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 !راغالست   ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ،  :موالنا سعید افغاني  د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   «پین جیم چم» ورزش رزمی  : گزارش از  

     9102  می  5 : تاریخ نشر 
   

 

 

 

دروالیت  ؛ اتوالی بین مبارزات آزادورزش رزمی  ات پنجمین دور مسابق« ۳۱۳۱ثور  ۳۱ »بتاریخ 

کوشش به  « های رزمی وزارت امور داخلهانجمن ترکیب هنر» از طرف « مزارشریف »  ، شهر بلخ

. شد تدویربه موفقیت  « رستمی » سازماندهی محترم استاد  فواد و   
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ورزشکاران از والیات افغانستان به مسابقه با هم  پرداختند که «  هژده تن» بتعداد  در این مسابقات 

در مدت چهار سال   که « صافی » فرزند غالم دمحم  « افی ص» دوست دمحم جوان دلیر آقای درمیان ان   

: هریکرهنمائی استادان  تحت  « تمرینی آرمان جوانانکمپ » در  « م م اه »  بخش ورزش رزمی 

به این ورزش رزمی ،   «نابیبی » اکلیل  استاد و «راسخ » و استاد شاه ولی  «  رستمی »استاد فواد 

.نیز شامل بود آدامه  میدهد ،   

 

  

 

به مسابقه   از والیت بغالن« آریا » ؛ با آقای نجیب هللا  مبارزات آزاد در این  «  صافی » دوست دمحم

  خود را در میدان دومپرقدرت حریف تا پرداخت و توانست   «رام گوکیل ۸۱» وزن  درجالب و دیدنی 

.نماید «  وتکین» مغلوب  مسابقه   

 

  
 

ستان نیرومندش از طرف را در نیکوت برد و د خود « مبارزات آزاد » مسابقه  پنجمین   آقای صافی

. د شدان ، بلنگهیاهو و کف زدنهای اشتراک کننده در حاکم میدان مسابقه ؛  توام   

 

جایزه  ؛ شناخته شد مسابقه دهنده بهترین آقای صافی  برعالوه اینکه به صفت :  قابل تذکر است که 

را از طرف داوران بدست آورد و همچنان زمینه مساعد آن شد  تا در دور  مدال و تقدیر نامه ، نقدی 

.شود  «  قهرمانیبند رکم» باالی  مسابقه کاندید بعدی مسابقات مبارزات آزاد ؛   
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    : فت گ در عالم خوشحالی  همچنان و استادان خود  تشکر و قدردانی  کرد مات از زح  آقای صافی

 از پدرمهربانم زارم گسپاس!!  ی شکست دهد گ، کسی نمیتواند  ترا به ساده پدر در کنارت باشد وقتی 

بخاطر  ورفت گخود من را در آغوش پر محبت  بعد از مسابقهدر کنارم بود و   مهربانی  که با نهایت 

!!!   در چشمانش حلقه زد خوشی اشک  ؛ و کامیابی من  وزیپیر  

 

 
 

                                                                                   !پیروزیت مبارک باد   :آقای صافی 

.هللا تعالی برایت موفقیت و کامیابی بیشتر استدعا داریم  اهگرد از ؛ استقدیرتاستعداد و لیاقت تو قابل   

*** 

«پین جیم چم» ارگان نشراتی ورزش رزمی   

«۳۱۳۱ثور  ۳۱ »   

به صفحه اصلیبازگشت ـــ        www.said-afghani.org 

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

