک و نشر آن از طریق یویتوب 1تهیه ) 

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش بگونه تحریری و تصویری  019۸نشر گزارش 
 از طریق سایت اداره .



 چهره های نخبه و سرشناس ورزش کشور

 ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.

 سال ششم، شماره اول   1۰۱۱حمل  سال  ۳1سه شنبه   ۰ ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

۰ 

 

 آشنایی با یکی از چهره ها خوب باسکتبال کشور 

  آقای پژمان عبدالواس  پژمان فرزناد 

یکی از مربای هاای   محمد حسین 
سرشناس رشته بسکاتاباال کشاور 

در سااحاه  0111است . که در سال 
پخته فروشی شهر کابل به دنیا آمده 

عالقه ی که نسابات باه   لست. او 
ورزش بسکتبال داشات در ساال 

که آن زمان در لیسه ناادریاه  0111
متعلم مکتب بود، بسکتبال را شارو  

عضویت تایام  0114کرد و در سال 
معارف را کسب کرد.  دو سال باعاد، 

به اثر سعی تالش که  0119در سال 
داشت توانست عضویت تیم ملی را 
بدست بیاورد، و در اولایان سافار 
ورزشی که به کشور تااجاکاساتاان 
داشت به حیث جوان ترین بازیاکان 

 . انتخاب شد
دوره   0119پژمان در ساال   آقای

لیسه را به اتمام رسانید و  در مااه 
خوت همان سال شامل انستیتایاوت 

به سویه ماستر دیپلوم انجینیر در رشته سارک ساازی  0111پولتخنیک کابل گردید. در سال 
 دیپلوم فراغت بدست آورد. 

 آقای واسی  پژمان در مورد کارکردها و دستاوردهای زندگی ورزشی اش چنین گفت:  
سال عضویت تیم ملی را داشتم و در کلپ های باختر ، معارف ، پوهنتون الاف ،  11مدت   

پولیتخنیک ، کلوپ سپورتی اردو، کابورا ، و کابل الف بازی کردم، برای انجام مساباقاات باه 
کشور های مختلف جهان سفر نموده ام. آقای پژمان نظر به استعداد و توانایی هایای کاه از 

 خود نشان داد از طرف فدراسیون باسکتبال به حیث تریتر نیز اجرای وظیفه نموده است. 
 0194به حیث ترینر تیم ملی بانوان و پسران انتخاب شدم و تا سال  01۸4پژمان:  در سال  

که خوشبختانه دو مدال طال از بازی های جنوب آسیا بناگاالیاش در  . همراهی شان کردم
در بخش پسران در کار نامه ورزشی خاود  1101و مسابقات ساحلی چین در سال 1100سال 
 دارم.

همچنان وی در همین مدت در بسیاری از مسابقات داخلی و خارجی در بخش بانوان حضور  .
فعال داشته و دست آورد های خوب ارزنده را در رشته بسکتبال برای باناوان بادسات آورده 

در بایان  0191است . که از جمله میتوان از حضور در مسابقات تاجکستان نام برد که در سال 
کلپ های دختران مقام دوم را کسب کردند. مقام سوم را در مسابقات بانوان در شهر مشاهاد 

در کشور قرغزستان بدسات  0191و مقام اول را در بخش بانوان در سال  0191ایران در سال 
 بخشی از کارنامه های ورزشی دوران مربیگری شان ثبت شده است

بسکتبال کشور میباشد که در     1-1تا اکنون دایرکتر بازی های  0191آقای پژمان از سال  .
همین مدت جام قهرمانی را از مسابقات مرکز و والیات در بخش ذکور و اناث بادسات آورده 

 .است
وی در مورد سفر های خارجی اش چنین میگوید : منحیث کوچ تیم ملی پسران و دختران به  

کشور های خارجی برای انجام مسابقات رسمی و دوستانه به کشور های ازبکستان ، ملاداویاا،  
شوروی سابق ، قزاقستان، بلغاریه، چکوسلواکیا، مجارستان، آلمان شرق، ویتنام، سنگاپور، چین 

 ،تایلند ،قطر، هند ،ترکمستان ، سفر کرده ام.
 

 آقای پژمان با توجه به وضعیت دیروز و امروز ورزش باسکتبال چنین ابراز نظر نمود:

)وضعیت باسکتبال قبلی نظر به وضعیت فعلی بهتر بود زیرا در سابق جام پاوهاناتاون، جاام 
 پولیس، جام استقالل، جام اردو  و غیره برگزار میشد.

همه ساله تیم های باسکتبال از کشور های تاجکستان ازبکستان قزاقستان به کاابال مای  
آمدند و متقابل آن تیم ملی به کشورهای متذکره غرض مسابقات میرفتند ولی حاال این گاپ 

کلب باسکتبال وجود داشت حتی تعلیم و تربیه پوهنتون، پولیتخنیک  11نیست ، تنها در کابل 
 تخنیکم کابل تحنیک ثانوی تیم داشت فعال صرف پولیتخنیک تیم دارد و بس.

ما زمانی به مرحله رشد باسکتبال می رسیم که نهاد های تحصیلی و فرهنگی با ایجاد تایام 
 های ورزشی اقدام نمایند و رقابت صورت گیرد.(

برای عبدالواسی  پژمان و سایر مربی ها و استادان خوب ورزش آرزوی صاحات مانادی و 
 .                                                                    محمد افضل کاظمیموفقیت می نماییم

 فعالیت های ورزشی داکتر نجیب اهلل  سکندر 

 رییس فدراسیون تکواندو

داکتر نجیب اهلل 

 01سکندر از سن 

سالگی یعنای از 

 0111ساااال 

شمسی تکواندو را 

نزد استاد عالای 

گاال در کاالااب 

تکواندوی میوناد 

آغاز کرد و الای 

کمربند سرخ نازد 

ایاان اسااتاااد 

تماریانااتاش را 

ادامه داد در سال 

تمرینات خود را نزد استاد انجنیر محمد نعیم عبدالرحیامازی در اناجامان  0140

شمسی موفق باه دریاافات  0141تکواندو کاران استاد حبیب ادامه داد و در سال 

کمربند سیاه دان یک شد، بعدأ در مسابقات ملی میان دارندگان کامارباناد هاای 

نصواری مقام اول را بدست آورد و عضویت تیم ملی تکواندو را کسب نمود، مایاان 

شمسی به صفت مسئول و مربی در انجمان تاکاوانادو  0144الی  0141سالهای 

کاران استاد حبیب ایفای وظیفه نمود، بعدأ در اولین دورۀ آموزشی سیمیناار داوری 

فدراسیون ملی تکواندو شرکت کرد و توانست مدرک داوری ملی را بدست بایااورد 

که بعدأ به عنوان داور ملی، رویداد های مختلف و مسابقات ورزشای را قضااوت 

سال ایفای وظیافاه  01کرد، سپس به عنوان سرداور فدراسیون تکواندو برای مدت 

م پس از فراگیری دورۀ آموزشی سیمینار داوری در جماهاوری 1111نمود، در سال 

اسالمی ایران توانست سند بین المللی داوری را کسب کند و تبدیل به داور بایان 

المللی گردید که بعدأ رویداد های مختلف بین المللی را داوری کرد که هم اکناون 

اکتر نجیب اهلل سکانادر در ددارندۀ سند بین المللی داوری درجه دوم را دارا میباشد. 

