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 !راغالست   ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ،  :موالنا سعید افغاني  د
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«سعیدی   »فرشته  : گزارش از    

3102نوامبر  32: تاریخ نشر    

 

 
 

 

 

سازمان  «  ونالینترناسیا»  یکمر بند قهرمان یباال «  3102نوامبر   32»   خیبتار  «یدیسع»  مای

 یفدرال یکشور جمهور  ن،یدرشهر برل «یکولکا»  جک ی، با آقا« ، او  ی، ب یو  »بوکس  یجهان

.شد  اعالن فشیحر مسابقه بنفع  ه ؛ المان ، به مسابقه پرداخت و به تفاوت نمر  

بوکس  یسازمان جهان  و داوران نظر حاکم   خاص ، تحت مراسم  ی؛ ط یجانیمسابقه جالب و ه نیا

کشور  نیبه وقت المان ، در سالون بزرگ شهر برل «  شببجه  ازدهی» به ساعت   «او  ،ی، ب یو» 

.مسابقه ، برگزار شد دانیم« دوازده »  دیدر ق«  نیـ برل نایار» المان ، بنام   
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و قهرمان   «ماتور »  یاز قهرمانان باتجربه ، سرسخت ، قهرمان جهان یکی«  یکولکا» جک  یآقا

از   یو در لست جهان دارد   یدرکارنامه جهان ازیامت«  021» مسابقه و «  32» که  اروپا ؛  یحرفو

« نفر  55»  از جمله   و در لست کشور المان  « 02»  فیدر رد  ؛ یبکسر حرفو  «  0622» جمله 

( ناک اوت)را  «یدیسع»  مایتا  دیقرار داشته ؛ سخت کوش« نمره اول »  فی؛ در رد یحرفو سربوک

. کند  

 فیحر  در مقابل  یبا مورال عال  « یدیسع»  مای  شما هموطنان معظم ؛ یو دعا  یبه فضل اله  ؛ اما

 تیکه کم  یتماشاچ« سه هزار » در حدود  یاهویه  در موج«  یکولکا» جک  یآقا شیسرسخت خو

 به دانیم« دوازده » در   کشور المان بودند ؛ یشهرها ریو از سا نیبرل  میقابل مالحظه آن افغانان مق

.حریفش به تفاوت نمره ؛ برنده مسابقه اعالن شد ؛  یول. پرداخت و دلیرانه  یعال اریمسابقه بس  

  

در   ،یتجربه کار قهرمان جهان سرسخت و فیبار ؛ باخت را در مقابل حر نیاول یبرا  «یدیسع»  مای

.تجربه کرد«  چه  در ورزشی  رزمی  تای بوکس  و چه در ورزش بوکس » ورزشی   یزندگ  

محبت و احترام  تیصحتمند است و با نها شما بزرگان ؛ کامٱل یو دعا یبه فضل هللا سبحانه و تعال او

 دانیم برنده  ثیو دست او را منح  دنیدر اغوش کش فشیو حر  کرد  مسابقه را قبول  داوران صلهیف

.مبارک باد گفت شیمسابقه بلند کرد و برا  
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؛ با تمام قوت و  یباخت خود اموخت که چگونه در مقابل قهرمانان بوکس جهان نیبا ا«  یدیسع»  مای

   . ، بهتر از گذشته و دوامدار ورزش کرد ندهٱی یروزیپ یاموخت و برا دیو با قدرت ، مسابقه کرد 

                                                                  : گفت یو خوشحال یخونسرد تیجان با نها مای

به  جانب   و احترام  یبا مورال عال  دیبا  که چگونه  اموختم  اموختم ؛ اریبس  باخت خود نیمن از ا

!!! ، تا قهرمان شد دیرزمحریف ؛   نیتریقو ، در مقابل  یبا مقررات ورزش توام  « حریف »  مقابل  

                                                                                                          ! است نیشر برد

... هنوز ادامه دارد( ورزش) مبارزه  نی؛ ا یباخته شد ، ول «  مسابقه »نبرد  نیا:  با وجود اینکه   

 و  قیدق  چگونه خود را   یورزش  ندهیآ  که وت دهد و ق مورال   ورزشکار به   دی؛ با نبردتجربه از 

.؛  کامیاب و پیروز شود« ورزشی » تا در این مبارزه  دینما یسازماندهشده ، پالن   

تا   دهمیم ادامه   و اموزش بوکس  ورزش به  ی و مقررات ورزشنظم  با   توام ؛ شتریبا قوت ب  ؛ ٱبن

. کنم بینص یافتخار و سربلند ، یدر سطح جهانهموطنان عزیز ؛  شما  یبرا  

 

و اطالعات  یورزش یاز همه هموطنان معظم ، دوستان ، عالقمندان و همه سازمانها«  یدیسع»  مای

 یبرا در مسابقه ؛   میو اشتراک مستق  ، نشرات لفونهایت ،  یامهایپ  قیچه از طر  که  کشور؛ یجمع

و از درگاه   کرد   یو قدردان ، تشکر  سپاس  مانهیصم   کرده اند ؛  تیو برکت و حما ریخ  یاو دعا

و   سعادت ،  یصحت ، خوش  »  انیزیو عز  بزرگان همه شما   یبرا تا  نمود  استدعا   نیلعالمرب ا

                                                                                       . دیبفرما بینص  «و برکت  ریخ

                                                                                                      نیالعالم اربی نیام

                                                                                                  میج نیچم ینشرات تهیکم

     ــ المان نیشهر برل   3102نوامبر   32 
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.سخن میگویند و داروی مینمایند ؛ تصاویر مسابقه : یادداشت   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

به صفحه اصلیبازگشت ـــ        www.said-afghani.org 

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