د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

د ورزش ﻟﻪ ﻻرې د ﺟﻨﺴ ﺑﺮاﺑﺮۍ وده
ﮐﻠﻪ ﭼ ﺣﻠﻴﻤ ﺳﻨﺠﺮ ﺧﭙﻞ ورور او دوﺳﺘﺎن وﻟﯿﺪل ﭼ د ﻮوﻧ د ﻓﻮﺒﺎل ﭘﻪ
ﻣﯿﺪان ﮐ ﻟﻮﺑ ﮐﻮي ،ﻣﻨه ﻳ ﮐه او ﺗﻮپ ﺗﻪ ﻳ ﻟﻐﺘﻪ ورﮐه.
ﺗﻮپ دوﻣﺮه ﻟﻮړ ﻻړ ﭼ ﻣﻠﺮو او ﻧﻮرو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻨه ﭼﭽ وﻫﻠ .ﻫﻴﭽﺎ ﺗﺮ دې
ﻣﺨ ﭘﻪ دوﻣﺮه ﻟﻮړه اﻧﺪازه د ﺗﻮپ اوﭼﺘﯧﺪل ﻧﻪ وو ﻟﯿﺪﻟ .د دوو اوﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﮐ د
ﻣﺘﺐ او د ﻣﺘﺐ ﺷﺎوﺧﻮا ﻫﺮ ﮐﺲ د ﻫﻐ ﭘﻪ اړه ﻏﯦﺪه .د ﺳﻨﺠﺮ ﭘﻪ اړه زﯾﺎﺗﺮه ﺧﻠﻮ
ﺑﺪې ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟ ،ﻪ ﭼ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې ﺑﺎور وو ،ﮐﻪ د ﮐﻮﻣ ﻧﺠﻠ ورزش ﺧﻮﯿي
ﻧﻮ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ ﮐﻮي.
دا د ﻧﻮﻟﺲ ﺳﻮه ﺷﭙﯧﺘﻤﻮ ﮐﻠﻨﻮ ﮐﻨﺪﻫﺎر و1960 .
ﺳﻨﺠﺮ واﻳ ﭘﻪ ﻧﻨﻨ ﻣﺪرن )ﻧﻮي( اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﮐﻮم ډﯦﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﺪی راﻏﻠ .ﻫﻐﻪ اوس
دوه ﺷﭙﯧﺘﻪ ﮐﻠﻨﻪ ده او د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨ ﻟﯿﺴﻪ ﮐ د ﺑﺪﻧ ﻼ ﯾﺎ ﻓﻨﯧﺲ اﺳﺘﺎده ده.
ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐ د ﻫﻐ دوه ﺷﺎﺮداﻧ ﭼ د ﻓﻮﺒﺎل ﻣﻠ ﻴﻢ ﻟﭙﺎره ﺎﮐﻞ ﺷﻮې وې،
ﮐﻮرﻧ ﻳ ﻣﺨﻨﻴﻮی وﮐ.
ﺳﻨﺠﺮ واﻳ ،دا ﻪ ﭼ د ﻫﻐﻮی ﮐﻮرﻧ ورزش ﯾﻮ اﺧﻼﻗ ﺑ ﻻرﯦﺘﻮب ."
ﺳﻨﺠﺮ د دﻏﻮ دوو ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه د ﺷﺨﺼ اړﯾ ،ډاډﯧﺮﻧ او ﻫﻮﻧ
وروﺳﺘﻪ د ﯾﻮې ﻧﺠﻠ ﭘﻼر ﺧﭙﻠ ﻟﻮر ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐه ﭼ ﻻړه ﺷ:
"زه ﻧﻦ ډﯦﺮه ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﯾﻢ .ﺷﺎﺮده ﻣ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻠﻮي .ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠ ﻴﻢ ﻏې
ده او د ﺳﻮﻳﻠ اﺳﯿﺎ د اﺗﻠﻮﻟ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﻟﻴﻮ ﮐ د ون ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړه ﺷ".
ﺳﻨﺠﺮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﺧﻠﻮ ﭘﻪ ﯾﻮه وړه ډﻟﻪ ﮐ د ورزش د ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ
ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ د ﺟ آی زﯦDeutsche Gesellschaft für Internationale) 
 (Zusammenarbeit (GIZ) GmbHﻣﻼﺗ ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮه ﻟﺮي .ﺟ آی زﯦ ﯾﻮه اﻟﻤﺎﻧ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ده ﭼ ﭘﻪ  ۲۰۰۱ﮐﺎل ﮐ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺮﯧﺪو راﻫﻴﺴ ﯾ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧ ﻣﻼﺗ ﮐی دی.