زمان ریاست آقای غالم ربانی ربانی در فدراسیون ملی تکواندو در بازیهاای الاماپایاک 

م چین به صفت داکتر کاروان ورزشی افغانستان در آن رویداد بزرگ دنیا شارکات 111۸

داشت که در عرصه عرضه خدمات صحی برای همۀ ورزشکاران کشور ماخاصاوصاأ در 

جریان کم کردن وزن روح اهلل نیکپا نقش اساسی را ایفا کرد که بعدأ نیاکاپاا تاوانسات 

 خستین مدال تاریخ ورزش افغانستان را از المپیک جهانی کسب کند، 

م برازیل نیز به عنوان داکتر کاروان ورزشی 1101داکتر سکندر بعدأ در بازیهای المپیک 

کشور شرکت نمود که در آنجا نیز توانست خدمات شایانی را برای ورزشکاران کشور انجام 

بدهد، ایشان در زمان ریاست آقای غالم ربانی ربانی در فدراسیون تکواندو توانست که 

داوران زیادی را تحت تربیه خویش قرار دهد که داوران فعلی تکواندوی کشور اکثرأ نزد 

 0191ایشان دروس داوری را آموزش دیده اند، بعدأ  داکتر سکندر در انتخابات سال 

شمسی موفق شد که به عنوان رییس فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان انتخاب شود 

شمسی یک بار دیگر توانست که به عنوان رییس  0194سپس در انتخابات سال 

فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان انتخاب شود و الی اکنون در این مقام مصروف 

خدمتگذاری میباشد، وی فعأل موفق به دریافت دان پنجم که معادل ماستر سپورتی این 

 هنر رزمی است از فدراسیون جهانی تکواندو شده است. 

عباس کریمی شناگر معلول کشور، 

 بار دیگر افتخار آفرینی کرد
عباس کریمی شناکر معلول کشور با اشترترا   

مفرخر به  world series در رقابت های جهانی

 کسب گردن آویز نقره و برنز گردید.

 ۰۲شتنتاگتر ا   ۱۱۱این رقابت که با اشررا  

کشور جهان در ایالت تگزاس امریکتا بترگتزار 

 ۱۲۲شده بود ، آقای کریمی در چهار مسابتقته 

مرر و فری سرایل با باالترین  ۱۲مرر ،  ۰۲۲مرر، 

مرتر  ۱۲پاینت اسراندارد جهانی مدال نقره و در 

 کرال پشت به دریافت مدال برنز موفق شد.

عباس کریمی تنها شناگر معلول کشور است که 

 برای با یهای پارا المپیک توکیو نیز نامزد است.
 

کسب مدال نقره فیروز کوهی 
 در مسابقات بین المللی

محمد رضا فیروز کوهی عضو تیم ملی 
اتلتیک کشور با اشتراک در رقابت های 
بین المللی جام باغبان باشی مفتخر 

 به دریافت مدال نقره گردید۔

آقای فیروز کوهی در این رقابت ها در 
ورزشکار ۱۳بخش خیز دور در میان 

سانتی را پرش نموده مدال  ۱۳متر و ۷
نقره را برای کشورش ثبت کرد۔ این 

رقابتها به میزبانی شهر مشهد ایران و 
با اشتراک ورزشکاران کشورهای، 

بنگله دیش، عراق، سوریه، قزاقستان، 
ترکیه، ازبکستان، افغانستان و ایران 

 برگزار شده بود.



 ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.

 سال ششم  ، شماره  اول 1۰۱۱حمل  سال  ۳1سه شنبه  5 ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

5 

گزارشی از رقابت های 

 تکواندو 

دومین روز ورکشاپ با صحبت حمیداهلل کبیر معاون فانای و 
مسلکی آغاز گردید. محور اساسی دومین روز برنامه را  ارزیابی 
اجراات کارکنان خدمات ملکی تشکیل میداد، آقای کبایار در 

 پیوند به این موضو  گفت: 

اساسی ترین و مهم ترین وظیفه یک سازمان جذب و جابجایی 
کادر های توانمند تحصیل کرده در ساختار تشکیل آن اسات. 
بدون داشتن چنین کادر ها نمی توان به اهداف مربوط ناایال 

 گردید.

آمریت مناب  بشری در مورد فارمت جدیاد ارزیاابای اجاراات 
کارکنان خدمات ملکی معلومات مفصل ارایه نمود و از واحاد 

به خاطر ارزیابی  0111های دومی نیز خواسته شد که در سال 
کارمندان خود از این فارمت استفاده نمایند تا نتیجه باهاتاراز 

 .اجراات کارکنان خدمات ملکی بدست آید

ریاست پالن و پالیسی در رابطه به پروژه های انکاشاافای و  
موضوعات تدارکاتی به بحث پرداخت، در باخاش ریااسات 
اطالعات و آگاهی عامه پیرامون دسترسی به اطالعات و ایجاد 
ن هماهنگی به منظور تسری  روند خبر رسانی و نشر  و پخش آ

از طریق وسایل اطالعات همه گانی به ویاژه رسااناه هاای 
اجتماعی اداره، بازنگری روی صفحات اجتماعی ناهااد هاای 
ورزشی در والیات و سایر موضوعات اطال  دهی  تبادل ناظار 

 صورت گرفت.

همچنان ریاست توسعه ورزش بانوان پیرامون نقش و جایاگااه 
زنان در ورزش و زمینه سازی برای فعالیت دختران در ناهااد 
های ورزشی والیات و ارتقای فیصدی سهم زنان در نهاد های 

 ورزشی توضیحات ارایه نمود.

در آخرین روز از کار ورکشاپ که با حضاور داشات اعضاای 
رهبری اداره صورت گرفت، رووسا و آمرین دیدگاه ها و پرسش 
های شان را ارایه نمودند که از جانب مسووالن پااساخ ارایاه 
گردید. کار ورکشاپ پس از ارزیابی که توسط رییس عماومای 
تربیت بدنی و ورزش صورت گرفت پس از چهار روز پاایاان 
یافت. مسووالن ورزشی والیات ضمن این که از بارگازاری 
همچو برنامه ها ابراز خرسندی کردند، تعهد سپردند تا در پرتاو 
رهنمود های متذکره امور ورزش والیات را خوبتر و باهاتار 
مدیریت نمایند و اداره مرکزی هم توجه جدی به مشاکاالت 

 والیات داشته باشند.

ماه حوت با اشتراک تمام رووسا   01ورکشاپ متذکره به تاریخ 
و آمرین تربیت بدنی و ورزش والیات  در کابل برگزار گردیاد. 
در این ورکشاپ  موضوعات امور تدارکاتی، مالی و حساابای، 
پالن گذاری، فنی و مسلکی، ایجاد هماهنگای  و ارزیاابای 
اجراات مسوولین واحد های والیتی برای چهار روز به باحاث 

 گرفته شد و در اخیر تصامیم مقتضی نیز اتخاذ گردید. 
در نخستین روز ورکشاپ داکتر حفیظ اهلل ولی رحیمی ریایاس 
عمومی تربیت بدنی و ورزش ضمن این که برگزاری بارنااماه 
های آموزشی را برای دست یافتن به اهداف اساسی اداره موثر 
دانست، تاکید ورزید که بدون داشتن علم مدیریت عصر حاضر 

 نمی توان ورزش را مدیریت کرد.
وی این برنامه را برای ارتقای دانش اداری و تخنیکی کارکنان 
خدمات ملکی موثر دانست و بر نقش فدراسیون هاا در امار 

 مدیریت موثر و داشتن برنامه های مدون  نیز تاکید ورزید.
آقای رحیمی ضمن موثر خواندن مدیریت بهتار واحاد هاای 

 01والیتی گفت: ارتقای شش والیت به ریاست تربیت بدنی، 
والیت به آمریت و متباقی به مدیریت می تواند جایگاه ورزش 

 را در اداره های والیتی برجسته سازد. 
وی در مورد ایجاد هماهنگی بهتر میان شعباات مارکازی و 
والیتی گفت: زمانی ما به نتیجه مثبت دست می یابایام کاه 
هماهنگی کامل میان فدراسیون ها، نمایندگی های فدراسیاون 

 ها در والیت و شعبات مرکزی اداره وجود داشته باشد.
رییس عمومی تربیت بدنی  و ورزش از اشتراک تمام رووسا و 
آمرین تریبت بدنی و ورزش والیات در ورکشاپ متذکره اباراز 
قدردانی نموده افزود، با توجه به شرایط موجود و نا امن باودن 
برخی از شاهراه ها اشتراک شما نمایانگر تعهاد، وفااداری و 
صداقت شما نسبت به وظایف و مسوولیت های تان در قاباال 

 ورزش افغانستان می باشد.
قاسم علی حیمدی معاون مالی و اداری این ریاست نیاز در  .

