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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

 

 ۲۱/۰۸/۲۰۲۲                                            ات افغانستان                                مختص  بخش: ،اعطا امین

 افغانستان  ریدر قاموس کب پهلوان « خلیفه نظام»معرفی 

 

محمد سبحان از جمله ستاره های درخشان تاریخ ورزش پهلوانی   فرزند الدین مشهور به خلیفه نظام پهلوان  استاد نظام

.گشود کابل دیده به جهان  در ده افغانان  ۱۲۹۸در سال  کشور

 

  .بود افشار هژده سالگی به پهلوانی پر داخت و از شاگردان خلیفه برات  از سن 

 . بود کم میگفت و مهربان بود و قلب بزرگ داشت  کابل استاد نظام ده افغانانی مرد عیار منش و کاکه

 .را به یاد دارد استاد نظام را هر کی دیده بود لبخند صمیمی او 

 . ی را به زمین کوفت زیاد کرد پشت پهلوانان  استاد در مسابقات زیاد شرکت 

او دومیله آهنی را باالی شانه   .روز های جشن خلیفه نظام با ضرب میل استادانه خود مردم را بسیار متحیر میساخت  در

  .کیلو  ۴۹ می گفتند وزن هر میله هفت سیر کابلی بود یعنی مردم  ،هایش میچرخاند

ده افغانان داشت که فعآل در جایش گلبهار سنتر آباد شده و هم یک رستورانت خلیفه نظام کلپ پهلوانی بنام آریانا در 

 . درآنجا داشت و کلپ مذکور تا فعآل به همین نام آریانا فعال است بسیار قدیمی 
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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد   نمایانگر اصالت افغانستان باستان است  که  قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینهتیم بنیان گذار این 

 رساند

  استاد نظام پهلوانان زیادی را تربیه کرده و  .رفت  مردانهنامدار مردانه زیست و و پنجه  قویاستاد نظام مرد اهنین و 

  .روح این اسطوره ورزش و رستم کابلی شاد باد .ورده است آافتخاراتی فراوانی را برای وطنش 

  د:دیده میشو جمع شاگرد هایش در این عکس چند پهلوان که

میر افغان از شور بازار و  پهلوان فیض محمد از چندول کابل ،پهلوان جان آغا ،احمدجان پنجشیری ،پهلوان ابراهیم

 .کابل

 