ﺟ آی زﯦ– د اﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ او ﻫﻤﻐۍ وزارت )ﺑ ام زﯦ (ﺳﺮه د
ورزش د ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﭘﺮوﺮام ﮐ ﻟﻪ ﻧدې ﭘﻪ اړﻳﻪ ﮐ دی او ﯾﻮه ﭘﺮوژه ﻳ ﭘﯧﻞ ﮐې
ﭼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻧﺠﻮﻧﻮ او ﻮاﻧﻮ ﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ورزش او ﻓﺰﻳ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻻ ډﯦﺮ
ﮐي.

ﻧﻦ زه ډﯾﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﯾﻢ ،زده ﮐﻮﻧ
ﻣ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻼ ﮐل

ﭘﻪ داﺳ ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﮐ ‐ﭼ  ﻟﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴ ﻟﻪ ﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻓﺮﻫﻨ ژوﻧﺪ او
ورزﺷ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺑ ﺑﺮﺧ دي‐ ورزش ﺗﻪ د ﻮ د راﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﯾﻮازﻳﻨ ﻻر ﻮوﻧ
دي.
د ﺟ آی زﯦ ﭘﺮوﺮام ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﺮ ﻮوﻧﻴﻮ دی .ورزﺷ
روزوﻧﻮ ﺗﻪ د ﻋﻤﻠ او ﭘﯧﺪاﻮژﻳ روزﻧ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼ دوی د ﮐﻤﻴﺖ او ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﭘﻪ ﻮوﻧﻴﻮ ﮐ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ورزﺷ زده ﮐې ﺗﻪ وده ورﮐي.
د اﻟﻤﺎن د ورزﺷ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ،ﮐﻮﻟﻮن ﭘﻪ واﺳﻄﻪ دا ﭘﺮوﺮام ارزول ﮐﯿی ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام
ﮐ ﭼ ﺗﯧﺮ ﮐﺎل ﻋﻤﻠ ﺷﻮ ،د ﮐﺎﺑﻞ ،ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ او اﯾﺒ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ  ۵۸ﻮوﻧﻴﻮ ﮐ
 ۱۱۸اﺳﺘﺎدان روزل ﺷﻮي دي .دﻏﻪ روزﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻫﻨ وزارت د ﺑﺪﻧ روزﻧ
رﯾﺎﺳﺖ د ﻫﻐﻮ روزوﻧﻮ او ﻣﺎﺳﺮ ﺮﻳﻨﺮاﻧﻮ ﻟﺨﻮا اداره ﮐﯧﺪﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د دوو
وﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره روزل ﺷﻮي وو.
ﭘﻪ ﻮوﻧ ﮐ ﭘﻪ ﻣﻨﻨ ﺗﻮﻪ  ۱۵۰۰زده ﮐﻮوﻧ وو .دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻧدې ۸۷۰۰۰
ﺷﺎﺮدان روزﻟ دي.
د ﺟ آی زﯦ د ورزش د ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ ﭘﺮوﺮام ﻣﺴﻮول ﻣﺮﺗﻀﺎ اﻣﺎﻣ واﻳ ،دﻏﻪ ﭘﺮوژه ﭘﻪ
ﺑﻠﺦ ،ﺳﻤﻨﺎن ،او د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻮوﻧ ﺗﺮ ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﻟﺮی:
"ﻣﻮږ روزﻧﻴﺰې ډي وي ډي ﮐﻴﺴ ﻫﻢ ﺟﻮړې ﮐي ﭼ اوﺳﻤﻬﺎﻟﻪ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ د
ورزش ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻪ او د ﭼﻤﺘﻮاﻟ ﻻرې ﭼﺎرې ﭘ ﻮدل ﺷﻮي او د ﻮل ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ
ﮐﭽﻪ ﻳ د ﻮﻟﻮ ﻮوﻧﻴﻮ زده ﮐﻮوﻧ او د ورزش روزوﻧ ﮐﺎروﻟ ﺷ ."ﻫﻐﻪ واﻳ
ﭼ دﻏﻪ ډي وي ډي ﮐﻴﺴ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ۲۵۰۰ﻮوﻧﻴﻮ ﮐ ووﯾﺸﻞ ﺷ.