مورد امور مالی واداری، در مورد چالش ها و راه کار های جدید 
برای بهبود وجه مالی و اداری برای اشاتاراک کاناناده هاا 

 توضیحات مزید ارایه نمود.
آمریت تفتیش داخلی، نیز به منظور تسری  روند کاری، رعایات 
و تطبیق قوانین و مقررات  نافذه کشور  در اماور ماالای و 
تدارکاتی، جلوگیری از فساد اداری روی نقاط مهم و اسااسای 
امور مالی و اداری انگشت گذاشت و با ارایه رهنمودی خواهان 
توجه جدی مسووالن در امر مبارزه با فساد اداری و بهبود روند 
 کاری و عرضه خدمات بهتر به ورزشکاران و مراجعین گردید.

 برگزاری ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت برای کارمندان محلی

 ریاست عمومی تربیت بدنی و روزش   

 ورزشکاران عزیز، 

در پهلوی این که ماه مبارک رمضان را برای همه شاماا 
الزم میدانیم تا نکاتی چناد در ماورد تبریک می گوییم، 

اصول تغذیه را در این ماه مبارک رمضان برای شما بیاان 
کنیم. با رعایت آن هیچ گونه تاثیر منفی بر وضعیت ضحی 

 شما و جریان تمرینات تان رخ نخواهد داد.

برای اینکه کمتر هنگام روزه داری تشنه شوید بهتار  . 1
است در برنامه غذایی سحری از خوردن غذاهایی ماثال 
انوا  کوکو، بادنجان، ساسچ و سیر و پیاز و هام چانایان 
غذاهای چرب و نمک دار که سبب تشنگی زیاد در طاول 

 .روز می شود پرهیز کنید

سعی کنید از غذاهای آب پز شده و هوسانه آبادار و  2. 
 .کم نمک استفاده کنید

خوردن مواد شیرین هنگام سحر سبب بلناد رفاتان   3.
 .سری  قند خون و احساس گرسنگی در طول روز می شود

بعد از خوردن سحری، بهتر است هنگام مسواک زدن   4.
برای کاهش تشنگی و خشکی دهان، از حجم کاماتاری 

 .کریم دندان استفاده کنید

سعی کنید در ماه رمضان مایاوه هاای آب دار و   5.
سبزیجات بیشتری مصرف کنید تا در طاول روز دچاار 

 .تشنگی نشوید

بهتر است هنگام افطار از مخلوط آب لیموی تازه با آب  6.
یا چای کمرنگ یا شربت خاکشیر به جای قهوه و چای پر 

 .رنگ استفاده کنید

گیالس آب از افطار تا هنگام ساحار  01تا  ۸خوردن  7.
سبب می شود تا شما در طول روز کمتر دچار تشاناگای 

 .شوید

برای اینکه بعد از خوردن افطار و سحری دچار سوزش  8.
معده و ترش کردن نشوید بهتر است از غذاهای سبک و 
کم چرب استفاده کنید. در ضمن مایعات را پس از اتاماام 
غذا بخورید و بالفاصله بعد از خوردن سحری باه رخات 

 .خواب نروید

بهتر است افطار خود را با یک گیالس آب گرم یا یک  9.
پیاله شیر و عسل باز کنید و از خوردن غذا و شیرینی های 
فراوان هنگام افطار بپرهیزید تا دچار سنگینی و مشکالت 

 .معده نشوید

سعی کنید وعده های غذایی شبانه را دو ساعت بعاد  10.
 .از افطار میل کنید تا هضم آن آسان باشد

برای جلوگیری از بروز قبضیت و مشکالت روده، بعد  11.
از خوردن افطار آلو و انجیر تر شده و میوه هایی مااناناد 

 .ناک، آلو، سیب و تربوز میل کنید

ورزش سبک و پیاده روی بعد از افطار به هضم غاذا  12.
 .و جلوگیری از قبضیت کمک زیادی می کند

وعده سحری را به هیچ عنوان حذف نکنید زیرا ادامه  13.
دادن به این روال در طول ماه رمضان سبب افت بدنی و 

 .تحلیل عضالنی خواهد شد

نان و پنیر ، یک گیالس شیر و میوه های آب دار از  14.
بهترین خوردنی ها برای سحر محسوب می شاود زیارا 

 .عالوه بر حجم سبک دارای قوت بسیار است

برای اینکه در طول روز کمتر تشنه شوید بهتر است  15.
عالوه بر خوردن آب فراوان در فاصله افطار تا ساحار، از 
کربوهیدرات هایی چون نان و غالت و ماکارونی سباوس 
دار در وعده افطار و سحر استفاده کنید. این مواد سبب می 
شود گلیکوژن بدن در حد نورمال حفظ شده و فرد کماتار 

 .دچار تشنگی شود

نوت: فعالیت های سبک ورزشی در ماه مباارک رمضاان 
یک ساعت قبل و دو ساعت بعد از افطار آسیب پاذیاری 
ورزشی ندارد برعکس مقاومت وجود و جهازات،غده ها و 
هورمون های ارگانیزم بدن به فعالیت شان طوری نورمال 

 .ادامه میدهند

 ارسالی ریاست فنی

 ورزش و رمضان)روزه(

رقابتهای آزاد تکواندو کابل در رده سنی) نونهاالن( که 

به مناسبت افتتاح بند کمال خان برگزار گردیده بود با 

 ۔قهرمانی تیم تکواندو کاران )منیر احمد ( خاتمه یافت

تیم تکواندوکاران ابریشم درخشان هدایت اهلل نظری با کسب ) -1
 ( امتیاز مقام نائب قهرمانی  را گرفت.00

 (امتیاز  سوم شد. ۸تیم تکواندو کاران بهاوی با کسب ) -1

 ( امتیاز مقام چهارم،4تیم تکواندوکاران والیت پکتیا با کسب ) -1

( امتیاز مقام پنجم  را  4تیم تکواندوکاران میهن با کسب )  -1
 کسب کردند.

