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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
  ۲۰۲۳ سال یفبرور۴ مورخ        پوپل میکر

 

 فضلو پوده ایپهلوان فضل احمد  

 مقدمه
کوتاه از  میپهلوان فضل احمد بپرداز کیفلکور یبه داستان و قصه ها نکهیاز ا قبل

 گرید یسال قبل در شهر کابل جزسپورت پهلوان ۲۰۰پردازم.  یکابل م یها قصه 
مروج کرده بودند  زیها توپ دنده و دنده کلک را ن سیانگل کهینداشت. با وجود سپورت 

وجود داشت که جوانان در  یدانیشهر کابل م   وچهعالقمندان کمتر داشت. در هر ک  یول
مردم در عاشقان عارفان جشن  دهایکردند. در ع یرا اجرا م یریگ یمسابقات کشت انجا 

.پس دیگرد یپران باز ینوروز و محل گد دیع یجا سنگ اهیگرفتند که بعدا س  یم
 یجا نیبهتر باله خان در کابل چند مکتب باز شده بود که صحن مکت بیرحبیام از 
بعداً در زمان امان اله  بود. هایباز رهیدنده کلک وغ ، توپ دنده ، یمسابقات سپورت  یبرا

 شد بنا یکابل ساخته شد .در زمان ظاهرخان چمن حضور ومیستد خان 
کشور  هٔ کشور است که پهلوانان سابق یورزش باستان یاز رشته ها ییک یپهلوان
داشتند  یعالقه زیاد کابل به این رشته  یاز جوانان وکاکه ها یتعداد. نمودند یعیاران و کاکه ها را زنده م  ۀخاطر

 سابق به نام )خلیفه( دراستادان با تجربه که  وجود داشت که در رأس آن  یورزش یکابل کلپ ها هٔ و درهرمنطق
داشت. که  یکلپ پهلوان نظام دول ای نظام خان پهلوان بنامسردارجهان شدند قرار داشت . در گذر ما  ییاد م یپهلوان

از استاد  شدندیم دو گرز داشت. بالخره شاگردان که آماده مسابقات  یخاک سرمه پر بود و هرشاگرد کلپ از  نیزم
دم با شکستاندن . مر یخودرا م یگوشها در اجتماع منزلت داشته باشند  نکهیا یبرا اگردانخواستند. ش یخود دعا م

به صدا ها  دیهزاره شهرت کش میپهلوان ابراه نکهیبخصوص بعد از ا که اوپهلوان است.  دانستندیگوش آنها م دنید
  شکستاندن. یخودرا م حوان هزاره گوش 

 

 پهلوان فضلو کارنامه 

پهلواني قد بلندك مي كرد و  نیمچه  میان كاكه و پهلوانان كابل  خانه کایدرر ۱۳۹۰- ۱۳۱۰  یسالها نیدرب ندیگو
مي كرد اما در كارنامه پهلواني اش جز باختن و ِچت  جامه اي كاكگي به بر مي نمود و ادعاي پهلواني  گاهیگاه و ب

ان سلماني مي سینه اش، دستاورد دیگري نداشت. وقتي روي تخت سماوار و دك شدن و قرار دادن حریف بر روي 
مصادره مي كرد.  زبان به الف و گزاف مي كشود و بردها و افتخارات پهلوان هاي دیگر را به نام خویش  نشست 

به او  دنیبد شیمردم که ساده لو  .داشت  یروزیپ یادعا شهیکرد و هم یبه شکست خود اعتراف نم چگاهیاما ه
کاکه فضلو دل اورا  استاد و فضلو ، فهیقهرمان ، پره کو ،خل ،رستم  یافغانستان ، رستم جهان ، حاج ستمالقاب ر

  خوش بساختن.
هاي كه مردم درپهلواني از  پهلوان مشهور بود اما رفته رفته با دروغسازي  یاو در روزهاي اول پهلواني به فضلو 

