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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  

 

 ۰۹/۰۹/۲۰۲۲                                       مختصات افغانستان                                  بخش: ،در گستره زنده گى

 پهلوان احمد جانیادبود از ستاره درخشان ورزش پهلوانی 

 در قاموس کبیر افغانستان 

 

درسال   صدیق  محمد  دگروال  فرزند  جان  احمد  پهلوان 

جهان   1325 به  دیده  کابل  افغانان  ده  در  خورشیدی 

گشود.تعلیمات ابتدایی را در مکتب تجربوی بی بی مهرو  

مکتب   شامل  تحصیل  ادامه  جهت  وبعد  رسانید  پایان  به 

تیم   شامل  سال  یک  نمودن  سپری  از  پس  شد،  نظامی 

د و توانمندی که داشت در  سپورت معارف شد و با استعدا

ممتاز   آزاد  کشتی  در  همقطارانش  بین  در  یکسال  ظرف 

با   و  کرد  آغاز  ورزش  به  پانزده سالگی  از  وی  گردید. 

زحمت کشی وتمرینات متداوم به یک پهلوان واقعی مبدل  

گردید .او با موفقیت از آزمونهای دشوار بدر آمده وعضویت تیم ملی پهلوانی کشور را کمائی  

پهلوان احمد جان توانست سرسختانه بیشتر حریفانش را از صحنه ی مبارزه خارج وخودش  نمود.

 .را به کرسی قهرمانی وزن دوم تیم ملی قرار دهد 

 

پهلوان احمد جان به منظور تشویق جوانان، کلپ های ورزشی آزادی، کلپ ورزشی پنجشیر،  

وستداران وی از آن استقبال  وکلپ ورزشی جوانان را تآسیس کرد. که صد ها تن از جوانان ود

غرض انجام مسابقات بین    1347کردند. او عالقه وافر به کتاب وخوانش شعر داشت. در سال  

به منظور انجام مسابقات جهانی به مونشن ودر سال    1352المللی به مکسیکو رفت ودر سال  

سابقه در  م  52غرض انجام مسابقات پهلوانی عازم اتحاد جماهیر شوروی گردید . در    1357

داخل وخارج از کشور با بدست آوردن مدال های طال،نقره و برونز از جمله قهرمان های ورزش  

رییس کمیته ملی المپیک مقررشد.بعدآ به پنجشیر    1357پهلوانی بود . پهلوان احمد جان در سال  
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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

با نفوذ و از محبوبیت و احترام خاص برخوردار بود به هم  ین  رفت او در بین مردم پنجشیر 

 .بقتل رسیدخاطردر آنجا با یک دسیسه سازمانداده شده  

 .روان اش شاد ویاد اش گرامی باد


