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 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د
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میالدی 0100 اپریل 01:  نشر تاریخ   

 

         
 

 
Baktash Saidi „ Afghanischer Tiger „ 

Thaiboxing Super World Champion 

 
Baktash Saidi „ Afghanischer Tiger „ 

Thaiboxing World Champion 

 

« میالدی  0892  مارچ  02 » بتاریخ  ، که است« سعیدی »  برهان الدین  فرزند  «سعیدی »بکتاش 

.به دنیا گشـود چشم  در شهر زیـبای کـابل   
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و بعد   شـد مکتب   اول صنف   شامـل المان جمهوری فدرالی  کشور در «   0880» سال بکتاش در 

کامپیوتر   در رشته خویش به تحصیالت عالی   « و لیسه متوسط ابتدائیه، »  از دوره هایاز فراغت  

رشته   در همان، و بعد از فراغت و اخذ دیپلوم  ادامه داد «   المان مخابرات » در بخش   و بازاریابی

. کرد به کار آغاز   
  

ماهـر  بازیگران   بعد در جمله و چنـدی  کرد  آغاز  فوتبال ورزش   به هفت سالگی  از سن بکتاش 

فوتبال ریفری  صفـت  ا بهعددی رتا کورس های مت شد  باعث  وی ه عالق تیم قرارگرفت و بخصوص

.ورد آبدست ـوفقانه را م یپلوم آننموده و ددنبال    

 

« سبز و نارنجی  سفـید ،»  هایو کمربند دامه دادآ«  یویوتسو » سپورت به فـوتبال بکتاش در پهلوی

عالقه   « تای بوکس » سپورت   که به نگذشت   و دیری بدست آورد   با شهادتنامه های آن توأم  را

  : شـد ، بگونه مثال   نصیب عـرصه   نیز در ایـن  و موفقیتهای زیادی را  هداد نشان

 

 در آلمان ،  رمانی و قه  تیم ملی  عضویت کسب   بخاطر «  0112  دسمبر  00 »  بتاریخ بکتاش  ــ

 در   نهائیدور او در کرد ،   اشتراک  اروپاییکشورهای  از  و بعضی  آلمان کشور منتخب مسابقات 

 ریانچپ و پای راستش در ج چشم با وجود اینکه و پرداخت مبارزه  به کشور هـالند  قهرمان   مقابل 

در  زانو به را  حریف اش  دلیری  و  با جسارت توانست  با آنهم   ،بود دیده   سخت صدمه  مسابقات 

در همان   ترینر تیـم ملی آلمانو  کرد  کمائی را آلمان   فدرالی کشور جمهوری   رمانقه و لقب آورد 

.ودنم بخطـا « غان شیـراف » بـنام  و راو ا کـردهیـاد   با قـدردانی بکتاش شهامت ،دلیری از محفل   

  

بخاطر  تیـم ملی ،  از جانب  هفته دو  مدت برای«   میـالدی  0112  دسمبر   02 »بتاریخ   ــ بکتاش

  کشور تایلند اعـزام  به  مراکز ورزشی  از  یکی  به  بیشتر تخنیکـی  تجارب کسب  و  انجام مسابقه 

 در کار تایلندیش   تجربه حریف   با کشور خارجی  مسابقه   در  بار  برای اولین  در آنجا و    گردید

مسابقه   پنجم حریفش را در میدان و  مسابقه پرداخت به ،  شهرپاتی  «تراپیست  » بزرگ استیودیم 

.کرد  «نیکوت »   

 

 پهلوی  در  دارد  که  سپورتی  ینو دسپل جسارت عالی  بنابر استعـداد ،  « شیر افغان  » بکتاش  ــ

 شکل  به  «تای بکس  » رزمی  و اساسی از سپورت  یقدق شناخت مسابقات ، بخاطر  دادن  انجام 

 تایلند، » کشور در و سیمینار ها اموزشی ، کورسها  معین ایدوره ه شامل  مدت؛  کوتاه و دوامدار 

و عملی دیپلوم  نظری امتحانات ن نمود از سپری و بعد گردید  « کشورهای اروپائی و بعضی  المان 

 و آخرینتایلند  کشور «کس وتای ب موی رزمی »پوهنتون   دیپلوم که در آن رابین المللی های متعبر 

. وردآ دستب است ، موفقانه  شامل نیز   «سپورت  استاد »  ترینری دیپلوم  درجه   

 

« سعیدی » والدین  ، برادرش یما   همکاری با «   0112   سال جوالی برج  »  در   بکتاشاستاد ــ 

  « قهرمانان محله  » یعنی « چمپین جیم   » بنام  را مستقل ، مکتب« سعیدی »  تهفرش و خواهرش  