 یرا که زور نداشت الف وپتاق یکس ها و جوانان از آن ببعد بچه   .به او دادند« پوده » او دیدند و شنیدند، لقب 
  سر افتاده . دهفضلو پو  هیسا میگفتند بچ ی، م گفتیم یشماریب

باخت  یم نکهیح ندیگو پشت در پشت باخت.  یفن ی را با ضربه یو چند مسابقه کشت صد کیدر حدود  نامبرده
 ندیگو کدمت .  یم یضربه فن یگانیفکر نبودم  گرد مه ده  یخود زده صدا م یرانها یخودرا باال یدوباره دستها

مسابقه خواباند و  نیماس را در ا میماس . فضلو، رح میبود بنام رح یپهلوان پهلوان فضلو،  فیمسابقه، حر کیدر 
کابل  ی کاخانهیر بُرد، پهلوان فضلو از  نیفضلو شد. نام او رستم شد. پس از ا بینص ایدن یهایخوش برنده شد 

ً یتقر کرده یر به گادچند نفررا سوا ایکنفری  زد یماس سر م میُدکان رح و به رفت یکابل م تا شوربازار  همه روزه با
 نکهیتا ا داد یاستادانه م زویآم کتره یها تیرا تسل می. و پهلوان رح میخواند  ره ینیداد که مه ا ینشان م نفرهابه 

که برد  به حال فضلو سوخته بود  میکه دل پهلوان رح یدرحال  .زاره ترق شد باره کیماس  میرح آوازه شد که 
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 نکهیدرد سر جور شده بود. تا ا  میرح یخوش شود اما برا شرا به اواگذار کرده بوده که دل دانینداشت . خودش م
  بعد فوت کرد. یماس دکان را ترک کرد.چند میرح
 

 کاکا فضلو کیدوستان نزد یها قصه
 کیالمپ سیکردند ر یاجرا م گذشت  رسم شاتیجشن استقالل که همه پهلوانها با نما: در زمان دیگو یریاله ام قیعت

باهرکدامشان فضلو  شدندیو بدرقه م کردندیعبور م  گاهیپهلوانها از جا یبود وقت یریخان پنجش یجنرال غالمعل
 یشد با صدا کینزد ماس میفضلو به رح یماس هم بود وقت میجوانها در قطار رح  دیخوب است گفتیو م دادیدست م
که  دیام شیبچ یاست پوک  اریبرش گفت که بس ( مردم شروع کردند به خندهیگفت )تو چطور است ایکتره گو بلند و 

  آغابچه؟  یگپ مرا گرفته باش
 یفضلوپهلوان خوب  گفتیبودم م دهیشن دیسف شیر کیمه از کهیکند: قرار یم انیب نیچن یاسلم اکرم محمد

 ۱۵۰یدگیخو یوبرا یافغان ۳۵۰برنده  یبرا شدیبرگذار م یکه درکلوپ عسکر یبوددرانزمان درمسابقات رسم
 کردیجورآمد م  فیموصوف نسبت ضعف اقتصادازقبل باحر دادیم یافغان

 باختیومسابقه راقصدا م گرفتیرام وهردوپول
 

 یجوان کیبود  یکشت مسابقات  یورزش ومیدراستد یروز نوشته است: رانیو یاهایصفه کابل شهر رو در
 کیوتازه برنده مسابقه شده بود گمانم تانک بود بود تخلصش به  میبرومندکه درآن زمان قهرمان بودواسمش کر

حاالبامن  نیدهمیصداکردکه با میکر یشده بودباال روناتوانیپ یلیخ کهیدرحال بلندگو  قیازطر یفضلو فهیبارخل
 شیوباهمان مدال ها قهرمان است که من هستم  کیدرافغانستان  ندیتراقهرمان بگو نجاهستمیچراکه من ا  یمسابقه بت

