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 تیم تکواندوی افغانستان 

شكایات ورزشكاران و دست اندر كاران  رقبل بنا ب ۀدر هفتمشرانو جرګه كمیسیون شكایات حقوق بشر افغانستان 

كرتر س "میرویس بهاوي"فدراسیون تكواندو و  ۀشد طرف یس برئر "بخشي قحال"ضیاء فدراسیون ملي تكواندو برعلیه

 به ایران ميفروش مدال طالي جهاني افغانستان  ۀمعاملپیرامون تالس مالي و خیانت خوي كه متهم به هفتاد مورد ا

 باشد، سه بار از كه متهم شریك جرم بودن و حمایت از متهمین ميافغانستان یس المپیك ئر "فهیم هاشمي"باشند و 

ته شنبه هف روز چهاره قرار بر این شد تا ب هخرباآلو  دنشدن مشرانو جرګهگویي در  ترس رسوایي حاضر به جواب

 قبل فیصله غیابي بر علیه مجرمین صورت گیرد.

اوران د مربیان، افغانستان نظر به شكایات ورزشكاران، مشرانو جرگۀشنبه كمیسیون شكایات  ربه روز چها هآلخرباو 

 "بهاوي میرویس"تكواندو و  ۀشد طرفو بر سابقیس ئر "الحق بخشيء ضیا"فدراسیون ملي برعلیه  ندرکارانادست  و

 كمیسیون در حضور به جیب زدن پول ورزشكاران كه توسط ،سكرتر وي مبني بر بیش از هفتاد مورد اختالس مالي

و  صد دو $2٠1111مبلغ  ا  المپیك فور ۀتربیت بدني و كمیت رهبریت ئلین این فدراسیون و هیؤوورزشكاران و مس

ریخي أننگین ت ۀب زده اند و همچنان معاملش بهاوي به جیآن مشخص گردید كه بخشي با سكرتردالر  هزاره پنجا

ضربه زدن و غصب كردن  ۀبه ایران به بهان "محمود حیدري"جوانان  2111المپیك  ۀطالي سهمی فروش مدال

 ۀسكرتر وي با عد "میرویس بهاوي"و  "بخشي لحقا"ضیاءو هم مشخص گردید كه این دو متهم فدراسیون تكواند

 .دیگري دست به این خیانت و جنایت ملي زده اند
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یس ئر "فهیم هاشمي"شریك جرم این متهمین . انداخته و جوابي در زمینه نداشتنشرمي سر خم  كمال بي این دو متهم با

 .كم كند خوشبختانه رسوا شدحیش را با فساد توسط این فاسدین مهاخواست پا كه ميافغانستان المپیك ۀ كمیت

 ملي تكواندو بیشمردانه بر علیه ورزشكاران و اعضاي فدراسیون  شرمانه و ناجوان كه با دسائس بي "فهیم هاشمي"

ي و اعضاي این فدراسیون أاز رفیصد  22و به  این فاسدین را مورد حمایت قرار داده  طرفیاز پنج ماه است بعد از بر

ن در حمایت ایو بي اساس  دروغین اننامه نگاریک تن از شرمانه پا گذاشته پشت كرده بود و به با  افتخار آور بي

ن سیوادریتمام برنامه هاي ف "میرویس بهاوي"و سكرترش  "بخشي ضیاءالحق"ن ئبدست متهمین خا دو فاسد چراغ

ش باز هم فرار رسوایي خیانت هاي شریك جرم بودنل كرده بود از ترس تماه مخ ٠ور تكواندو را در طول آافتخار 

 .را بر قرار ترجیح داد

 رائیۀاجون ملي تكواندو، اعضاي مجلس ندركاران فدراسیابه تمام ورزشكاران و دست  مشرانو جرګهكمیسیون شكایات 

 "بخشي "ضیاء الحق تعهد نمود تا این دو متهمین دنداشتریاست تربیت بدني كه در آنجا حضور  رهبریت ئالمپیك و هی

 بهطور متداوم ه رنوالي معرفي نمایند و بڅارا به  "فهیم هاشمي"و شریك جرم شان  "میرویس بهاوي"و سكرترش 

 مجازات برسند و پندي به ن باشند تا با رشوت مجرمین خود را كنار نكشند تا مجرمین به اشددوسیه هاي شا تعقیب

 .پاك ورزش را نداشته باشند وظیفۀ ت خیانت در اینأكسي جر آیندهدیگران گردد كه در 

یاي به تمام قضا ا  اگر واقعد. ن ملي نیز به شب پنجشنبه نشر رسیتلویزیوز ا اجالس مشرانو جرگهگزارش جریان 

 .روشن تر خواهد شد ۀامیدواري ها به آیند ،چنین عمل شودرسیدگی شود و فاسدین 

 پایان

 

 اندمدال را به دست آورده ۲۲کاران تكواندوی افغانستان در مسابقات بین المللی آزاد تاجکستان  ورزش

 )و.ن.( با تشکر از صفحۀ فیس بوک نهاد حقوق بشر افغانستان
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