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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
 »  سعيد افغانی –سعيدی « امين الدين الحاج داکتر: گزارشگر

 ٢٠١٢ می ٢٩

  

 !ت مبارک بادا يما جان  پيروزی
  

 ! محترمۀخوانند

 یطی تماس تيلفون  »سعيدی«بی نھايت مھربانم برھان الدين  ادر صبح بر١٠ساعت » ٢٠١٢می ١٩«تاريخ  ه ب

 را سازماندھی  کرده وپسر ديگرم  يما جان یمن اطالع داد که پسرم استاد بکتاش  به نفع افغانستان مسابقاته ب

  .  اين محفل  را  دارد »  یه ئبوکس حرف «ی اساسۀمسابق

م با  آروزی کاميابی  يما جان با پسرم عزيز جان و خسربره أ و تومندی ه به شنيدن اين  پيام  به تمام  شوق وعالق

شھر ديورن  « بوکس يما جان  ھستند، عازم  محل  مسابقه  ۀمندان مسابقه ام  جميل جان، که آنھا نيز سخت عالق

 .شديم » کشور جمھوری المان

ول ؤقھرمان  اروپا  و مس»  دی سعي« مسابقه پر از تماشاچيان بود  و برادر زاده ام  بکتاش بزرگ الون  س

 .کرد  امور مسابقات  را رھبری واداره  می»  چمپن جيم « مکاتب  ورزشی 

ھای  خيره، نسرشنانس دولتی و سازماولين آن شھر، افراد  ؤدر اين محفل  معاونين والی  با  تعدادی از  مس

بکتاش و يک و محفل از طرف استاد  تشريف داشتند گاران  راديو و تلويزون و غيره  ستان، خبر نيژورنال

  . تدوير شده  بود » کمک به  جوانان  افغانستان « نام ه  المان و اروپا  بۀ خيرۀسسؤم

محفل با صحبت استاد بکتاش و معاون والی آغاز شد ،  برنامه ھای مختلف ، ديدنی و جالب داشت،  در بخش 

ی خود را داشت ، ولی ؛  برای  ئزيبا و بود ، ھر مسابقه ھيجاننين انداز مسابقات  ھياھوی  تماشاچيان  در تاالر ط

چشم  يما جان بود، که با نھايت دليری و    نورۀ بوکس؛ مسابقۀھيجانترين  و بھترين مسابقپر من  جالب ترين، 

  .  دسپلين ورزشی انجام  داد

و کف زدنھای  خصوص و ھياھوم با  موزيک  مأ  نوجوانان  که ھمه گل در دست داشتند، توۀيما جان  در حلق

داخل ميدان  مسابقه  شد  و با نھايت  ادب  و ! کردند صدا می»  ! يما! يما!يما« بلند یان که ھمه با صداتماشاچي

  .نظم ورزشی ؛ برای  تماشاچيان، داور و حريفش  احترام  کرد و  در محل  خود قرار گرفت
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رھياھيوی  تماشاچيان به مسابقه  پرداخت و به فضل و مرحمت  داور  اعالن  مسابقه  کرد  و يما  جان  دلير د

  . دست  آورده الھی  باالی حريف قوی ھيکل و سرسختش پيروز شد و در موج  کف زدنھا کپ  پيروزی  را ب

يما جان  مبارکی  را  خدمت  نورچشم  ۀ ھيجانی  و کاکايش، اين  نامۀ ؛ من منحيث  تماشاچی  اين مسابقاءً بن

در راه ورزش  و » سعيدی«مت برای يما جان و استاد بکتاش نگارم  و از پروردگار با عظ  می» سعيدی«

  .خدمت بشری شان، کاميابی ھا و پيروزيھای بيشتر را ھمراه با  صحت وسالمتی خانواده شان  تمنا  دارم 

  

  

 !يما جان عزيز و قھرمان جوان المان

ً ضمن!  موفقيت و پيروزيت  مبارک باد واھم با استفاده از موقع توجه  ھمه  ورزشکاران  را  به نکات چند خ   میا

  :ند گرد الھی ، به پيروزی  بيشتر نايل  بتدينی معطوف نمايم  تا به فضل  و برک

ُ   «:فرمايد  روم  میۀسور» ٥٤ «تن در آيأقرآن عظيم الش ًة  الَِّذى َخَلَقُكم ِمن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد َضْعٍف هللاَّ قُوَّ

ٍة َضْعفاً َوَشْيَبًة َيْخلُُق َما َيَشاُء َوُھَو اْلَعلِيُم اْلَقِديرُ   » ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد قُوَّ

. شما قوت بخشيده هللا ھمان ذاتی  است كه شما را خلق نموده ، در حالى كه ضعيف بوديد، سپس بعد از ناتوانى ب(

  .)آفريند واو دانا و تواناست اھد، مىپس از آن ضعف و پيرى قرار داد، او ھر چه بخو

 ! يما جان

مسلمان، بايد وجو د داشته باشد ايمان و  شخص ورزشکاريک  که در یاولين خصوصيت: فراموش  کرد کهنبايد 

 . تقواي اوست

آنچه که معيار ارزش  در دين مقدس اسالم . از نظر دين مقدس اسالم صرف تقويت جسمی  مقام و ارزشی ندارد

 .وا استاست تق

اّن اکرمکم عندهللا اتقکم؛  گرامي ترين شما نزد هللا، «: فرمايد ن با زيبای خاصی در مورد  میأقرآن عظيم الش

 ».پرھيزکارترين شماست

پرھيزگار و با ايمان، ھر چه قوي تر و نيرومندتر باشد، بھتر است، مگر   انساندر اين ھيچ جای شک نيست که 