 یگم کرده  ییبلندشد که گو هجانیشوق وه باچنان  ادمردمیفر یکه داخل دوشک شد صدا نیداخل دوشک شدهم
 نهیدست به س یوگاهفضل فهیفضلوقهرمان جهان وخل فهیزنده باد خل  کردندیصدام نیاندومردم هم داکردهیخودراپ

بلندگوباقلب   قیراخواست اوهم ازطر کیجان ما میپهلوان کر دادیوناتوان خودراباالتکان م فیضع هم دستان  یوگاه
 کیضلوبوداماف فهیازجوان همان خل جوان مسابقه دهم هدفش  نیصداکردمن حاضرهستم باهم تیپرازصفاوصم

 نینمودعاجل درامبوالنس به شفاخانه برساند چراکه من توان ا اگرمرا افگار  دیوعده نما میبرا نکهیشرط دارم اول ا
 فهیمسابقه بااشپالق اجازه داد وخل یفریر م؟یبندماند یکوه بزنم خوچطورکنم حال راندارم که خودرا باپره 

 میکر فضلو افتادو  فهیخالصه بچنگ خل کردیزمیدوشک گر رفطرف وآنط نیا میرفت پهلوان کر میکر بطرف 
خومحکم گرفته  ی نهیس یفضلوراباال فهیوخل دوشک انداخت  یشده خودرارو یفن اضربهیچنان وانمودکردکه گو
دگه  میجان توبه کد فهیواه خل گفتیکلمات رام نیباشد وهم فهیواقعأتحت فشارخل  ییگو کردکهیبودوچنان دادوفغان م

چک چنان به  مردم باچک  میتوبه کد راسیکن خ میالیا راسیخ شمیرنمیت یازآنجاحت یتوباش کهیجا یکشت  دانیده م
جوان  میپهلوان کر دیرس انیواحترام به پا وجدآمده که زبان ازگفتن آن عاجزاست بالخره مسابقه جذاب وبا ادب 

ان پهلوانان جه فهیقهرمانان جهان خل باالنمودوصدا زد زنده باد قهرمان، شانه  یدواورارویفضلورابوس لفهیدستان خ
  ظاهرشد . نشیدرچشمان کم ب یواشک شاد ختنیخان مردم درگردنش آو فضل احمد  فهیخل
زرگر  قیپهلوان صد امرزیب مسابقه را باخته بود شب خانه خدا  فیزنگ  : پهلوان شجاع به حسن دیشهزاد گو یعل

 مسابقه نیبه فضلو باخت. از یمسابقه را طور قصد گرفت حسن  یکشت فیبود فضلو بلند شد باحسن زنگ یمهمان
. بال زده  یبرد ندار یگفتیم نیبب میابراه فهیکه خل دادیم  عکس نشان رفته میابراه  فهیخل یعکس گرفتن فردا در کاف

  رستم زمان هستم.  ررستمیمن را بگ ینام اصل ترا ، 
شروع شد  یپهلوان یها بود قصه رفته  کردیم یمهرو زندگ یب یکه در ب لیفضلو در خانه کرن فهی: خل دیزگویعز
شروع کرد به قصه خود. اه  فهیخل یکدام گسو کرد پهلوان نظام چطور هم  یکه همرا پر سان کرد فهیاز خل لیکرن

 دهدیم ذیخوب تعو شناسمیمال را م کیمه  یریگب ینظام قشت فهیخل یهمراه آمد گفت اگر  شینفر پ کیدفه  کی
همه کار ها  خو خالصه  یکنیم یاول ضربه فن قیبه زور خدا پهلوان نظام را در دقا میگریم ذیمال تعو  شیپ میریم