 بهترین کوچ رومل جاللی از تیم منیر احمد ، بهترین بازیکن 

 ( امتیاز شناخته شدند. ۸1مسیح اهلل از تیم میهن با کسب ) 

 :بازیکنانی که صاحب مقام شدند قرار ذیل میباشد

 : وزن اول

 سعید از تیم بهاوی مقام قهرمانی -0

 سید بهرام از تیم کندز مقام نائب قهرمانی -1

 مطی  اهلل لطفی از تیم شیر محمد رفاه مقام سوم  -1

 بهرام از تیم ده سبز مقام سوم  -1

 : وزن دوم

 میالد از تیم والیت تخار مقام قهرمانی  -0

سمیر از تیم ابریشم درخشان هدایت اهلل نظری مقام نائب  -1
 قهرمانی 

 احمد الیاس حسیب اهلل از تیم ضرب مجاهد مقام سوم  -1

 احمد طیب از تیم منیر احمد مقام سوم -1

 : وزن سوم

 مسیح اهلل از تیم میهن مقام قهرمانی  -0

 روح اهلل از تیم پیشتازان غرب مقام نائب قهرمانی -1

 محبوب اهلل ابریشم درخشان هدایت اهلل نظری مقام سوم -1

 مصطفی از تیم منیر احمد مقام سوم  -1

 : وزن چهارم

حامد قدیری از تیم ابریشم درخشان هدایت اهلل نظری مقام  -0
 قهرمانی

 میرویس از تیم منیر احمد مقام نائب قهرمانی  -1

 سمی  اهلل از تیم والیت غفور نبی مقام سوم -1

 صفت اهلل از تیم جوانان هوتخیل مقام سوم  -1

 :وزن پنجم

 عبدالحمید از تیم والیت پکتیا مقام قهرمانی  -0

 محمد مصور از تیم غفور نبی مقام نائب قهرمانی  -1

 علی از تیم پیشتازان غرب مقام سوم  -1

 فرمان از تیم منیر احمد مقام سوم  -1

 : وزن ششم

 مشعل از تیم منیر احمد مقام قهرمانی -0

 اسماعیل از تیم والیت بلخ مقام نائب قهرمانی  -1

 احمد رامش از تیم جاللی مقام سوم  -1

 فردوس از تیم بهاوی مقام سوم -1

 : وزن هفتم

 رامین از تیم منیر احمد مقام قهرمانی  -0

 سلیمان از تیم منیر احمد مقام قهرمانی  -1

 غورزنگ از تیم بهاوی مقام سوم  -1

 سید احمد از تیم منیر احمد مقام سوم  -1

 : وزن هشتم

 روح اهلل از تیم ضرب مجاهد مقام قهرمانی  -0

 سید محمد ادریس از تیم غفور نبی مقام نائب قهرمانی  -1

خواجه محمد ابراهیم از تیم ابریشم خروشان هدایت اهلل نظری  -1
 مقام سوم 

این رقابتهای میان هشت تیم از والیات هرات ، بلخ ، پروان ، 
تیم از والیت کابل برگزار گردید  10ننگرهار ، پکتیا ، کندز ، تخار و 

 رامین سدید۔                                                  بود



 ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.

 6 1۰۱۱حمل  سال  ۳1سه شنبه          سال ششم ، شماره  اول ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

 ورزش در حمایت  از نظام جمهوریت و افتتاح بند کمال خان

6 

 خوست
د سولې څخه د مالتړ او کمال خان بند په وياړ د 

 کراټې سیالي ترسره شوي
خوست کي د کراټې سیالي د څلورو کلپونو ترمنځ د 

 .سل لوبغاړو په ګدون پای ته ورسیدلی
د کمال خان بند او د سولې پروسې  د لوبو موخه 

 مالتړ وويل شوی وو.
چی په پای کی غوره لوبغارو ته تحفه او مدال 

 ل.ورکړل شو

 کندهار:
په کندهار واليت کی د وزن برداری سیالۍ ترسره 

 .شوی
د کندهار د بدني روزني او سپورټ رياست په ټولو 
فدراسیونو کي د منتخب ټیمونو د جوړولو په لړۍ 
کې تیره ورځ د وزن برداری فدراسیون هم خپل 

 .منتخب ټیم جوړ کړ
په يادو سیالیو کې لسګونو ورزشکارانو ګډون 

تنه د کندهار واليت د  ۷کړی وو چې په پايله کې 
 .منتخب ټیم لپاره غوره شول

 بلخ:
کلپ بسکتبال آريا واليت هرات قهرمان جام گل سرخ 

 واليت بلخ شد
روز به اينطرف به میزبانی فدراسیون  ۵اين مسابقات از 

بسکتبال واليت بلخ با حمايت مالی محترم طارق نور 
عضو تیم منتخبه بسکتبال واليت بلخ و همکاری رياست 
محترم تربیت بدنی و ورزش در میان تیم های بسکتبال 
واليات هرات ، قندهار، ننگرهار ، منتخب بامیان، کلپ 
بسکتبال بامیان ، ننگرهار ، سمنگان ، بلخ الف و بلخ 
ب در دو گروه چهار تیمی و با قهرمانی تیم آريا هرات، 
نائب قهرمانی قندهار و کسب مقام سوم تیم ننگرهار 

 .خاتمه يافت

 ارزگان،
دکمال خان بند د پرانیستې په وياړ اودسولی ،نظام 
اوجمهوريت څخه دمالتړ ترشعار الندی دولسوالیو 
اومرکز ترينکوټ دوالیبال دټیمونو ترمنځ د والیبال 

 سیالۍ په الره واچول شوې.
دغه سیالی دارزګان واليت په ورزشی استديوم کی د 

لوبډلو ترمنځ  ۷ولسوالیو او مرکز ترينکوټ  ۴
 ترسره شوی

د يادو سیالیو په شروع کی د ارزگان والی دپايداره 
سولی، د کمال خان بند د ارزښت او د اوبو مديريت 

 په تړاوو خبرې وکړی
او دپټی په پريکولو سره دچوری ولسوالی   وروسته

او مرکز ترينکوټ دوالیبال دلوبډلو ترمنځ سیالی 
 پیل سوی.

 
 هلمند:

 په هلمند کې د کمال خان بند د افتتاح په وياړ 
 ده والیبال سیالۍ

پدی ټورنمنټ کی اته لوبډلی ګډون درلود چی ګروپی 
 .شکل لوبی ترسره کړی

په لومړۍ لوبه کي عصمت لغمانی او بُست والیبال 
 .لوبډلو يو د بل سره لوبه وکړه

چی دا لوبه د دری په يو پايلې سره د عصمت 
  . لغمانی په ګټه پای ته ورسیده

سبا مازديگر دجوانان امید تیم به د تورټانګ والیبال 
 .لوبډلي په وړاندي لوبه ترسره کړی

 

 کندز
سومین دورمسابقات کورش به میزبانی واليت کندز 

 برگزار شد. 
ورزشکار از واليت های کندز،  011در اين رقابتها 

 فارياب و تخار شرکت داشتند.
واليت کندز با بدست آوردن بیشترين مدال جايگاه 
نخست را گرفت، واليت فارياب و تخار در رديف 

 دوم و سوم قرار گرفتند.
درپايان برای ورزشکاران نخبه هر واليت تحفه و 
جوايز نقدی که درنظرگرفته شده بود توسط بزرگان 

 .تفويض گرديد
اين مسابقات در حمايت از افتتاح بند کمال خان 

 برگزار شده بود.

