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  )کپاین(ن یغرورآفر وهم افتخارات نو  باز
  افغانستان شد صلح ملل متحد در ریسف) کپاین(روح هللا 

  

  )صباح(استاد  از یگزارش

  
تواند   میملل متحد صلح  ریث سفیح بھ یو دیت جدیخصوص مسوول بھ کپا وین یھا یسرفراز ت ویموفق

  .کند حال و ھوای مردم افغانستان را کھ از جنگ و خشونت خستھ ھستند، عوض

 ن مدال دریدوم ن ویلندن، اول ٢٠١٢بیجنگ در چین و  ٢٠٠٨دو مسابقات المپیک  روح هللا نیکپا در

  .  دیب افغانستان نماینص کشور را یخ ورزشیتار

ک پیر و جوان در شھر کشور در یالمپ دو ھر در. کپا برای مردم ما بھ یک قھرمان تبدیل شده استین

 بعد کپاین . ختندیاز خرسندی اشک می ر ی عده .نمودند افتخار  نیکپا سخن زدند ومورد کامیابی روح هللا

 من این پیروزی را گردم می خوشحالم کھ با این موفقیت بھ افغانستان باز: دیگویلندن م کسب مدال در از

  .گویم  بھ ھموطنانم تبریک می 

، برای کشور مدال آورد و در برابر حریفان قدرتمندش پیروز هللا نیکپا این جوان دلیر و غیور  وحر

متری از ورزشکاران دیگر ھای اخیر نشان دادند کھ استعداد ک  ورزشکاران افغانستان طی سال. دیگرد

ھای ورزشی جھان بھ   توانند بیرق افغانستان را در سکوی استادیوم  کشورھا ندارند و با سعی و تالش می

ای  پیروزی نیکپا نشان داد کھ مردم ما ظرفیت رقابت و کسب پیروزی را در ھرعرصھ .اھتزاز بیاورند

ا کھ مردم ما طی این سالھا فقط جنگ و درگیری چر. ھا از آنان دریغ نشود  دارند، مبنی بر اینکھ فرصت
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اند، لذا شرکت کردن در چنین مسابقاتی باعث افتخار است، چھ رسد بھ آنکھ بتوانیم مدال   را تجربھ کرده

  .ھم بیاوریم

ٔ اش  و یخانمانسوز، و یدر پی جنگ ھا. سالگی در کابل آغاز کرد ١٠نیکپا تکواندو را از سن  خانواده

 پس از یغربت بھ عضویت تیم تکواندوی پناھنده گان درآمد و در ش گرفتند ویپ بت راغر ھیرا اً اجبار

. گرفت  و تمریناتش را برای آماده سازی مسابقات المپیک پی ١٣٨٣بھ زادگاھش در سال  بازگشت

کھ  ایهللا نیکپا تکواندو کار انجمن بنیان گذاران تکواندو پومسھ در افغانستان در مسابقات آزاد کور روح

کشور شرکت داشتند، با شکست دادن ورزشکارانی از کویت، بلژیک و جاپان مقام  ٣٠در آن بیشتر از 

این برد زمینھ شرکت وی در دور مسابقات تکواندوی آسیا در ویتنام را فراھم . سوم را بھ دست آورد

تان، تایلند و ایران را ساخت کھ در این مسابقات نیکپا حریفانی از کشورھای پاکستان، تاجیکستان، قرقیزس

ھای المپیک را برای   شکست داد و مدال نقره این دوره مسابقات را بدست آورد و سھمیھ شرکت در بازی

با برتری مقابل خوان آنتونیو راموس اسپانیایی  ٢٠٠٨ھای المپیک  او در بازی .افغانستان بھ دست آورد

ٔ جھان بھ مدال دست یافت م افتخار ارزش ورزشی خویش را دوباره تثبیت با تما یو و. قھرمان دوباره

نمود و پرچم با افتخار کشور خویش را بھ اھتزار درآورد و دو باره مدال را از آن خود نمود کھ قلب 

  . میلیونھا افغان را در کشور و خارج شاد نمود و برای کشور افتخار دیگر آفرید

  
 کپا فرزند برومند مردم افغانستان داشتم ویاروح هللا نکھ ب یلفونیت یسپتمبرصحبت ٢٨صبح امروزمورخ 

ن یما ا. ده استین گردییافغانستان تع صلح ملل متحد در ریث سفیح بھ اً دیموصوف مژده داد کھ جد

ن افغانستان یمردم غررورآفر و کشور یف ورزشی، کلکت، خانوادهکپایبھ ن را یانسان و ت پرافتخاریمسوول

  . میتمنا دار را وی شتریب و شتریب یبھروز و یابیام، کتیموفق م ویگویت میتھن ک ویتبر

  )صباح(استاد  -  یوطن یدرودھا با
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