گفت و رفت بعدأ  یزیچ یفریگوش ر نفر آمد در  کیرا به توشک اجازه مسابقه داد  هر دو یفریشد روز مسابقه ر
  واه کو دهانته  لوگفتبه فض یفریر
زبان خود  ریرا از ز ذیتعو و  کنهیور دهانش را باز متکرار کرد مجب یفریر سین یزیصاحب چ یفضلو گفت ن 
  . کندیفضلو بلند و برنده مسابقه اعالم م دست پهلوان نظام رافورأ به خاطر کار  یفریو ر دیکش رونیب

پرسان کردند  شانیاز ا روز در شور بازار دوکان کاکا واحد پهلوان فضلو نشسته بود  کی: دیگو رانیش خراسان
 کاکا کاکا فضلو! یگفت شهیواحد گفت سر چپه  باخت باز بچه کاکا  ۲بورد  ۵۸ یقوشت ۵۶گفت  یگرفت یچند کشت

   قهر . اریباز بس فضلو
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قصه  نیماس ره خواند در ب  میکه رح یکردوقت یخود م یها یاز قهرمان ادی: فضلو اکثر اوقات  دیشاهزاد گو یعل
بچه بالل از پهلوانان  می..... ( چون در آن زمان رح  ره خواندم  میکه رح یکه ) وخت گفتیم نقدریخود فقد هم یها

که مردم  گفتیم یهم بدون گرفتن تخلص ) ماس (طور ضلوو ف توانستیخوابانده نم او را  یمشهور کابل بود و کس
  .بچه بالل را خوابانده میرح کنند فکر 

 کردندیاشتراک م مسابقات  ریدامکلوف وسا یکه قهرمانان مادر جامها ۱۳۶۰ یسالها نیداستان درهم کیو
قهرمانان نشسته بودند . خداوند  یاصغرتمام ملک  یدرچهارراه وندیدرکلپ م یکروزیداشتن  یجهان یودستاوردها

 نیریچوچه ، ناصرچوچه وسا میاهخداوند حفظ شان کند . نجف ، ابر  یلوگر قیزرگر ، صد قیرحمت کند . صد
خدارحمت  احوال شان شد .  ایگفت جو دیقهرمانان خوش امد یمد بود. بودنه بدست اش براهم ا آمده بودند و رستم 

گفت  ی. رستم بدون معطل دمید ایتالیا من عکس ات رادردروازه  فهیرستم کرد گفت خل یسو یزرگر رو قیکند صد
  رستم در هر جا باشد. کسع دیبا رایز .باشد دیکه شا

 

 فضل احمد پهلوان یشخص یزندگ
پدر ومادر  ی. در نوجواندیگرد متولد  رانهیدر شهر کابل در خانه فق ۱۳۱۰ یسالها نیفضل احمد احتماالً در ب استاد

کرد بعدا در  یکار م یدر سماوار شودیکس م یکه ب یزمان هم نداشت. او  یخودرا از دست داد.او خواهر برادر
 نکهیرا فرا گرفت. از ا یکلپ ورزش پهلوان نیکرد. در هم یخدمت کار م شیپ  ثیمنح یاز کلپ پهلوان یکی

بردند  یخود م اورا به خانه  یکابل گاه ینداشت. جوانها و کاکه ها یوابسته بود زور و قوت یبه نان وچا او  یزندگ
کاکا رستم از دست که  ایاستاد فضلو  الغر داشت.  یچهره کم یاستخوان یدادند. او قد بلند رو یونان و لباس م

 نکهی. پس از اشدیکه نم شدینم یکرد ول یم ندهیبه برد آ دیداشت ام  یعزم قو یخسته شده بود ول یلیخ شتباخت دا
پوده  تعدا بچه ها شوخ فضلو  ی. وقتبردیمتاثر شده رنج م یلیکردند خ یمردم مسخره اش م نامش فضلو پوده شد و 

.  میگرفت تیمدالها از فالن نن  نیپوده هستم ا هاگر م گفتیبا سنگ و چوب وار کرده م شدیم یباز عصبان گفتن یم
دعا  زبان است اهیگفتند کاکا رستم س یکرد. مردم م یم نموده دعا بد  انیو بعضاً گر دادیمردم را به دشنام جواب م