. شد تاسیس نیز « چمپین جیم »نام تحت آن مکتب  ورزشی مجلهو متعاقباً   گذاشت  و بنیادتاسیس   

 

با همکاری   «بوکس  موی تای »  رزمی  سپورت دقیق  و معرفی دادن  بخاطر رونق بکتاشاستاد ــ 

  تجارب ،  تبادله  »  بخاطر کاری را   منظم روابط  بخصوص کشور تایلند سپورتی ، از مراکزبعضی 

  گسترش  «مرکزی  بین المللی فعالیت فرهنگی و ایجاد ارگان   مسابقات ، سازماندهی تربیه کادرها ،

. کرد  ایجاد ورزش  رزمی تای بوکس؛ را  بخاطر رشد  کاری  روابط و بخشد  تقویه  و  
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کشور  در سطح  را   سراسری  بزرگ  مسابقات ؛  بخاطر رشد  ورزش تای بوکس ــ  استاد  بکتاش 

عاید کرد و  رهبری  و سازماندهی سپورتی ،  مراکز   و اشتراک همکاری به  فدرالی المان جمهوری

و  متعاقباً   دنمو  کمک  کشور المان معیوبین  مکاتب  به   را ابقات مس  این درک  از  آمده  بدست 

 جوانان  مکاتب افغانستان  به  کمک را زمینه   از امکانات  و با استفاده کرده  ایجاد خیریه راکمیته  
     . ادامه داداز طریق ادارت مربوط  المان ،  نیز 

 

: قابل تذکر و یاددهانی است که   

 

رسیده «  ماستری » در بخش ورزشی  رزمی  تای بوکس  به  درجه  «  سعیدی » بکتاش  استاد  ــ  

. داردورزش  تای بوکس   در کارنامه «   درجه   00 »  امتیازو   

 

 «کوچ   و  داور ریفری ،  ، ترینری ، ی پروموتور  »اول  درجه   الیسنس دارای ــ استاد بکتاش 

تدویر مسابقات و محافل ورزشی ، » : اسناد متعبر بین المللی در قسمت پهلوی آن ؛   در و میباشد 

.دارد نیز « ی و امورات تبلیغات  صحی،  غذائیورزشی  و  سیستم مشوره در بخش   

 

مسوولیت رهبری سه  کلپ ورزشی را  به عهده  دارد و همچنان «  سعیدی» بکتاش  ــ استاد

مالحظه  کمیت قابل   ویش ؛شاگردان  خاز جمع  در حدود  سه صد   موفقانه توانسته است تا 

.   سازدب، مفتخر   رمانیهاستادی و ق آن را به درجه   

 

:نشان ساخت که  همچنان باید خاطر  

 

 که داده   انجام مسابقه «      008»   مجموعاً  بتعداد طی فعالیت  ورزشی  خویش ؛  بکتاشاستاد  ــ 

مسابقه «    90»  کرده  ، بتعداد «    نیک اوت» حریف  خود  را  مغلوب «    22 »  از  جمله  بتعداد

.  استواگزار شده  ، نمراتتفاوت   با   مسابقه  را«  سه  »  تعداد و به   برده خود را  در نمره   

 

« دیر ، کپها  مدال ،  لوح تق تقدیر نامه ،»  وهبرعالبکتاش  بنابر فعالیت ورزشی  خویش ، استاد  ــ 

.  استبدست آورده   را  موفقانه «  المان ، اروپا  و  جهان » کمر بند قهرمانی «   پنج»  به تعداد 

:  مثال بطور  

 

. المان جمهوری   « تی بکس »  قهرمانی کسب کـمربند    « 0119  »   در سال  ــ  

.روپاا  « تی بکس »  قهرمانی کسب کـمربند «    0101»      در سالــ   

.  نتیننتالاانترک « تی بکس »  قهرمانی کسب کـمربند «     0102»     در سال ــ  

    .جهانی  « تی بکس »  قهرمانی کسب کـمربند «    0109   »   در سالــ 

  . جهانی  « تی بکس »  قهرمانی کسب کـمربند «     0108»     سالــ در 
    

برایش   ؛خداوند تعالی درگاه  از و  گرید تهیه و ترتیب  بکتاش  رافی مختصر استاد گبدینوسله بیو

.داریم   استدعا، با خیر و برکت   توام، کامیابی طول عمر  ،صحت   

   

 امین یا رب العالمین

 

المان   0100اپریل    

بازگشت به صفحه اصلیـــ      www.said-afghani.org 

http://www.said-afghani.org/
http://www.said-afghani.org/