د ﻧۍ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د ﺑﺪﻧ روزﻧ اﺳﺘﺎدان روزﻧ ﻳﻮ اﺳﺎﺳ ﺷﺮط ﺑﻠﻞ ﮐﯿي ﺧﻮ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﺑﺪﻧ ﻼ ورزش او ﻓﻨﯧﺲ زﯾﺎﺗﺮه اﺳﺘﺎدان ﭘﻪ ﻮوﻧﻴﻮ ﮐ ﭘﻪ رﺳﻤ
ډول ﻧﻪ دي روزل ﺷﻮي  .ﻧﻮر ﻳ ﻴﻨ ﻧﻮر ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻮي او د ﻓﻨﯧﺲ
درس ﻫﻢ ورﮐﻮي ،ﻪ ﭼ دوی ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻮوﻧﻴﻮ او ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐ
ﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮي.
د ﺟ آی زﯦ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺮام ﻏﻮاړي ﭼ د ﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﻴﻨﻪ
ﻮوﻧﻴﻮ ﮐ د ﻓﻨﯧﺲ د درس ورﮐﻮﻟﻮ ﻻرې ﭼﺎرې ﺑﺪﻟ ﮐي .ﻪ ﻳ اﺳﺘﺎدان ﭘﻪ
ﻋﻤﻠ ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻮ او ﭘﺨﭙﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﮐ ﭘﻪ ﻋﻠﻤ ﭘﻮﻫﻪ ﺑﺴﯿﻪ ﮐي دي او دﻏﻮ ﻮوﻧﻮ ﺗﻪ
ﻳ اړﻳﻦ ورزﺷ ﺗﻮﮐ ﻫﻢ ورﮐي دي.
د ﮐﺎﺑﻞ د ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن د ﻴﻨﻪ ﻮوﻧ د ﺑﺪﻧ ﻼ اﺳﺘﺎده وﯾﺪا ﻏﯿﺎﺛ واﻳ ،ﺧﭙﻠﻮ

ﺷﺎﺮداﻧﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻧﻮي ﻪ ورزده ﮐﻮﻟ ﺷ ،د ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ ﻟﻮﺑﻮ ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ راﻧﯧﻮﻟ ﺑﯿﺎ ﺗﺮ دې
ﭼ ﻨﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺗﻮپ ﺷﻮټ ﮐي او ﭘﻪ واﻟﯿﺒﺎل او ﺑﺎﺳﺒﺎل ﮐ ﺗﻮپ ﻨﻪ ووﻫ.
ﻫﻐﻪ واﻳ" ،د ﺟ آی زﯦ ﻟﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر وړاﻧﺪې زه د ﺑﺎﺳﺒﺎل ﻟﻮﺑ ﭘﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﭘﻪ دې
ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪم ﭼ ﻨﻪ ﺗﻮپ وړاﻧﺪې ﻳﻮﺳﻢ او وﻳ وﻫﻢ ،ﺧﻮ اوس ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﻪ ﭘﻮﻫﯧم".
 ۲۵ﮐﻠﻨﻪ ﻏﯿﺎﺛ ﭘﻪ راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨ ﻟﻴﺴﻪ ﮐ د ﺣﻠﻴﻤ ﺳﻨﺠﺮ ﭘﺨﻮاﻧ ﺷﺎﺮده او د ﻓﻮﺒﺎل او
واﻟﻴﺒﺎل ﻟﻮﺑﻟ ﻟﻮﺑﻐﺎړې وه.
ﻏﯿﺎﺛ واﻳ ،د ﺟ آی زﯦ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮورﺮام ﻏﯧﺮ ﻣﺴﻠ روزوﻧﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻮر دی .ﻫﻐﻪ
واﻳ:
"ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﻣﻮږ ﻠﻮر ﯾﺎ ﭘﻨﻪ ﻣﺴﻠ روزوﻧ ﯾﻮ .زﻣﻮږ د زﯾﺎﺗﺮه روزوﻧﻮ ﻪ
ﻧﻪ دي زده .ﻫﻐﻮی ﺷﺎﺮدان ﯾﻮازې د ﻟﻮﺑ ﻟﭙﺎره ﻣﯿﺪان ﺗﻪ ﺑﯿﺎﻳ او ورﺗﻪ واﻳ دﻏﻪ ﮐﺎر
وﮐئ او ﯾﺎ دﻏﻪ ﻣﻪ ﮐﻮئ .دﻏﻮ روزوﻧﻮ ﻟﻪ دې ﭘﺮوﺮاﻣﻪ ډﯦﺮ ﻪ زده ﮐي دي .ﻣﻮږ ﻟﻪ
ﺟ آی زﯦه ﻣﻨﻨﺪوی ﯾﻮ".