کابل  یپهلوانها یخواستند. به هرصورت تمام یدعابد دست اورا گرفته ازش پوزش م در وقت  ردیگ یبدش زود م
کردند تا دل  یدعوت م استاد را  ینمودند در مجلس پهلوان یاستاد فضلو باخبر شدند استاد را مداعوا م یزندگ از که 

  او نشکند.
پلوانها نام  گریو د بچه ها شده بود  دایاستاد پ یبرا یدل خوش کیماس را چت کرد  میرح استاد فضلو نکهیاز ا پس

و  قروت یبه کچر ادیز ارینمود. کاکه رستم بس یم سبز  شیسر را شهیتمسخر هم یگذاشتند. ول یاورا رستم کابل
چند  یواسکت و گاه یقروت بود. او گاه یاش کچر انهغذا دوست رفتیکه م کوفته عالقه داشت به خانه دوستان 

م. بدست آورده ا مدالها ها را در خارج  نیهمه ا گفتینصب بود. م یشماریب یکه در آن مدالها دیپوش  یم یکرت
  بودنه بود. کیدر دستش  شهیهم بایتقر
.و ورزشکاران جوان  بودیم کابل همراه ورزش کاران  یمل ومیمظلوم شده بود اکثرا در استد ادیز یزندگ ریدر اخ .

  دندینوشیشراب م کهیو دوم از کسان وانهید یکی دیترسیم  اریرستم از دو قسم مردم بس فهیخل . کردندیاز او مراقبت م
به مسابقات  ومیدراستد رستم مشهور ساخت . کاکا رستم  یماست را خواند بعدآ خود را به حاج میرح نکهیاز ا بعد

باز مردم چک  شدینامش گرفته م کهیکند زمان صدا  کرافونیکه نامش را در م گفتیم ندهیگو یبرا امدیم یپهلوان
خود را بلند  یدست ها یو گاه ماندیم نهیدست به س یگاه شدیبلند م شیجا رستم از  یو حاج کردندیم یچک طوالن

  .کردیم
شکست دادن پهلوانان  ها و  کیقصه از تکت رفتیدرهرجا م نکهیشناخت . جالب ا یفضلو را تمام کابل م کاکا
کارگربود خانه اش در ده  ونیخانه هما ای یعسکر اوقاتش در کلوپ  شتریب خنداندیرا م کرد،همهیم یو خارج یداخل

 یفروش م ریش یریپنجش ریدستگ یدکان صوف دراکثرا  گذراندیخود را م اوقات  ادیز کاخانهیدر ر یافغانان ول
  نشست.
 یبا فالن پهلوان کشت ایکه آ  دندیپرس یاگر از او م دنیبود که با وجود باختن و خو نیشدن فضلو به خاطر ا مشهور

 چیشناختمش ه گفتیم یگرفت یرام کنفرینام  نکهیا ای وقت مورال خود را نباخت.  چیو ه تگفیم یدفعتاً بل یریگیم
مدالها را در  نیاکثر ا گفتینام نهاده بود م یبهادر ودراکردمش.نام مدال ها خ ضربه چت  کی ینبود به هم یزیچ

  سقاو گرفته ام .  جنگ بچه 
 زیپهلوان فضلو را ن و از جمله دست  گرفتند یرا م یدست بزرگان کشت رفت یم دانیکه به م یریگ یکشت هر
 .کرد یم ریخ یدعا شیو برا دیبوس یم را  ریگ یصورت کشت یمهربان اریآن مرحوم با بس دند،یبوس یم
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

که  یتعداد دوستان کی  رفتیکه به حج م یپهلوان را به حج خانه خدا فرستادند.روز خدا کانیاز نزد یکی ندیگو
  خواستند دعا کند. فرستادنش به حج بخاطر بدرقه جمع شده بودند از پهلوان  یبرا

