د سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهیه و ترتیب کننده  :برهان الدین « سعیدی »
تاریخ نشر  ۱۲ :اکتوبر  ۱۱۲۱م

استاد عید محمد « شیرزی » و ورزش
رزمی تکواندو «  » ITFدر افغانستان

فدراسیون بین المللی تکواندو بنام « آی  ،تی  ،اف » «  » ITFرسمأ در سال  6611میالدی توسط
جنرال چوی هونگ هی )  ( Gen. Choi Hong Hiپدر و مبتکر تی کوان -دو اعالن گردید و
متعاقبأ در سال  6691میالدی ،فدراسیون دومی جهانی تکواندو تحت نام « آی  ،تی  ،اف »
«  » WTFنیز پا به عرصه فعالیت گذاشت.
در افغانستان برای اولین بار ورزش رزمی تکواندو مربوط فدراسیون « آی  ،تی  ،اف » در سال
۲۵۳۱هجری شمسی ،مطابق ۲۷۹۵میالدی توسط یکنفر امریکایی بنام استاد « فل کنگهم » در
بین محصلین پو هنتون کابل رایج شد و متعاقبأ در سال  6691میالدی فدراسیون « آی  ،تی  ،اف »
هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 1 « :

توسط استاد عبدالناصر"هوتکی" نیز بنیاد گذاشته شد که فعآل هردو سبک رزمی که تفاوت نسبی
درچگونگی اجرای ( فارمها ،مبارزه و شکل لباس ) دارند ،در افغانستان مورد تدریس و آموزش
قرار دارد .

فدراسیون تی کوان -دو ( آی  ،تی  ،اف  (ITFافغانستان:
استاد عید محمد "شیرزی" فرزند محمد امین  ،در سال  ۲۵۳۱هجری شمسی در منطقه کارته
چهارشهر کابل چشم به دنیا گشود،در سال  6111هجری شمسی تحت نظر استادعبدالحبیب"مهیار"
که از جمله اولین شاگردان مکتب ورزش رزمی تی کوان -دو در افغانستان بود ،به آموزش آغاز
کرد و بنابر لیاقت ،استعداد و فعالیت ورزشی  ،به درجه استادی رسید.

استاد شیرزی در سال  6111هجری شمسی کلپ ورزشی تی کوان-دو  ITFآسیا را در منطقه
سالنگ وات مقابل سینما ملی شهر کابل بنیاد نهاد  ،به تعقیب آن بتاریخ  61عقرب سال 6191
هجری شمسی انجمن ملی تی کوان-دو ITFرا که اولین انجمن  ITFدر سطح کشور بشمار میرود
تاسیس کرد و آن را بتاریخ  19جون سال  6661میالدی ،مطابق به  9سرطان سال  6191هجری
شمسی در زمان حیات محروم جنرال چوی هونگ هی که پدر و مبتکر ورزش تی کوان -دو بود ،
بنام فدراسیون تی کوان -دو آی  ،تی  ،ایف افغانستان  ،رسمآ ثبت و راجستر کرد .
هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
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استاد شیرزی در برج جوالی سال  6661میالدی طی یک دعوت رسمی از طرف فدراسیون بین
المللی تی کوان-دو ،ITFجهت اشتراک در سیمینار بین المللی  ۱۲روزه  ،عازم کشور هندوستان
گردیده و بعد از دوره آموزشی (نظری وعملی )و سپری نمودن امتحان  ،نزد معلم بزرگ
 GRAND MASTER LEONG WAI MENGمعاون فدراسیون  ITFو رئیس داوران
فدراسیون متذکره موفق به اخذ کمربند سیاه دان  1شد و با عودت دوباره به وطن  ،تجارب
خویش را در این زمینه بدسترس شاگردانش نیز قرار داد .
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زمانیکه استاد شیرزی در کشور پاکستان در حال مهاجرت بسر میبرد ،در آنجا نیز ورزش را
فراموش نکرد و با بعضی از شاگردان خویش  ،کلپ های تی کوان-دو  ITFرا در شهر های کراچی،
پندی ،اسالم آباد و پشاورایجاد کرد و بر عالوه تدویر مسابقات بنام مسابقات  ITFافغانستان در
مسابقات متعدد هنر های رزمی دیگر و  WTFاشتراک ورزیده و همیشه با بدست آوردن کپ های
قهرمانی مدال های طال مقام های اول را نصیب و باعث افتخار  ،ITFافغانها و وطن عزیز ما
افغانستان شدند.