 نیمروز:

په نیمروز کې د موی تای سیالیو ترسره کول لوبغاړو ، 

تنکی ځوانانو او ځوانانو د عمر لرونکی لوبغاړی 
ورزشکارانو په دغه سیالیو کې برخه  ۰۱۱کټګوریو کې 

د سیالیو د پیل کولو هدف د کمال خان بند د  .اخیستې وه

پرانستلو هرکلی او په نیمروز کې د موی تای فدراسیون 

دا سیالۍ غوره لوبغاړو ته د جایزو په  .پالن پلي کول دي

په نیمروز کې د موی تای  .ورکولو سره پای ته ورسیدې

سیالیو ترسره کول لوبغاړو ، تنکی ځوانانو او ځوانانو د 
ورزشکارانو په  ۰۱۱عمر لرونکی لوبغاړی کټګوریو کې 

د سیالیو د پیل کولو  .دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه

هدف د کمال خان بند د پرانستلو هرکلی او په نیمروز کې 

دا سیالۍ غوره  .د موی تای فدراسیون پالن پلي کول دي

 .لوبغاړو ته د جایزو په ورکولو سره پای ته ورسیدې

 پنجشیر:
نزدهمین دور رقابت های تکواندو منتخب پنجشیر با 

 .قهرمانی تیم پامیر به پايان رسید
ورزشكار از شش تیم اشتراک  ۷۵در اين رقابت ها 

امتیاز مقام  ۵۵نموده بودند که تیم پامیر به کسب 

قهرمانی را بدست آورد تیم های رحمتی و جوانان بدر 
امتیاز در جايگاه دوم و  ۲۲و  ۵۲با بدست آوردند 
  . سوم قرار گرفتند

اين رقابت ها به هدف  حمايت از افتتاح بند کمال خان 
و انتخاب بازيکنان برتر به تیم منتخب اين واليت 

 برگزار شده بود.
 

 میدان وردک:
د میدان وردګو واليت په جمنازيوم کې د کمال خان د 
بند په وياړ د جوجیتسو لومړی پړاو ټاکنیزی سیالۍ 

 تر سره شوي 
دغه سیالۍ چه د میدان وردګو واليت د بدنی روزنی 
او سپورت آمريت او میدان وردګو واليت د جوجیتسو 

 01فدراسیون په نوښت جوړی شوی وه پکې 
 .لوبغاړو ګدون کړی وو

ددغو سیالیو موخه د واليت په کچه د غوره واليتی 
 . تیم جوړول ويل شوی دی

، ډالی او        د سیالیو په پای کې په لوبغاړو مدالونه 
 . جوايز وويشل شول

 
 بامیان:

دربامیان  MMAرقابت های کیوان کیک بوکسینگ و
 برگزار شد

واليت کشور  ۵ورزشکار از  ۰۸در اين رقابت ها 
اشتراک نموده بودند که به مدت سه روز با هم به 

  . پیکار پرداختند
در پايان واليت بامیان با کسب بیشرين کپ و مدال در 
جايگاه نخست قرار گرفت تیم کابل مقام دوم را کسب 

 . نمود
هدف از راه اندازی اين رقابت ها حمايت از افتتاح بند 

 کمال خان گفته شده بود.
 

 غزنی:
های بسکتبال سه  قهرمانی تیم لیسه شمشاد در رقابت

 سه غزنی 
اين بازی ها که به مناسبت افتتاح بند کمال خان در 
غزنی راه اندازی شده بود، با قهرمانی تیم لیسه 

  . خصوصی شمشاد به پايان رسید
تیم های جوانان روحانی و امپراطور در جايگاه دوم 

  . و سوم قرار گرفتند

 هرات:
 پايان جام طاليی سنوکر در هرات 

ورزشکار از واليات  ۴۰اين بازی ها با اشتراک 
نیمروز، فراه، کندهار وهرات برگزار شده بود با 

 به پايان رسید.   قهرمانی احمد شعیب حقجو
محمود نیازی و محمد هللا احمدی در جايگاه دوم و 
سوم قرار گرفتند کپ اخالق اين بازی هم به تیم 

  . منتخب واليت کندهار اهدا گرديد
در پايان اين بازی به بازيکنان و تیم های برتر کپ 
، مدال و تحايف از سوی رياست ورزش اين واليت 

اين رقابتها در حمايت از افتتاح بند  . تفويض گرديد
کمال خان به میزبانی رياست تربیت بدنی و ورزش 

 واليت هرات راه اندازی شده بود.

 بادغیس:
 رقابت های کورش در بادغیس برگزار شد 

ورزشکار در گتکوری  ۲۸۸اين رقابت ها  در
نوجوانان از مرکز و ولسوالی های اين واليت 

 اشتراک داشتند.
هدف از راه اندازی اين بازی ها حمايت از افتتاح 
بند کمال خان و آماده گی ورزشکاران اين واليت 
بخاطر شرکت در رقابت های ملی اين رشته در سال 

 گفته شده بود. ۲۴۸۸
در پايان اين مسابقات به بازيکنان برتر کپ و مدال 

 . اهدا گرديد

 نورستان:
 رقابت های بزکشی در نورستان برگزار شد

اين بازی بین دو تیم کنتوا علیا وکنتوا سفال در 
مرکز اين واليت راه اندازی شده بود که در نتیجه 
تیم کنتوا علیا به نتیجه هفت بر چهار حريف خود 

  . را مغلوب نموده مقام قهرمانی را بدست آورد
هدف از راه اندازی اين بازی ها حمايت از افتتاح 
بند کمال خان و آماده گی چاپندازان اين واليت 

 ۲۴۸۸بخاطر رقابت های ملی اين رشته در سال 
 گفته شده بود.

 
 پکتیا:

په پکتیا کې د کمال خان بند تر نامه الندې د والیبال 
 سیالۍ ترسره شوی

د پکتیا بدني روزنې او ورزش رياست له لورې په 
پکتیا واليت کې د کمال خان بند ترنامه الندې د 
والیبال سیالۍ په الره اچول شوې وې ، چې په دې 
سیالیو کې له پنځو واليتونو او څوارلس ولسوالیو 

( لوبډلو گډون کړی وو، 44څخه څلور څلويښت )
چې د پکتیا والیبال ستوري ، لوګر اتحاد پای لوبې 
ته الر ومونده ،چې پای لوبه د لوګر اتحاد لوبډلې 

 .په ګټه پای ته ورسیده
 

 تخار،
چهاردهمین دور رقابت های  انتتتختابتی کتونتگ فتو 
واليت تخار با قهرمانی تیم جهتاد فتايتزی بته پتايتان 

 رسید۔
 تیمهای شاهین و امامی دوم و سوم شدند۔

تیم خیرزاد ولسوالئ خواجه بهاوالديتن متفتتتختر بته 
 دريافت کپ اخالق گرديد۔

ورزشکار از ده کلب ورزشی  ۲۸۸در اين مسابقات 
 با هم به رقابت پرداختند۔ 

اين مسابقات  بته پتیتشتواز از ستال نتو و افتتتتتاح 
بندکمال خان از طرف فدراسیون کانگفو و همکاری 

 آمريت ورزشی واليت تخار راه اندازی شده بود. 
 

 بقیه در شماره بعدی

ورزشکاران افغانستان منحیث قشر سالم و صحتمند و مدافعین واقعی ارزش های فرهنگی کشور نه تنهاا در 

صحنه بین المللی برای این سرزمین عزت و افتخار کسب نموده اند، بلکه از برنامه ها و پروژه های زیربنایی 

 که تغییرات چشم گیر در وضعیت زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه داشته، حمایت و حراست نموده اند.

(   برنامه ورزشی در ماه حمل در سراسر کشور و در چارچوب حمایت از افتتاح بند کاماال   105برگزاری) 

خان نمونه ی از حمایت گسترده ورزشکاران از نظام جمهوریت و برنامه های انکشافی آن است. اینک در این 

 نشریه بخشی از این برنامه ها تهیه و خدمت خوانندگان محترم ارایه می گردد:



 7 1۰۱۱حمل  سال  ۳1سه شنبه          سال ششم ، شماره  اول ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

 ورزش و بانوان؛ قهرمانی تیم والیبال آریانا و نایب قهرمانی تیم باسکتبال هرات در دو رویداد جداگانه

 7 ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.