تمسخر مردم قرار گرفتم چه  و مورد  دمیعمر زجر کش کی: ایدعا کرد خدا انیدست بلند کرد و با چشم گر پهلوان
 یهمکار شیهمرا کهیدر حق کسان یو دعا ها ستند،یگر  یم همه دوباره برنگردم و همانجا دفن خاک شوم شودیم

که  برگشت چند متر کفن را با آب زم زم آورده بود رهنبود و پهلوان مظلوم دوبا چنان  رینمود. تقد یکرده بودند م
شخص که حج روان   نیهم شیسال همان تکه کفنش پ نیمتاسفانه چند .دیکفن مرا دفن خاک کن نیموردم با ا هرگاه 

 استاد به پشاور مهاجر شد  .نا تمام ماند تشیوص ه را آواره ساخت و دهه هفتاد هم یمگر جنگ ها کرده بود
فوت کرد . وجنازه  یشهبد هردم  اریتور به بس یدرخانه حاج درشهرپشاور ارغربتیفضل احمد درد فهیخل بالخره

 یحاج. خداوند پهلوان ختاندنیاشک ر ادیدوستان ز نبود  ادیز یمختصر بود . همانجا همه که چندنفر اریبس
 .کرد ادیزرستم را فهیخدمت خل آخر عمرش تورراعزت ودرحفظ خوداشته باشد در 

 

 ماس میرح پهلوان
زمان که فوت کرد مجرد و  بود، تا  خانه کابل کایماس، زاد گاه اش ر میکند : پهلوان رح یم انیب نیاتمرچن زیعز

فقط  یمقابل چمن حضور دیدر شاشه یهجر ۱۳۵۸   یال ۱۳۴۰ازدواج نکرد، از سال  یچگاهیاوالد بود و ه یب
البته آن دوکان  کرد، یم و در همانجاه خواب دبو یموصوف م یزندگ لیتمو منبع  گانهیداشت که  یدوکان بقال کی

داده بود  گانیرا  یبه اساس رفاقت شخص ماس میبه رح که از دوستانش بودکه شد یباب آپارتمان م کی که مربوط 
ماس و  می. قصه رحفروختیهم م خیریش تابستان فالوده و  امیماس بعضأ در ا میمعاف بود! رح هیاخت کراو از پرد

و شکست دگر کارنامه نداشت! اما از  دنیفضلو در همه عمر جز خو بود که  یپوده طور یفضلو ای تمرس یفضلو
از آن  شد که بعد  یماس بخت برگشته بود. داستان طور میرح نیکه غالب شد، هم یپهلوان گانهی  یباال یشوربخت

او را تلخ  یشکست زندگ نیا  وماس تلخ شد  میفضلو، دگر روزگار رح یماس و غالب شدن افسانه ا میباخت رح
سوار و چک چک زنان از  یدر گاد شیاز رفقا فضلو با جمع  گاهیشد! چون که هر گاه و ب یساخت و منزو

 م،یو در پسوند نام رح …یدیکه چطور خواندمت د دادیرا طعنه م میرح و  رفتیاس رژه مم میدوکان رح یشرویپ
! اصأل …یشد که چطور مانند ماست چپه و هموار  کرد یخطاب م میحبه ر یعنی.. شود یاضافه م  نجاهیماس از هم

 مراد از ) ماس ( ماست است
 

 موخذ
 
 در صفحه فیس بوک قیام رزمندگان به فضلوی پودهپهلوان فضلو مشهور . ۱
 
 در صفه فیس بوک تاریخ افغانستان پهلوان فضلو کی بود؟. ۲
 
 رسانی اففغانستان شبکه اطالع تبه بهانه مصاحبه حکمتیار را یادی از فضلو پوده ؟ در ویبسای. ۳
 
 خلیفه فضل احمد نوشته در صفحه فیس بود کابل شهر رویا های ویران :۴
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