د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش از  :فرشته « سعیدی »
تاریخ نشر  ۷ :اپریل  ۳۱۰۲میالدی

یما « سعیدی » ؛ قهرمان بوکس آذربایجان را شکست داد !

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 1 « :

یما « سعیدی » جوان دلیر افغان ؛ شب مورخ « شش آپریل  ۳۱۰۲میالدی » در مربوطات
شهر دوردمند کشور المان  ،آقای علی « محمدوف » قهرمان بوکس کشور جمهوری آذربایجان
را در مقابل چشمان حدودی « هشتصد تن » تماشاچی شکست داد.
این مسابقه جالب و دیدنی بوکس حرفوی ؛ به ساعت « نه ونیم بجه شب » آغاز شد و یما با
موزیک خاص ورزشی  ،توام با کف زدنها و هیاهوی تماشاچیان داخل تاالر مسابقه گردید و بعد
از انجام دادن رسم مخصوص ورزشی  ،در مقابل حریف سرسخت آذربایجانیش در میدان مسابقه
قرار گرفت و حاکم میدان  ،حکم مسابقه را صادر کرد

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 2 « :

هردو جوان نیرومند « بوکس حرفوی » بخاطر کسب پیروزی شروع به مبارزه و واردن کردن
ضربات کردند  ،اقای « محمدوف » که یک یکسر ورزیده و تجربه کار کشور آذربایجان است و
هم از لحاظ تعداد مسابقات حرفوی ،مقام ورزشی و سن و سال به یما تفاوت کلی دارد ،خواست
تا با استفاده از تجربه  ،نیروی و شهرت ورزشی خویش  ،یما این جوان تازه به سکوه بوکس
حرفوی را  ،در دقایق اول مسابقه شکست دهد .
ولی ؛ یما « سعیدی » توام با دلیری و دسیلین ورزشی  ،حمله حریفش را دفع کرد و در مقابل ،
حریفش را با وارد کردن ضربات پیهم تخنیکی توام با هیاهوی تماشاچیان  ،ناتوان ساخت تا
اینکه او توان کنترول را از دست داده و در میدان مسابقه افتاد .
حاکم میدان ؛ از یما خواست تا به گوشه سفید میدان رفته و خود تصمیم داشت تا باالی حریفش
نمره شماری نماید ،ولی ؛ در همین موقع زنگ ختم میدان اول به صدا در آمد و حکم میدان
بدون شمارش ؛ آقای « محمدوف » را از میدان مسابقه بلند کرد.

میدان دوم و سوم مسابقه هیجانیتر شد  ،اقای « محمدوف » با تمام قدرت کوشش کرد تا یما
را سرکوب کند و برنده مسابقه شود .
اما ؛ دستان نیرومند و دلیری یما با حضور داشت « هشتصد تن » تماشاچی توام با هیاهو و کف
زدنها ،آقای « محمدوف » را در میدان سوم مسابقه  ،نا توان ساخت و شکست خورد و حاکم
میدان مسابقه ؛ در موج احساسات تماشاچیان  ،دستان نیرومند یما « سعیدی » را به صفت برنده
مسابقه بلند کرد و مدال پیروزی را برایش تفویض نمود .

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 3 « :

قابل تذکر است که  :آقای کالوس « واسکویچ » ریس سازمان جهانی « آی  ،کا  ،بی  ،او » لیک و
تای بوکس کشور المان  ،که فیل المجلس اشتراک داشت  ،از انجام مسابقه یما « سعیدی » توصیف
و تمجید کرد و بعد از پیروزی گفتن به او ،پیشنهاد داد تا در مسابقه قهرمانی پروفی کشور المان
اشتراک نماید

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 4 « :

یما این جوان دلیر افغان  ،به پیشنهاد آقای « واسکویچ » لبیک گفت و قرار است بتاریخ « چهارم
می  » ۳۱۰۲میالدی در مسابقه قهرمانی « تای بوکس » کشور المان که در شهر دیوزبورگ ـ
المان تدویر میگردد  ،با آقای « الیاس » به مسابقه بپردازد .
بنآ ؛ از درگاه الهی استدعا داریم تا آن ذات مقدس با لطف و محبت خویش  ،این جوان نیرومند
را صحت  ،سالمتی و پیروزی نصیب فرماید  ،تا کمر بند قهرمانی پروفی « تای بوکس » کشور
المان را با موفقیت بدست آورده و بیرق وطن عزیز خویش « افغانستان » را بلند کند.
امین یا رب العالمین
گزارش از :فرشته « سعیدی »
هفتم اپریل  ۳۱۰۲ــ المان
www.champions-gym.eu
 www.said-afghani.orgـــ بازگشت به صفحه اصلی
هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 5 « :

