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  ٢٠٠٩مارچ ، ٢ ٣                                                                                                              امان معاشر

 
 نو جوان افغان قهرمان ملی کانادا

 
 

 
  

گ پوست، مذهب سپور ت تعبيض، ملييت،سمت ، رن. ورزش نماد حيات سالم اجتماعی در جامعه فرهنگی است
سپورت رقابت سالم درميدان مسابقات است که ورزشکاران  با نيرو وهنر خود به منظور کسب .وسياست نمی شناسد

  .افتخارات وکاميابی  می رزمند
خبرنگار ما در رابطه صحبتی دارد با يک  نو جوان افغان که نام خود را به اعنوان قهرمان ملی کانادا ثبت نموده است  

  .ی با شما عزيز خواننده قرار ميدهيمبه معرف
  .شما خود را معرفی نماييد: خبرنگار
 سال دارم ومتعلم مکتب در ناحيه ١٢. مه سليمان هستم مرا دراين جا بنام سليمان عمر معرف ميشناسند: ورزشکار

  .سوری شهر وانکوور ميباشم
  شما چه وقت وبه ورزش تکواندو عالقه گرفتيد؟:  سوال سليمان جان 

من از پنج سالگی به اين ورزش عالقه گرفتم ، همه روزه تمرين ميکردم وبخصوص بعد از انکه شامل مکتب : جواب 
شدم برايم همه شرايط تمرين آماده شد من با آموختن تاکتيک های جديددر هنر ورزشی تکواندو والدين مهربانم و 

 تشويق نموده همه شرايط را بهتر برايم در اجرای مشق آنها مرا درين را. آموزگاران ورزشی ام را متوجه خود ساختم
  .تکواندو آماده کردند
  چه و قت بار اول در مسابقات  اشتراک نموديد؟:سوال سليمان جان 

 سالگی با گرفتن کمر بند سياه تکواندو در مسابقات بين مکاتب ها در واليت براتيش کلمبيا اشتراک  ٩من به سن : جواب
ات برنده شده مدالهای طال وقهرمانی در سطح واليت براتش کلمبيا همراه با تقدير نامه ودپلومها نموده درهمه مسابق

  .گرفتم  واين موفقيت ها برايم شرايط اشتراک در مسابقات ملی کانادا را نيز آماده ساخت
  شماچه وقت در سابقات ملی کانادا اشتراک نموديد؟: سوال 
 تکواندو در واليت سسکچوان کانادا برگزار شد من با اشتراک خود در اين  يک مسابقه بزرگ٢٠٠٦در سال : جواب

مسابقه حريف خود را مغلوب ساخته با گرفتن مدال طال لقب قهرمان ملی کانادا را بار اول کمايی نموده واين افتخار خود 
دن حريف خود با گرفتن را با اشتراک در مسابقات ملی تکواندو که در واليت بی سی برگذار شده بود با شکست دا

همچنان در مسابقات بزرگ تکواندو در سال .مدالهای طال وقهرمانی دوباره خود را ثبت نام قهرمان ملی کانادا نمودم
  . در واليت البرتا نيز با مغلوب ساختن  حريف خود مدال طال مسابقه را بدست آوردم٢٠٠٨ و٢٠٠٧
  اشتراک نموده ايد؟سليمان جان در مسابقات خارج از کانادا : سوال

 بين کشور های آسياه شرقی در کوريايی جنوبی برگذار شده بود به ٢٠٠٨بلی در مسابقات تکوانکدو که در سال : جواب 
. نماينده گی از کشور کانادا اشتراک نموده ومدال طال آن مسابقه برزگ را به نفع ورزشکاران کانادا بدست آوردم
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 در شهر الس وگس ايالت متحده امريکا برگذار شده بود با اشتراک خود به آسانی وهمچنان در مسابقه بزرگ تکواندو
  .برنده مدال طاليی آن مسابقه شناخته شدم

  سليمان جان در مسابقات خود هيج باخت داريد؟: سوال 
نخير تا بحال در تمام مسابقات تکواندو که اشتراک نموده ام حريف خود را شکست داده ام و مدالهای طال وکپ : جواب

  ..های قهرمانی ودپلوم های افتخاری وتقدير هاو تهايف  نقدی وجنسی گرفته ام
  سليمان جان آرزو اشتراک در مسابقات جهانی را هم داريد؟: سوال 
در سنگاپور برگزار شود من  آماده گی ميگرم تا با ٢٠٠١٠بقه بين المللی تکواندو در سال بلی  قرار است مسا: جواب 

  .اشتراک درآن مسابقه مدالهای طال و لقب قهرمانی را در سطح جهان بدست آورم
. اريدسليمان جان قسميکه شما در ابتدآ گفتيد متعلم مکتب هستيد و در مسابقات اشتراک نموده وهمه روزه تمرين د: سوال

  درسهای مکتب خود را چه وقت ميخوانيد؟
درسهای مکتب وظيفه اول من است به درسهای مکتب خود عالقه بيشتر دارم وظايف خانه گی خود را به وقت : جواب

  .اجرا ميکنم وتا به حال در تمام مضامين مکتب نمرات اعلی دارم 
  شتراک نموده اين افتخارات را فخر کشور افغانستان سازيد؟سليمان جان شما از نام افغانها ميخواهيد در مسبقات ا:سوال

  .در افغانستان هميشه جنگ است من ميخواهم ازنام کشور صلح که درآن زنده گی دارم مسابقه نمايم : جواب 
  سليمان جان درين همه وظايف شما کی به شما همکار ميکند ؟: سوال

ب در مکتبم  ،پدر ومادر مهربانم که همه کاميابی هايم ثمره شکر در جامعه آرام زنده گی دارم مربيان خو:جواب 
  .تعليمات وکوشش آنهاست من آنها را دوست دارم آنها مرا همکاری مينمايند

وقيکه از سليمان جان در رابطه به مدالها ومدارک افتخاری دست داشته اش از مسابقات تکواندو : ارجمند خواننده 
طالاست و کپ های قهرمانی است همراه با تصديق نامه ها ودپلوم های اقتخاری فلم پرسيدم بکس از مدالهای که همه 

وفوتو ها در حال اجرای مسابقه نزدم آورد که از معرفی به تفصيل آن  گذشته نمونه مثال چند فوتو آن قهرمان نوجوان 
  .را  به نمايش شما ميگذارم

لدين مهربانش مبارک گفته  برای هموطن جوان ورزشکار  افتخارات وکاميابی سليمان جان را برای مربی ها ووا
  . قهرمان ما پرواز بلند در آسمان آرزو هايشن می طلبم

  
ای کاش وطن ما آرام شود وهزار ها قهرمان  همچو سليمان قهرماٍن، افتخار غرور هر يکی ماست از نام وطن در 

  . بيرق وطن  مارا با افتخار بلند نمايندمسابقات ورزشی اشتراک نموده در اجتماع های بزرگ بين المللی
   
   
   
   
  
 