  .تواند  مالک ارزش واقعی  و حقيقی انسان قرار داده  شود  کافي  نبوده  و نمیي ئبودن  جسم  به تنھا قوي

ا ايمان انسان ب: من  ّضعيفؤمن القوي خير و احب من المؤالم«: پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمده است   در حديث

 » قوي و نيرومند، ازانسان با ايمان ضعيف بھتر و دوست داشتني تر است
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» الّضعيف« ۀويا کلم» القوي «ۀآورده شده و سپس کلم»  منؤالم «ۀ  کلمءابتدا در اين حديث،!  ردتوجه بايد ک

 با ايمان با يک انسان با ايمان  ديگر مورد  مقايسه قرار گرفته است، نه با يک انسان  فاقد ودر حقيقت انسان

ً سايمان، اساايمان، زيرا انسان  فاقد   . ارزشي  نداردا

خير بيشتری را در جامعه   آثارءه، اين که انسان با ايمان اگر نيرومند و سالم باشد، مي توند منشاتوج  جالبۀنکت

 . ار خويش  را بنمايدگاطاعت پرورد رد و حتي  بھتر و بيش تر عبادت وآبار ه ب

 جسمی  ، بلکه در جلب تقويتمعطوف بدارد ؛ يک ورزشکار نبايد ھمه توجه خويش را به تقويت جسم خويش اءً بن

 .خرچ  دھده خويش،  به قوت وپرورش روحانيت نيز توجه  واھتمام  ب

اگر انسان قادر گردد واستعداد آن را دريابد که در جنب تقويت جسمی به تقويت روحانيت  خويش نيز بپردازد، به 

 .گردد توانم  که نيرومندی  جسمی اش مضاعف می يقين  گفته می

اتکاء به  يد، وبائ نماتکه نھايت قوت نفس است در خود تقويرا روحانيت ريد که قوت آعمل ه کوشش ب سعی و

 ذات ه اتکاء بباورد، وآدست خواھد ه توانيد پيروزی ھای عظيم ديگری را در زندگی ب ذات پروردگار می

 .پروردگار در زندگی خويش کامياب وسر بلند زندگی خواھد کرد

 م که متقی  بودن وامين بودن دوعرض برسانه واھم خدمت شما بخ کار بايد متقی وامين باشد ، میانسان ورزش

 .يابندی به پيروزی ھای عظيمی دست م  آنبا داشتنکه انسانھا است اصلی 

خواھم در اين جا توجه شما را به داستان حضرت موسي عليه السالم و دختران حضرت شعيب عليه السالم  می

 .است جلب نمايم

براي استخدام شدن  عيب عليه السالم مي خواھد حضرت موسي عليه السالم را، دختر حضرت ش»صفورا« وقتي

يا  «: گويد نمايد ومی  که از موسی عليه السالم ديده  بود  اشاره مییبه پدر خود پيشنھاد نمايد، به دوخصوصيت

کسي که مي تواني موسي را استخدام نما، زيرا بھترين ! ابت استاجره اّن خير من استاجرت القوي االمين؛ پدرجان

 »استخدام کني، کسي است که قوي و امين باشد

 !يما جان

 بين جسم وروح ارتباط  نزديک  و نيرومندي و جود  دارد،  در دين  مقدس اسالم ، تنھا :نمايم ر میادوباره تکر

نه تربيت نيز توجه و دستورات خاص ومتعددی در زمي به پرورش جسم توجه نشده، بلکه به موازات جسم، به روح

  :و تقويت آن ارشاد گرديده است که از آن جمله

 .روزه، دعا و به طور کلي ھمه عباداتی است که در دين اسالم بدان اشاره شده است نماز ، 

دارم که تنھا توجه داشتن به قوت  جسم  ارزش انساني نبوده و انسان را از  با تمام صراحت خدمت شما اعالن می

که  از نظر جسمي، قوي و نيرومند است،  نمي سازد، بلکه  يک  ورزش کار ھمانطوریمحدوده حيوانيت خارج 

 . نيرومند  باشد کوشش کند تا  از جھت علمي  و اعتقادی  نيز بايد  توانا و

به نيروی جسمی    قدرت باشد، توجه خويش را بايد  ھم   خواستار  پرواز  ورسيدن به اوج مينسپورتر يک  گا

 .گرداند ش میرا نصيبپيروزی ھای بزرگی  ار با  عظمت گ علمی  جلب کند، پروردوھم به نيروی 

يد ، نبايد به نيرو وقوت خويش مغرور گردد ، ھميشه سپاس گزار هللا آورزشکار ولو که ھرروز بر حريفش غالب 

  . مزيدی گرددء شده از دربار هللا خود خواستار پيروزی خويش از اين نعمت عطاۀباشد ودر نماز ھای پنج گان

 !نورچشمم  يما جان 
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و در زندگی بار ديگر از پروردگار با عظمت برايت  کاميابی  و پيروزی ھای مزيدی را  خواھانم   در اخير يک

 .فق  و ھميشه قھرمان باشی شاد ، مو

 »  سعيد افغانی –سعيدی « امين الدين الحاج داکتر

    جرمنی –شھر برول 

 ٢٠١٢ می ٢٤

  

  :يادداشت

آرزومند آن است تا روزی مردم " يما جا"ضمن عرض تبريک خدمت " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ال پورت

پيروزی فرزندان اشغالگران و نيروھای عقب مانده و تاريخزده، از افغانستان بتوانند در يک افغانستان آزاد عاری 

ات اجتماعی من جمله ورزش، احترام قھرمان را در عرصه ھای مختلف حي" يمای"شان را جشن گرفته، ده ھا 

  .بگذارند

  به اميد آنروز

 AA-AA ادارۀ پورتال

  

 

 

 

 

 