قهرمانی تیم  والیبال آریانا در رقابت های 

 قهرمانی والیبال   بانوان 

حمل با اشتراک تیمهای هرات، فراه، دایکندی، بغالن، 4این رقابت ها به  تاریخ 
بلخ، مهاجرین افغان مقیم ایران، سره میاشت، شهرداری، صلح و امید داله به 

حمل با 01میزبانی فدراسیون والیبال در کابل آغاز گردیده بود، شام روز جمعه 
قهرمانی تیم مهاجرین افغان مقیم ایران و نایب قهرمانی تیم هرات  به فرجام 

 رسید..

مرحله نهایی این بازیها که بگونه زنده از طریق رادیو تلویزیون ملی نشر گاردیاد، 
تیمهای آریانا و هرات در میان استقبال گرم هواخواهان شان در پن  سیت پای در 

به برتری دست یافت و کپ قهرماانای را از  1مقابل1پی رزمیدند سرانجام آریانا 
 کابل به تهران برد.

خانم زهرا خزانی سرمربی این تیم از نتیجه این بازی ابراز خرسندی نموده گفات؛ 
ما نه تنها کپ قهرمانی را به ایران میبریم، بلکه محبت و صمیمیت ورزشاکااران 

 افغان را نیز به خواهران ورزشکار ایرانی با خود میبریم.

صدیقه هاشمی بازیکن تیم آریانا که از خوشحالی زیاد می لرزید، قهرمانی شان را 
 نتیجه زحمات مربیان و دسپلین پذیری بازیکنان دانست.

از جانب دیگر فرشته بازیکن تیم هرات در پهلوی این که از نتیجه باازی راضای 
 نبود، قهرمانی تیم آریانا را برای شان تبریک گفت، 

در همین حال تماشاچیانی که برای دیدن بازی والیبال به جمنازیوم آمده بودند، از 
بازی هر دو تیم ابراز خرسندی نموده و بیان داشتند که بازی هر دو تیم نمایاناگار 

 رشد ورزش والیبال در میان بانوان می باشد

وجیهه و فرید رستگار زوج هنری که در جریان بازی آهنگ )برو برو، بابا دشامان 
نمی تواند( سرودند، از برگزاری مسابقات ورزشی بانوان قدردانی نمودند و آن را 

 نمونه ی از توانایی زنان دانستند

سید نعمت اهلل مشتاق معاون فدراسیون والیبال هدف از برگزاری این رقاباتاهاا را 
رشد ورزش والیبال در میان دختران گفت و عالوه نمود که برگزاری همچو برنامه 
های ورزشی برای دختر خانم ها می تواند صدایی باشد برای عزم، اراده و توانایی و 

 نقش آفرینی شان در روند صلح.

ورزشکار که در قالب ده تیم در این بازیاهاا  011وی خاطر نشان نمود که از میان 
 نفر به تیم ملی والیبال بانوان انتخاب می شوند.11شرکت داشت، 

همچنان در ختم بازیها، مقامات ارشد، ورزش کشور و خانم روبینا جااللای عضاو 
سفارت ایران در کابل در مراسم توزی  کپ ها  مجلس نمایندگان و مسوول فرهنگی

د هرات باسکټبال ټیم د ښځینه باسکټبال اتلولۍ سیالیو 

 کی دوهم مقام خپل کر

 کابل الف د باسکټبال ټیم د میرمنو باسکیټبال لسم پړاو وګاټه. 

او د هرات واليت د باسکیټبال غوره شوی ټیم د دوهم مقام ګتټتونتکتی 

 شو.

پورې په کابل کې ترستره شتوې ۲۵څخه تر   ۷دغه سیالۍ د اپريل له 

وې چې د هرات ، کندهار ، بلخ ، بامیان ، غزنی او کابل الف او کتابتل 

 ب لوبډلو پکې برخه اخیستې وه.

د سیالۍ وروستۍ مرحله د هرات او کابل الف لوبډلو ترمینتځ تترستره 

شوه ، او دواړه ټیمونو خپل غوره مهارتونه او تختنتیتکتونته وکتارول 

پته متقتابتل کتې د  ۵۵-۵۷چې اتلولي وګټي. خو په نهايت کې  لوبه د 

 کابل الف په ګټه پای ته ورسیده.

د هرات واليت ټیم دوهم مقام د کندهار واليت ټیم دريم ځتايتونته ختپتل 

 کړ. د غزنی ټیم د اخالقو جام وګاټه

د بدنی روزنی او سپورت رياست او ملي المپتیتک کتمتیتټتې مشترتتابته 
سربیره ، د ولسي جرګې دوهم مرستیال نجیب هللا ناصري هم د لوبتې 
څخه لیدنه وکړه او ګټونکي ټیمونه يې د نقدي ډالۍ په ورکولتو ستره 

 وهڅول.

 چهره برتر به تیم منتخب مس رستلینگ گزینش شدند 18

سومین دور رقابت های مس رستلنگ) زور و قوت بازو( که بارای دو روز در 
کابل برگزار شده بود با شناسایی چهره های برتر و انتخاب آنان به تیم منتخاب 

 کابل به پایان رسید.
کلپ فتنس شهر کابل در رده  10ورزشکار بانو از  041در این رقابتها بیش از  

کایالاوگارام  91الای   11های سنی جوانان و بزرگساالن در کتگوری وزنی 
 اشتراک نموده بودند.

مسووالن در فدراسیون پرورش اندام و فتنس میگویند این رقابتها برای دو روز 
ادامه داشت که هدف از برگزاری آن  بلند بردن سطح مهارت های ورزشکااران 

 باشد. اناث و حمایت از روند صلح در کشور می
ورزشی نقش شان را در ساختار اجتماعی، فرهاناگای و   مسابقات  با انجام  زنان

 سیاسی جامعه برجسته می سازند.
 نفر عضویت تیم منتخب کابل را بدست آوردند. 0۸در ختم رقابتها 

 نتای : 
کیلو گرام بهار، سوسن و خدیجه مقام های اول تا ساوم را کساب  11در وزن 

 41کیلو گرام سمیرا فرشته و سومیه به مقام رسیدند. در وزن  11کردند، در وزن 

کیلو گرام حسنا، طیبه، زلیخا، در وزن ۸1کیلو گرام حفیظه، زهره و الهه، در وزن 

کیلو گرام مرضیه، سو میه و فریحه بر حریفان شان پیروز شدند. و در وزن   91

 رزو به مقام های دلخواه شان رسیدند. کیلو گرام راضیه، هوا و آ91+

همانگونه که میگویند زنان نیمی از جامعه را تشکیل داده اند هرگاه نیمی از یک جامعه از 
حرکت بازماند، جامعه فل  می شود و دچار بحران های مختلف می گردد. اما زنان در افغانستان 
به سرنوشت های مختلفی در رژیم های مختلف مواجه بوده اند، این یک حقیقت مسلم است 

 که  اوضا  سیاسی حاکم بر جامعه و نو  نظام بر چگونگی نقش و جایگاه زنان تاثیر دارد.

در کشور  ما زنان در سکتور ورزش از آغاز فعالیت تا کنون تحت تاثیر رویکردها و نو  نگرش 
 نظام های سیاسی قرار گرفته و مراحل مختلف فراز و فرود را طی نموده اند.