قابل تذکر است که استاد شیرزی در هنگام مهاجرت خویش در پاکستان  ،بتاریخ April 1 -1
 1111میالدی برای اولین بار یک مقام ارشد تی کوان-دو، ITF
 GRAND MASTER PARK JONG SOOرئیس انجمن تی کوان-دو  ITFکانادا و معاون
فدراسیون تی کوان-دو ITFرا بمنظور تدویر سیمینار بین المللی و اخذ امتحانات ارتقایی به شهر
کراچی  ،پاکستان دعوت کرد.
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در این سیمینار بتعداد  16تن از ورزشکاران افغان از(داخل کشور و پاکستان ) اشتراک ورزیده
بودند که بعد از سپری نمودن امتحانات ارتقایی  ،نایل به درجات دان  1 -6گردیدند که این در تاریخ
تی کوان-دو  ITFافغانستان  ،اولین رویداد بزرگ محسوب میگردد.
استاد عید محمد شیرزی در سال  1111میالدی دوباره بوطن عودت کرد و بنابر عالقمندی خاصی
که به این ورزش رزمی داشت  ،زمینه فعالیت ورزش تی کوان -دو را رشد داد و با تدویر
سیمینارها و مسابقات متعدد  ITFباعث توسعه و اعتبار بیشتر این ورزش گردید که فعالً این
انجمن در چوکات کمیته ملی المپیک افغانستان فعالیت داشته و در شهر کابل و والیات مختلف کشور
نمایندگی و کلپ های فعال دارد.

استاد شیرزی در سال  1111م  ،مصادف به سال  6191هجری شمسی دو سفر جهت اشتراک در
مسابقات بین المللی تی کوان-دو ITFبه کشور های تاجکستان و ازبکستان در برج -October
 1111در سومین دور مسابقات آسیایی  ITFدر شهر دهلی جدید کشور هندوستان و در ماه -April
 1119به چهارمین دور مسابقات آسیایی در شهر الماتای  ،قزاقستان و در ماه – September
 1119در هشتمین دور مسابقات جهانی جوانان و بزرگساالن باالتر از  11سال( )veteranدر شهر
تاشکند کشور ازبکستان ،در ماه  1116-Januaryدرمسابقات بین المللی در ایاالت متحده امریکا،
در ماه  1116-Octoberدر شانزدهمین دور مسابقات جهانی  ITFدر ساینت پیترسبورگ روسیه،
در ماه  1166-Februaryدر مسابقات بین المللی در کراچی ،پاکستان ،در ماه 1166-September
در هفدهمین دور مسابقات جهانی  ITFدر پیونگیانگ ،کوریای شمالی و در ماه  1161-Aprilدر
ششمین دور مسابقات آسیایی دردوشنبه ،تاجکستان اشتراک کرد و رهبری تیم های انجمن ملی
تی کوان -دو  ITFافغانستان را به عهده داشت.
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استاد شیرزی هم شاگرد  ،هم استاد و هم ریس ورزش رزمی تی کوان-دو مربوط فدراسیون آی،
تی  ،اف سبک " هیانگ " در افغانستان است  ،دارنده دان ششم از فدراسیون بین المللی تی
کوان -دو  ITFویانا ،آستریا میباشد و برعالوه تقدیر نامه و لوح تقدیر ها  ،مفتخر به دریافت بلند
ترین مدال تی کوان-دو ITFکه بنام مدال " جنرال چوی هونگ هی " یاد میگردد همچنان لوح
تقدیر از این فدراسیون بین المللی و مدال کمیته ملی المپیک افغانستان را بخاطر فعالیت ورهبری
سالم و سازنده ورزشی مفتخر گردیده است.