ﻏﯿﺎﺛ واﻳ ،د ﺟ آی زﯦ روزﻧﻮ ﯾﻮ ﻣﻬﻢ اړخ دا دی ﭼ د ﻓﻨﯧﺲ ورزﺷ ﺗﻮﮐ ﻟﻪ
ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ دې ﻟﻮﺑﻪ ﮐ ﮐﺎرﯦﺪوﻧ ﺎﻧي ﺧﻨوﻧﻪ او ﺑﻨي ﻫﻢ ورﮐﻮي .ﻫﻐﻪ واﻳ:
"ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دﻏﻪ ﺗﻮﮐ ﻧﻪ وي ،ﻧﻮ ﻓﻨﺲ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ"
زﯾﺎﺗﺮه ﻮوﻧ ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد دﻏﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﯧﺮ ﮐی او ﭘﻪ ډﯦﺮه ﺳﺨﺘ د ﻓﻨﯧﺲ ﻣﻮاد او
ﺗﻮﮐ ﺑﺮاﺑﺮوي .ﭘﻪ اووﻧ ﮐ ﻳﻮازې ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ورزش ﺗﻪ ﺎﻧی ﮐﻮي.
ﺳﻨﺠﺮ واﻳ" :ﻣﻮږ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻨ وزارت ﺨﻪ ﻏﻮﺘ ﭼ د ﺑﺪﻧ ورزش ﻮﻟ دی دوو
ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻏﻮي".
د ﺳﺎده ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻮ او ورزﺷ ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﯾﻮﺎ ﭘﻪ اړه‐ ﭼ  ﻳ ﭘﺨﭙﻞ ﮐﻮرﻧﻮ ﮐ
ﮐﻮﻟ ﺷ ‐ﺳﻨﺠﺮ واﻳ ،دﻏﻪ ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﻮ ﺧﻮا دوی د ﻣﻼدرد او ﺷﺮې ﻧﺎروﻏ ﻧﻪ
ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗ ﻧﻮ ﺑﻠﺨﻮا ﻟﻪ دوی ﺳﺮه د رواﻧ ﻣﺸﻼﺗﻮ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ وړﻟﻮ ﮐ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﮐﻮي.
ﺳﻨﺠﺮ واﻳ" :د اﻓﻐﺎن ﺳﭙﻴﻨﯾﺮو او ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺮو ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ،روغ ﻋﻘﻞ ﭘﻪ روغ وﺟﻮد ﮐ
وي".
زه ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﻮ ﯾﻮه ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮم .دوی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐ د ﻟﻤﺎﻧﻪ ﻏﻮﻧﺪې ورزش ﺗﻪ
ﻫﻢ ﭘﺨﭙﻠﻮ ورﻨﻴﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﺎی ورﮐي.

ﺧﭙﺮوﻧﻪ :ﮐﺐ ۱۳۹۵
ﭘﺮوﺮام :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﺑ(S4D) 
ﭘﺎﻧﻪ ورﮐﻮﻧ :د آﻟﻤﺎن د ﻓﺪراﻟ ﻫﯧﻮاد د اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت )(BMZ
ﺷﺮﯾﺎن :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻫﻨ وزارت د ﺑﺪﻧ روزﻧ رﯾﺎﺳﺖ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﭘﻮﻫﻨ رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د  GIZﻣﺆﺳﺴ د اﺳﺎﺳ زده ﮐو ﭘﺮوﺮام ) (BEPAد آﻟﻤﺎن د ﺑﺪﻧ روزﻧ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐﻮﻟﻮن )(DSHS
ﭘﻠ ﮐﻮﻧ ﻣﺆﺳﺴﻪDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmb :
وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ :ﺑﻠﺦ او ﮐﺎﺑﻞ
د ﭘﺮوﺮام ﻣﺆﺧﻪ :ورزش ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ورﮐﻮل او ﭘﻪ ﻮﻧﯿﻮ ﮐ د ﺑﺪﻧ روزﻧ ﻟﭙﺎره د ﻮﻧﻮ د روزﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ
ﻮﻟﻪ ﻣﻮده :ﮐﺐ  – ۱۳۹۴ﻟﯿﻨﺪۍ ۱۳۹۷