به گواه تاریخ قبل از دهه هفتاد فعالیت های ورزشی برای زنان در کشور ما رنگ و رونق 
خودش را داشت، دانشگاه کابل و مکاتب مختلف شهر با داشتن تیم های ورزشی پیشتاز بودند  
و تحت پالن منظم تورنمنت های بهاری و خزانی بر گزار می شد؛ بهترین چهره ها شناسایی 
و به عضویت تیم های ملی انتخاب می شدند و تا سفر های بیرون مرزی هم شرکت می 

 کردند.

در زمان تسلط حکومت طالبان در دهه هفتاد جلو فعالیت های ورزشی زنان گرفته شد و دیگر 
نامی از تیم های ورزشی و  کسب افتخار توسط ورزشکاران زن شنیده نشد. تا جایی که بنابر 
محدودیت های وض  شده و تبعی  جنسیتی که در مغایرت با منشور المپیک قرار دارد، کمیته 

 ملی المپیک افغانستان به حالت تعلیق قرار گرفت.

اما پس از سقوط نظام طالبان روزنه ی امید برای حضور دوباره و گسترده تر زنان در سکتور 
 ورزش مساعد شد. 

دختران یک بار دیگر به میدان ها و تیم های ورزشی شامل شدند زمینه فعالیت ها و امکانات 
ولو اندگ هم برایشان مساعد گردید، تاجایی که در بزرگترین رویداد های جهانی بازیهای 
المپیک راه یافتند عالوه بر کسب ده ها مدال از رقابتهای خارجی، عضویت کمیته اجرایی 
کمیته بین المللی المپیک را بدست آوردند، مسوولیت رهبری و مدیریت فدراسیون ها و نهاد 
های ورزشی را هم بدوش گرفتند و تا جایی نسبت به مردان در مدیریت و توانایی های شان 

 موفق عمل نموده اند.

اما اوضا  و احوال کنونی یک بار دیگر سایه  یاس و نا امیدی را بر جسم و روان این دختران 
ورزشکار هموار نموده و از آینده شان در هراس و تشویش استند. زیرا ترس از آن دارند که یک  
بار دیگر با استقرار حکومت طالبان و انجام معامالت سیاسی دستآوردها و حقوق شان مورد 

 معامله قرار نگیرد. 

روبیا جاللی از نخستین دخترانی است که پس از سقوط نظام طالبان پا به میدان ورزش 
گذاشت قله های پیروزی را طی نمود، در رقابتهای المپیک و سایر رویداد های بیرون مرزی 

 شرکت کرد، به عنوان دختر افغان بیرق دار افغانستان گردید.

خانم روبینا که اکنون عضو مجلس نمایندگان افغانستان است، در پهلوی آن ریاست فدراسیون 
اتلتیک و معاونیت امور بانوان کمیته ملی المیپک بر عهده دارد در پهلوی این که نگرانی اش 
را به خاطر نا دیده گرفتن حقوق زنان و حفظ دستآوردهای دو دهه اخیر  در معامالت صلح 

 ابراز میدارد از بازیگران سیاسی می طلبد تا نگذارند زنان از حقوق شان محروم گردند.

 وی چنین ابراز نظر می نماید:

طوری که همه درجریان قرار داریم در آستانه خروج نیروهای خارجی و گافاتاماان )  

پروسه صلح دولت با طالبان قرار داریم جای شک نیست که افغانستان در همه عرصه 
ها دستآوردهای قابل مالحظه ی داشته است. به خصوص در عرصاه رشاد ورزش، 

 کسب قهرمانی و حضور پررنگ بانوان در بازیهای مختلف جهانی.
اما تحوالتی سیاسی اخیر و تغییر ماهیت بازی گران سیاسی منطقه و فرا منطقه یاک 
سلسله تشویش و پریشانی برای مردم افغانستان به خصوص بانوان ورزشکار بوجاورد 
آورده است. عدم حضور پررنگ سیاست مداران زن و نماینده ورزشکاران در گفتاماان 
پروسه صلح از آدرس اداره ورزش تشویش ایجاد نموده و اکثر بانوان ورزشکار که من 
به صفت معاون بخش بانوان ایفای وظیفه می کنم بر می خورم به سواالت بانوان که 
نتیجه مذاکرات صلح و آینده ما را شما چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا افغانستان بر مای 

 گردد به دو دهه قبل و دوره ظلم واستبداد؟(
 خانم روبینا با تاکید بر نقش ساست مداران کشور می افزاید:

)حفظ جایگاه بانوان در تمام عرصه ها بر می گردد به سیاست مداران کشور و هیاات 
گفتمان صلح تا از آدرس ما در میز مذاکره با طالبان جدا بحث نموده و نگاذارناد تاا 

 حقوق زن ها پایمال گشته و دو باره برگردیم به دو دهه پسین.(
زهرا فیاضی یکی از مربی های بخش اناث والیبال  نگرانی اش را بیشتار از خاانام 

براساس شناخت و تجربه ی که مردم افغانساتاان از رژیام جاللی ابراز داشته می افزاید: )

طالبان دارند و بنابر شواهد  واقعی که از نو  نگرش طالبان به تمدن و پیشرفت زنان و فعالیات 

های فرهنگی ورزشی دارند، هیچ گونه جای امید واری و خوشبینای بارای زناان ورزشاکاار 

افغانستان وجود ندارد. بیش از پیش نگران از دست رفتن دستآوردهای این سالها می باشیم. از 

کسانی که نقش فعال وموثر در پروسه صلح دارند تقاضا مندیم با در نظر گرفتان حاق آزادی 

بیان و اندیشه فعالیتهای فرهنگی ورزشی برای اقشار مختلف جامعه خصوصآ زنان این کشاور 

 نگهبان و حافظ مناف  و دستآوردهای زنان ورزشکار باشند.(

با یک نگاه کلی می توان گفت که همه اقشار اجتماعی جامعه خواهان تامین صلح در کشاور 

 بقیه در شماره بعدیاند، زیرا در پرتو صلح همه به حقوق و آزادی های شان دست می یابند.    

 نگرانی زنان ورزشکار از آینده نا معلوم



 حضور رییس شورای عالی مصالحه ملی در خانه سفیران صلح

 8 1۰۱۱حمل  سال  ۳1سه شنبه          سال ششم ، شماره  اول ارگان نشراتی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

 8 ورزش به خانه های شما سالمتی می آورد.

داکتر عبداهلل عبداهلل رییس شورای عالی مصالحه 

ملی ورزشکاران را سفیران صلح خواند و نقشق  

ورزش را در شرایط کنونی برای تامین صقلقح و 

 .همزیستی مسالمت آمیز برجسته نمود

آقای عبداهلل که در مراسم افقتقتقاس مسقابقشقا  

در ریاست عمومی تقربقیقت  ITTAF تکواندوی

بدنی و ورزش شرکت نموده بود، در پهلوی آن که 

از ورزشکاران به خاطر راه اندازی کمپاین صقلقح 

خواهی سپاس گذاری نمود، بر نشق  ورزش در 

صحت و سالمت فرد و جامعه، در کسب افتخارا  

از رقابتهای خارجی و به خصوص در تحکیم صلح 

تاکید ورزید و سالمتی جامعه را مربوط به سالمت 

  .جسمی و فکری افراد آن دانست

رییس شورای عالی مصالقحقه مقلقی در مقورد 

  :افتخارا  و دستآوردهای ورزشکاران گفت

دستآوردها و افتخارا  ورزش کشور قابل ققدر و 

ستای  است، اگر شما امکانا  بهتر نسقبقت بقه 

دیگر کشور ها ندارید اما تعهد شما، توانایی هقای 

شما سبب قهرمانی و پیروزی های شما در عرصه 

 بین المللی شده است.