محترم دگرجنرال محمد ظاهر " اغبر" ریس عمومی تربیت بدنی و سپورت و
کمیته ملی المپیک افغانستان در حال اهدای مدال لوح تقدیر به استاد شیرزی
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استاد عید محمد "شیرزی" طی صحبت خویش پیرامون فدراسیون تی کوان-دو آی ،تی ،اف
افغانستان چنین معلومات داد .
من به تمام استادان سابقه دار این ورزش رزمی احترام دارم و همه آنها گلهای سر سبد این مکتب
رزمی در افغانستان هستند ،باید خاطر نشان ساخت که :
افتخار دارم که شاگرد استاد محترم انجنیر صاحب حبیب هللا " مهیار" هستم ،ایشان برعالوه اینکه
یک شخصیت بزرگ ومهربان است ،بزرگمرد تاریخ ورزش تی کوان-دو و دارنده اولین کمربند سیاه
تی کوان-دو درافغانستان هستند و من از ایشان در این مکتب ورزشی ورزمی ،هم پرورش های
ابتدایی تی کوان-دو را آموختم وهم اخالق ورزشی را و هم تحت نظر و رهنمایی خالقانه و سالم
ایشان امورات ورزشی را په پیش بردم .
استاد شیرزی به صحبت شان چنین ادامه داد :
بتاریخ  19جون سال  6661میالدی در زمان حیات جنرال چوی هونگ هی که پدر و مبتکر
ورزش تی کوان -دو بود ،برای اولین بار فدراسیون تی کوان -دو آی  ،تی  ،اف افغانستان  ،را بنام
افغانستان رسمآ ثبت و راجستر کردم و آن فدراسیون بنده را از همان زمان تا همین حاال بحیث نماینده
رسمی خویش در افغانستان میشناسند همچنان فعأل من سکرترجنرال فدراسیون ملی تی کوان -دوی
آی تی اف افغانستان میباشم و با همکاری سالم و دل سوزانه ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت
و کمیته ملی المپیک افغانستان بخصوص جناب محترم دگرجنرال محمد ظاهر " اغبر" و یکتعداد
استادان و مربیون این ورزش در صدد هستیم تا بخاطر رشد و توسعه بیشتر این ورزش رزمی
با نیت و اراده پاک  ،خدمت نمایم .

استاد شیرزی همراه با پروفیسور داکتر چانگ هونگ عضو کمیته
جهانی المپیک ورئیس فعلی فدراسیون تی کوان-دو ITF
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باید خاطر نشان سازم اینکه :
کلپ های این فدراسیون در شهر کابل در مناطق قلعچه  ،دهخدایداد  ،چهارقلعه وزیرآباد  ،تایمنی ،
ریاست جمهوری و دشت برچی کابل و همچنان دارای نمایندگی های بسیار مؤفق در والیات مختلف
کشور میباشد و هریک :
محترم استادعبدالطیف "یاری" ،محترم انجنیر محمد معروف "شریفزاده"  ،محترم استاد زلمی،
محترم استاد کامبخش ،محترم محمد مسعود" شریفزاده" و محترم کبیر احمد "ایثار" در هرات
محترم استاد صالح محمد  ،محترم استاد رحیم شیرزی ،محترم استاد حسین داد "عزیزی" ،محترم
استاد لعل محمد "نوری" ،محترم استاد رزاق "شیرزی"  ،محترم استاد نورمحمد" شیرزی"،
محترم عبدالبصیر" یوسفی"  ،محترم استاد صبور ،محترم استاد رضی الین  ،محترم استاد صمد،
محترم استاد اسماعیل ،محترم استاد ولی ،محترم استاد عبدالواحد و محترم استاد عبدالخالق صفدری
در شهرکابل و به همین ترتیب  :محترم استاد علی نظر در مزارشریف ،محترم استاد صفی در بغالن،
محترم استاد نورهللا" شیرزی" در لیدس انگلستان ،محترم استاد عوض اکبری  ،محترم استاد
فیض"جعفری" و محترم استاد صادق " شیرزی" در کانادا ،محترم استاد محمد حسین در آسترالیا
و محترم استاد شفیع هللا "شیرزی" در امریکا و یکتعداد استادان دیگر که نام های شان را
متاسفانه فعأل به یادم نیست  ،افتخار این انجمن ما میباشند.

استاد شیرزی در اخیر صحبت شان چنین افزودند که :
ورزش سفیر "صحت  ،سالمتی  ،دوستی و صلح" است و  ITFراه زندگی و نظم و دسپلین!
بنأ ؛ فدراسیون تی کوان -دو « آی  ،تی  ،اف » افغانستان بر مبنای این اصل همواره کوشیده
تا جوانان این وطن را بخاطر « صحت  ،سالمتی  ،دوستی و صلح » تربیه سالم نموده که با
موفقیت و افتخار بیرق ملی وطن عزیز ما افغانستان را همیشه بلند نگهدارند و همه با هم
در فضای « صلح و آرامش  ،برادری و خیر و سعادت » که آرزوی فرد فرد فرزندان این
وطن است ،زندگی نمایند.
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