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 ۰۸/۰۸/۲۰۲۰             منصور فیشر محمد

 

 باتوران دود یگذار رشته مل انی، بنانیاستاد عالم نامهیزندگ
 

 یاز افغان ها یکیباتوران دود  یگذار رشته مل انیبن انیعالم ونیهما استاد
ورزش افغانستان  یبرا یادیکه تاکنون زحمات ز ستیمتعهد و وطن پرست

و  یشش دوره مسابقات مل یهمچنان قهرمان انیمتقبل شده است ، استاد عالم
درخشان  بقهو سا اقتیرا در کارنامه خود دارد ، با توجه به ل یالملل نیب

 استیپست ر یبرا نهیگز نیبهتر شانیدر بخش ورزش ا انیاستاد عالم
واره هم گرید اتیهستند و هواداران استاد در کابل و وال یبدن تیترب یعموم

نه با وجود آن متاسفا یکرده اند ول موضوع را به دولت افغانستان گوشزد نیا
 . مورد انجام نشده است نیدر ا یتاکنون اقدام

متولد شد ، پدر استاد در سال  13۵۴روز اول ماه حمل سال  انیعالم استاد
 13۶۶مجبور شد که در سال  انیرا وداع گفت و استاد عالم یدارفان 13۶۲
 . سفر کند رانیبه کشور ا شیهمراه با ماما یسالگ 1۲و در 

و  یجنرال بازنشسته برخوردار شد و با کمک مرحوم رجب یپدرانه مرحوم محمد رجب تیاستاد از حما رانیا در
رفت و پس از آن دوره سه ساله متوسطه را بر اساس قانون بنام طرح  یابتدا به نهضت سواد آموز شانیخانواده ا

را با  سهیل ایو  رستانیپس از آن دوره دب وامتحان داد سال  کیدر  رانیجامع وزارت آموزش و پرورش آن زمان ا
 . شد لیتهران فارغ التحص انیعمو سهیاز ل 13۷۷در سه سال خواند و در سال  یکمک خانواده محترم رجب

  ردکسب ک رانیرا در سطح کشور ا نگیبوکس کیکونگ فو و ک یرشته ها یهمان سال استاد چند مرتبه قهرمان در
 

کشور را به دست  یکه قهرمان یشده بود ، کس بیتصو رانیدولت ا یه در همان سال ها از سوک یاساس طرح بر
عالقه  هم که انیشود استاد عالم یبدن تیترب لتهوفاککردن امتحان کانکور وارد  یبدون سپر توانستیآورد ، م یم

 . توانستن یلیمتاسفانه به دال یکند ول ستفادهشانس ا نیکه از ا خواستیداشت م یبدن تیبه رشته ترب یادیز یمند
ه ک یرا ترک کرد و به پشاور پاکستان رفت و بخاطر عالقه و پشتکار رانیکشور ا انیهمان زمان استاد عالم در

وهنتون به پ کردیم یو با نفوذ افغان که در پشاور زندگ یاسیو س یفرهنک یها تیاز شخص یکی تیداشت و با حما
 . دش یبدن تیترب پارتمتیهنرها و د ځیو شامل پوهن افتیپشاور راه 

 . مسافرت کرد و در مسابقات شرکت کرد رانیدر پاکستان، چند بار هم به ا لیدر زمان تحص انیعالم استاد
را کسب کرد و به کشور  یو علوم ورزش یبدن تیرشته ترب سانسیل سنداز پوهنتون پشاور  13۸1در سال  استاد

 کیک ونیخود ادامه داد و در همان سال فدراس ناتیو تمر التیدر افغانستان هم به تحص انیبازگشت استاد عالم
 .کرد سیرا تاس نگیبوکس

 

باتوران دود را  یافغان کیستماتیمدرن و س یرزم یاساس رشته ورزش اریبعد استاد با وجود مشکالت بس یمدت
 . در پوهنتون پاکستان بود لیو تحص رانیدر زمان اقامت در ا شانیا قاتیتحق جهیگذاشت که نت

 

 : انیاستاد عالم یو مسلک یفن یها درجه
 

 رانیورزش تکواندو از کشور ا ۲دان  اهیکمربند س ـ 1
 

 رانیکاراته ا ونیکاراته از فدراس نیوکشیک ۴دان  اهیکمربند س ـ ۲
 

 بخش( نیدر ا یگر یووشو )با سه سال تجربه مرب نیشائول اهیکمربند س ـ 3
 

 (رانیرشته در ا نیدر ا یگر یکونگ فو )با پنج سال مرب اهیشالبند س ـ۴
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 کشور آلمان نگیبوکس کیک یورزش رزم 1۰دان  اهیکمربند س ـ ۵
 