رییس شورای عالی مصالحه در مورد نش  ورزش 

 در تحکیم روند صلح گفت: 
 

 باور کامل دارم که فعالیت های ورزشی شما که 

 در حمایت از صلح آغاز کرده اید، نش  و  تاثیر 

خود را دارد و امید داریم که ما را بقه صقلقح 

 .نزدیک می سازد

داکتر حفیظ اهلل ولی رحیمی رییس عمومی 

تربیت بدنی و ورزش حضور رییس شورای عالی 

مصالحه ملی را به خانه سفیران صلح خوش 

آمدید گفت و حمایت دولت را نسبت به 

 .ورزشکاران قابل قدر دانست

رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش گفت، 

امروز ورزشکاران افغانستان در سراسر کشور در 

حمایت از پروسه صلح قرار دارند و با راه اندازی 

برنامه های مختلف ورزشی از روند صلح 

در پهلوی آن ورزشکاران  .حمایت می نمایند

شرکت کننده به انجام حرکا  و نمایشا  

جالب ورزشی پرداختند و حضور صمیمانه 

رییس شورای عالی مصالحه ملی را به فال نیک 

گرفته و ابراز امید واری نمودند که دیپلوماسی 

 .ورزش بتواند سبب اجماع ملی در کشور گردد

ورزشکار پسر و دختر ۰۵۲در مسابشا  متذکره 

از کلپهای شهر کابل شرکت داشتند و به خاطر 

با هم رقابت کسب عضویت تیم منتخب کابل 

 کردند.

میوند اختری برنده جام قهرمانی رقابتهای 

 .عزیز اختری شناخته شد

ششمین دور مسابشا  مشت زنی زیر نام جام اختری در 

کابل برگزار شد و در فرجام میوند اختری عضو کلپ 

 .اختری برنده این جام شناخته شد

ورزشکار در هشت کتگوری وزنی  0۲۲در این رقابتها 

 .شرکت داشتند

رقابتهای جام اختری از ش  سال به این سو از طرف 

فدراسیون مشت زنی به خاطر یاد بود از استاد عزیز 

احمد اختری که لشب بابای بکس افغانستان را داشت 

 .برگزار می گردد

عزیز احمد اختری فرزند قاری اختر محمد در سال 

خورشیدی در یک خانواده روشنفکر در شهر  02۰۰

کابل زاده شد. آموزشهای تعلیما  ابتدایی و ثانوی را 

در لیسه نجا  به فرجام رساند و تحصیال  عالی را در 

رشته ادبیا  در دارالمعلمین کابل به فرجام رسانید. 

مرحوم اختری از سالها بدینسو به حیث آموزگار زبان 

دری در لیسه عالی امانی خدمت کرد. اختری در سال 

خورشیدی نخستین آموزش های مشت زنی را از  022۲

پدرش فرا گرفت، یک ورزشکار برازنده و با اخالق، یک 

مربی توانا و یک مدیر مدبر در فدراسیون مشت زنی 

 .کشور خدمت کرد

مرحوم استاد عزیز احمد اختری روز اول عید قربان 

ساله گی در اثر  16خورشیدی به سن  0231سال 

 مریضی که عاید حال  گردیده بود به ابدیت پیوست.

از جانب دیگر رقابتهای مشت زنی تحت نام جام عبدالغفور 
رغبت از طرف انجمن بکسران رغبت در کابل برگزار شد و 

چهره برتر به تیم منتخب آن انجمن انتخاب  11در فرجام 
 شدند.

کلپ شهر کابل  11ورزشکار از   ۸11های   در این رقابت
اشتراک نموده بودند که پس از  چهار هفته رقابت با قهرمانی 

 از کلپ به فرجام رسید.
این بازی های در گتکوری سنی نونهاالن ،نوجوانان و  

کیلو کرام راه  90کیلو گرام الی    19جوانان در رده وزنی 
 اندازی شده بود .

در پایان این رقابت ها بیست چهره برتر به  عضویت انجمن 
 رغبت انتخاب گردید.

استاد رغبت از جمله کادر های توانا و مجرب فدراسیون 
مشت زنی و موسس انجمن بوکسران رغبت بود، وی عالوه 
بر ورزش مشت زنی در سرودن شعر نیز مهارت زیاد داشت 
 که از وی چند اثر گرانبهای ادبی نیز اقبال چاپ یافته است.

 از میدان های ورزشی 
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 ل لرادو  د کابل پاور لیفټینګ ټیم ته وټاکل شول 22

ندلو رسه  ژ د کابل پاور لفتینګ کلبونو انتخاب سیالۍ د غوره لوبغاړو په پی 
 .پای ته ورسیدې

څخه زیاتو لوبغاړو په دې سیالۍ کې برخه  ۱۳۱کلپونو له   ۱۱په کابل کې د 
ې د  کیلو وزن پورې په درې کتګوری کې د دریو   ۱۲۱تر+ ۳۳ واخیسته ، چ 

انو په ګروپ کې سیالي  ورځو لپاره د تنکي ځوانانو ، ځوانانو ، اوپن او ماسی ر
 .وکړه

ندلو په هدف تررسه شوې وې ، په پای کې د  ژ و د پی  دغه سیالۍ د غوره څی 
تنه د کابل منتخب ټیم ته وټاکل شول ترڅو  ۲۲کتګوریو څخه ،   ۹وزن له 

 .په ملي سیالیو کې برخه واخلي 
 

 برگزاری مسابقات پروفشنل ووشو در کابل
دومین دور مسابقات پروفشل ووشو در ره سنی بزرگ ساالن در کابل بارگازار 

ورزشکار از کلپ های ووشو  شهر کابال شارکات  011شد. در این مسابقات 
  ( گیلو گرام برای دو روز بااهام 91الی  19داشتند که در کتگوری وزنی ) 

رقابت کردند.هدف از برگزاری این رقابت ها استعداد یابی و رشد ورزش ووشاو 
 در کشور گفته شده است.

 بازیهای جواز حضور در با غلبه بر سرطان، شناگر جاپانی

 را کسب کرد المپیک

کرد، جواز  ها با سرطان دست و پنجه نرم می ساله جاپانی که مدت 11شناگر 

 .حضور در المپیک توکیو را کسب کرد

، ریکاکو ایکی شانااگار Jiji press به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از
متر پروانه در مسابقات قهرمانی کشور به پیروزی رسید و  011جاپانی در ماده 

ماتار  011در  1در بازگشتی شگفت انگیز بعد از نبرد با سرطان خون، در ماده 

 .هاای الاماپایاک تاوکایاو را باه دسات آورد جواز حضاور در باازی

سال توانست در مسابقات قهرمانی کشور با رکورد  1سال بعد از  11این شناگر 

 .به عنوان نخست برسد 14.44

متر به عنوان نخست  011کردم در ماده  یکی در این باره گفت: اصال فکر نمیا
برسم، خوشحالم که به این نتیجه دست پیدا کردم. حاال بسیار خوشحالم. فکار 

یکی در سال ا  .دهد کنم هر چقدر طاقت فرسا باشد اما کار سخت نتیجه می می
در المپیک ریو حضور داشت و از آن زمان نمایش قدرتمند خود را اداماه  1101

ماه در بیمارستان بستری شد و  01به دلیل سرطان خون  1109داد اما در سال 

 .با این بیماری مبارزه کرد


