
 

 

  ادریس برمک رزمنده، در جستجوی ارزویش
  

   . خود تالش می ورزمیبا همه مشکالتی که بر سر راه است، باز هم برای رسیدن به ارزو
  

کھ برای شمولیت بھ ، این شرح حال ادریس برمک رزمنده است
 و از تیم ھای مطرح اروپا، رویا ھامثابھء بازیگر در یکی 

 ھای ت ھا و نا امیدیورا با تلخی ھا، شکس ا،ارزوھایش
تالش   ودر پویائی  اما او جسارتش را.نموده روزگار مواجھ 

 یاور ربرای رسیدن بھ ارزویش با بدرقھ متانت خستگی نا پذی
بھ شمولیت در خوبی می یابد و راھش را تا سرحد دست یابی 

  .مھ میدھدااد ،یکی از تیم ھای نامدار اروپا
  

 عیسوی در ناحیھ ھفتم ١٩٨۶ادریس برمک رزمنده، در سال 
  جھانشھر کابل، در یک فامیل روشن اندیش دیده بھ

ورد و در زمینھ و می ا ر، بھ ورزش رزمی تکواندوھنوز پنج سال بیش نداشت کھ.گشوده
 کھ در نتیجھ کمربند ابی با خط سرخ .فراگیری ان از خود درخشش خوبی بھ نمایش می گذارد

بنا بر نا مساعد بودن  جمع از اعضای فامیلش او با. زد را نصیب خود می ساءو تصدیق نامھ
کھ زندگی  . می گرددراھئ دیار غربتمقارن سالھای ھفتاد خورشیدی وضع افغانستان 

در سال .  اوارگی و غربت او را با فامیلش مقیم شھر ھامبورگ المان می سازد،سرگردان
 از طریق  و اندازی شده بود عیسوی مسابقات بین المللی فوتبال کھ در فرانسھ راه١٩٩٨

 ءو ھمین عالقھ و شوق زمینھ.  عالقمند بازی فوتبال می گردد با تماشای انتلویزیون، ادریس،
، برای شمولیت و می شود برای اشنائی او با مربی یکی از تیم ھای فوتبال شھر ھامبورگ

را )  گی– اف –ت ( سپری می کند و عضویت تیم  موفقانھعضویت در تیم مذکور امتحانی را
و تکنیک ھای فوتبال موجب درخشش وی گردیده   فراگیری و رعایت قواعد.حاصل می نماید 

)  وی– اس –ام ( عیسوی عضویت لیک اول خورد ساالن تیم ٢٠٠٠موجب ان شد تا سال 
با انکھ مشکل پسندی در جذب عضویت این تیم وجود داشت اما او با . ھامبورگ را کمائی نماید

 عیسوی ادریس برمک رزمنده، با ٢٠٠٣در سال . مام از ازمایش ان بدر می اید موفقیت ت
تیم مذکور . تیم شان برای اجرای مسابقات عازم ایتالیا می شوند جمعی دیگری از بازیگران 

در مسابقات ایتالیا جایگاه سوم را احراز می نماید کھ برای بازیگران خوب از جملھ برای 
بعد از برگشت از مسابقات .  می شودادریس، نیز مدالی اعطا

را )  وی– اف –اچ ( عضویت تیم اول ھامبورگ یایتالیا و
قریب سھ ماه در این تیم بھ تمرین و بازیش . بدست می اورد 

بعد از سھ ماه چون پاسپورت المانی نداشت .ادامھ میدھد 
ادریس . برایش اجازه بازی و تمرین در این تیم داده نمی شود

در . این تصمیم مایوس و سرخورده نمی شود از شنیدن 
رخصتی ھای تابستانی ھمان سال نزد برادرش کھ در 

اقامت دارد، میرود و با مربیان فوتبال کشور جمھوری سلواک 
سلواک، اشنائی حاصل می نماید و ھمین اشنائی فرصت انرا 
برای ادریس میدھد تا اندوختھ و اموختھ ھای خود را در 

Saturday 15 September 2007 
10:51:03  

 



 

 

عرصھ تکنیک و اجرای درست قواعد فوتبال را در حضور 
زمانیکھ وی ھژده سالھ . مربیان فوتبال انکشور بھ نمایش بگذارد

ضمن سفری کھ بھ سلواک داشت از طرف مربیان  و. می شود
 سھ ماه تمام  تقریبًا. برای بازی دعوت می شود، سلواک لیکسوپر

.  ادامھ میدھد،او بھ بازی و تمرین خود در سوپر لیک سلواک
 بود با نپیوستھ ھنوز بھ اتحادیھ اروپا ،چون جمھوری سلواک

 از مقامات ، سلواک لیکوصف در خواست مکرر مربیان سوپر
 وزارت داخلھ ،وزارت داخلھ ان کشور مبنی بر تمدید ویزه وی

از وی تقاضای   ویزه ادریس را ختم شده دانستھ و،کشور سلواک
 وی موضوع اقامت و بازی ،برگشت بھ المانحین . می نمایند را ، مجدد بھ کشور المانگشتبر

در پاسخ برایش گفتھ . در جریان می گذارد ،در تیم فوتبال سلواک را با مقامات ذیربط المانی
 تانرا ، اقامت داشتھ باشید باید پاسپورت المانی،می شود کھ شما اگر می خواھید در سلواک

جواب او با شنیدن این . ید ئ نما،ناھندگی از جمھوری سلواک درخواست پتحویل نموده و مجددًا
مصروفیت کاری . ھ ادامھ تحصیل را از دست داده در حالیکھ سلس .نا امیدی را بدل راه نمیدھد

 .کار مقداری پول بدست میاوردبعد از دو سال  . غرض بدست اوردن پول را سراغ می نماید
 مربی تیم .، در تماس می شودھسپانیھ) برسوالنا(و در ھمین جریان است کھ با مربی تیم 

تمریناتش را ) برسوالنا(  وعده میدھد کھ او می تواند با تیملیفونی بھ ادریس،یمذکور در تماس ت
این بار ھم او . میرود بھ او اجازه تمرین را نمی دھند ،اما زمانیکھ او بھ ھسپانیھ. بھ پیش ببرد 

حین بر گشت با عزم راسخ بھ کار می .  بر می گردد، بھ المان .خستھ و واگیر نمی شود
 ۵در حالیکھ  او.  در لیک ھای پائین تر ادامھ میدھد  راپردازد و ھمزمان تمرین بازی فوتبال

 با مراجعھ بر ،المان در دست دارد  مدال از بازی در تیم ھای مختلف شھر ھامبورگ۴کپ و 
 از روز ی اما ھنوز ھم مطمین است کھ روز،ھر دروازهء پاسخ دلخواه خود را بدست نیاورده

گر ی خوبترین بازھا در یکی از تیم ھای اول و مطرح یکی از کشور ھای اروپائی بھ مثابھ
اجرای تکنیک ھای تمرین و از )  دی– وی –دی (منظور وی  بھ ھمین .عضویت خواھد یافت

 تھیھ و بھ تبال است را تجربھء چندین سالھ اموختھ ھایش در عرصھ فوء کھ نتیجھفوتبال را
بررسی عضویت او را قبول   ارسال داشتھ تا باشد انھا بعد از غور و،تمام تیم ھای اول اروپا

 قبول شود حاضر است با امتیاز ھمان تیم ، اگر او بھ عضویت یکی از تیم ھای اروپائی.نمایند
 ،ش کابله ابال در زادگابھ حیث رھنما، اندوختھ ھا و اموختھ ھایش را در راه اعتالی بازی فوت

  .در خدمت عالقمندان فوتبال قرار دھد 
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