 کایکشور امر یالملل نیسوپر کانتاکت ب ۴دان  اهیکمربند س ـ ۶
 

 : استاد یها رنامهیو تقد زیجوا
 

و  یدولت بخاطر قهرمان استیر یمقام عال یخان از سو ربچهیم یغاز یو مدال دولت کینامه درجه  ریتقد ـ 1
 . باتوران دود

 

  ستهیها و خدمات شا ونیاساس نامه فدراس نینامه درجه دو بخاطر تدو ریتقد ـ ۲
 

ن کشور و داشت اتیباتوران دود در وال ونیو انکشاف فدراس نیپلینظم و دس جادینامه درجه سه بخاطر ا ریتقد ـ 3
ده ها  تافیو در کیالمپ یمل تهیو کم یبدن تیترب یعموم استیر یدر اداره از سو یو منجمت قو یستگی، شا اقتیل

 . گرینامه د ریلوح سپاس و تقد
 

 کیرا در چوکات اداره ورزش و المپ ونیتا کنون چهار فدراس انیاستاد عالم همچنان
 : کرده است سیتاس

 

 نگیبوکس کیک ونیفدراس ـ 1
 

 یکبد یورزش هند ونیفدراس ـ ۲
 

 .باتوران دود ونیفدراس - 3
 

 . یآرچر ایو کمان  ریرشته ت ونیفدراس ـ ۴
 

رد و ک سیو سپورت را تاس یبدن تیترب توتیاداره ورزش را رها کرد و انست یاستاد بخاطر وجود مشکالت بعدها
 .کندیم فهیوظ یفایا یبه عنوان آمر عموم توتیتاکنون درآن انست

 مین سال و کیو پس از  کردیوزارت معارف کار م یارندوڅو  یبدن تیترب ستایدر ر ینماند که استاد مدت ناگفته
سپورت  تهیبه عنوان آمر کم ،یمل تیامن استیسابق ر سیئر لینب یاز کار در آنجا استعفا داد و بنابر درخواست آقا

 . دوباره به معارف بازگشت 13۹۲شد و در سال  نییتع
 یماستر ای سانسیدر مقطع فوق ل یالمصطف یالملل نیوارد پوهنتون ب التشیاستاد به منظور ادامه تحص 13۹۰سال  در

را  التشیرا به دست آورد و اکنون تحص یماستر سند پوهنتون نیاز ا 13۹3شد و در سال  یدولت تیریدر رشته مد
 یرزشو تیری( در بخش مدنی)آنال یرحضوریغ ورتمعتبر جهان به ص یاز پوهنتونها یکیدر مقطع دکترا در 

 . دهدیادامه م
جاللتماب دکتر محمد  یدولت ساز به رهبر یانتخابات میاز ت 13۹۸سال  یجمهور استیدر انتخابات ر انیعالم استاد

 نیا یاسیس تهیکم یاز اعضا یکیورزشکاران را به عهده داشت و همچنان  تهیکم استیکرد و ر تیحما یاشرف غن
 . بود میت
 

 : نوشته اند انیکه استاد عالم ییها کتاب
 

 و فلسفه باتوران دود خیتار  -1
 .باتوران دود یگر یاصول مرب  -۲
 .و مقررات مسابقات باتوران دود نیقوان  -3
 .باتوران دود یاساس یکهایآموزش تخن  -۴
 .مبارزات باتوران دود یاصول فلسف  -۵
 (است یها به دو زبان پشتو و فارس نیالبته ا)
 .یآرچر ای رکمانیآموزش ت -۶
 .و سپورت افغانستان یبدن تیترب خیتار - ۷
 .شناخت و دفاع از خود یشاهکار انسان برا یرزم یورزشها  -۸
 یعنعنو یحرک یها یباز  -۹

 .یورزش تیریمد - 1۰
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 .یورزش یروانشناس  -11
 (افغانستان یورزش یدر سازمانها زشیانگ یاجرا یراهکارها)

 آموزش بسکتبال  -1۲
 آموزش فوتبال  -13
 بالیزش والآمو  -1۴
 و ورزش یبدن تی)ِمتُد( ترب تودیم  -1۵

 

  . رسدیجلد م 1۸به  استاد جمعاً  یمجموع کتاب ها میکه به زبان پشتو نوشته اند را هم حساب کن ییاگر کتاب ها و
 هیبق یچاپ و منتشر شده است ول یبدن تیترب توتیانست یبرا یو مسلک یکیکتاب ها توسط اداره تخن نیاز ا یتعداد

 . است دهیهنوز به چاپ نرس
 : انیباتوران دود در رابطه با تقرر جناب استاد عالم ونیدرخواست فدراس نکیل
 

https://m.facebook.com/story.phpstoryfbid=340971040195970&id=100028492298995&sfnsn=m
o 

 : انیاز استاد عالم ریتصو چند
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