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  ! بادروان شھيدپھلوان احمدجان شاد
  

ديا ه سروصدا درم ه ،ھفت ن ھفت زیاي ستان عزي ا افغان رزمين م ان وس اطری جھ ھادت قھرمسپ١١ بخ ان تمبر وش

ی ود!!!!مل سعود ب اه م ی .  احمدش ان مل روروان قھرم ول پيک ای غ دنگ ھ صرويران  !!!!روان بل ن دوق ادکه اي ش

ل ویشد ومنتظرديگرياران  احمدشاه مسعودبنا!!!!دوباره دربھشت بخاطرقھرمان ملی . گرديد  که درجنگ ھای کاب

  .شد؛ می با اندی کرده صادقانه ھمراھراخود  !!!!رھبرانقالبی وقھرمان 

وان انداخت روزھايی   اين سروصداھامرابياد د، پھل ادنمی کن که ملت ماازيک قھرمان ديگر بنام پھلوان احمد جان ي

ای ه پنجشير  ویاحمدجان بودکه ازاحمد شاه مسعود قھرمان ساخت وجای پ ه بعدازحمل  در آی اس آیبدستور راک

  .بازکرد.  کوتاه شده بود!!!!زمان سردارمحمد دوود خان شھيد
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شمند  زرگ ودان رم ب تاد محت د اس ران انکارکنن د واگرديگ ارنمی کن رف راانک ن ح دان اي ا وج شيری ب يچ پنج  ھ

ود ه درتجارت شريک من ب ی ک اروق امين ی برادرانجينرف ون  شوھرخواھر و و پوھاندغالم علی امين سرعمه پھل پ

ود ان ب د ج ون احم م زن اول پھل اروق ھ د وخواھرف ی ش ان م د ج د .احم وان احم ان  پھل د ج سرپھلوان احم ان پ خ

نم کشوریدر دگی می ک ی  که من زن ويعن ادا درتورنت د وی کان اه  می کن اه گ ا"گ ای "کاک ا گ دن گ ه دي ه سری ب  گفت

 است می زند وکاکای خودراازوقتی می شناسد که من درخانه احمد جان پنھان وی که يادگارپدر وپدر کالن خودپير

اجرا باخبرھستند وانکار حمد شاه مسعوا!!!!!!ھمرای قھرمان ملی  ن م ا ازاي سم آنھ ه من می نوي زی ک د بودم چي

  .نمی کنند

ود، آی اس آیحصار محقرباال  بياد دارم که احمدشاه مسعود از مقر ده ب ه نورستان آم ای ثورب د از کودت  پشاور بع

تور  ه آن بدس اطر حمل شيرکه بخ ردم پنج رس م دآی اس آیاز ت ردار محم ان س ه در زم دين ک ب ال ه  وگل   داوود ب

  .، به پنجشير آمده نمی توانستپنجشير حمله کرده بودند

دآی اس آی احمد شاه مسعود بادار ودسته زيرا   رده بودن رار ک سراجی . ف ستارجبل ال دال روان شاد وعبدال شاه اب

وھرعمه  د بيگ ش ر وزارت څ محم سراجی انجن ل ال در جب ر حي رادر انجن در ب واد مخ در وزارت م ارنوال موادمخ

ود از فو ود او مستوفی نب ود گرچه او دوست من ب ستار ب وھنايدعامه ستارمشھور به مستوفی عبدال صاد یځپ  اقت

ام مستوفی ش می اورا بعد از مرگ کابل فارغ شده بود حزب اسالپوھنتون د ستار مستوفی در جنگ بن شھرت دادن

ی دستگاه جاسوسی سردارمحمد داوود  د شاه مسعود د اسير شپنجشير بدست مردم پنجشير ومصونيت مل و احم

ستانآی اس آی وجاسوسان  ه پاک اره ب ين  دوب ان ھم ه ازھمرکاب ر ديگر ک د نف دال وچن ا اب تار وش د وس رار کردن ف

ا آمدن حزب دموکراتيک خلق در از بودند !!!!قھرمان ملی  د ت ردم پنجشير اسير شده بودن طرف دولت داوود وم

ودم وشب زندان دھمزنگ زنده بودند ومن در زندان از ا معرفی ب ای ١٢ نزديگ با آنھ ان سال اول کودت  جوزا ھم

ثور با ديگر دارودسته اخوانی ھا ومسلمانان صادق وطن ما از زندان پلچرخی ناجوانمردانه بدون محکمه کشيده و 

  .کشته شدند روان شان شاد  

ا د صديق خ دير صاحب محم ن پنجشيری را می دانست احمد شاه مسعود که نفوذ وقدرت پھلوان احمد جان پسر م

ه هوچند وقتی ھمرا ستان بودب ه پاک تن ب د جان پيش از رف  آقاجان برادرپھلوان احمد جان شاگرد پھلوانی پيش احم

دن  رايط آم ه ش ود ک رده ب واھش ک ود وخ ته ب ه نوش ان  نام د ج وان احم ود پھل تاد خ ه ویاس ا ب تان ت  را از نورس

  .پنجشيرمساعدسازد

د ک و ت کن م اورا حماي ای چري ھ اه ه جنگ ھ د ش وان احم شير وپھل ردم پنج مال بکمک م شير وش ی را در پنج ک

ای  سران کاک د وپ انگی بودن ًخصوصا درنامه خود کمک خانواده حاجی گلستان خان وبوستان خان که دو برادر دوگ

د تر از قوم خود که از شاگردان دستگير پند احمد شاه مسعود زيا.وکيل قيوم خان می شدند نموده بود  جشيری مانن

ه می ولی مسعود پدر خانم فرشته جان حضرتی  وميرداد خان پنجشيربودند جان محمد خان خسر وم تکي ه آن ق ؛ ب

  .نمود

  

  : و گفت به جواب احمد شاه مسعود نوشته ای پھلون احمد جان نام

دکه با تو  ھت نفر ھمرا٩ شما وه بشرطی من ھمرا اد مقدس آم د کمک ه ادرنورستان بخاطر جھ نم اول در ي می ک

ا آی اس آیبين شما کارکنان  ه ملت م ين است ک  نباشد اگرباشد آنھا را با خود آورده نمی توانيد شرط ما وشما ھم
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د  ا خاطره خوش ندارن ستانی ھ ردم پنجشيراز پاک ا آی اس آیوًخصوصا م ستان در وطن م  دستگاه جاسوسی پاک

  .توطئه می کند 

ه دستور ي با آنھا روابط خودرا قطع کنيد، قدم ھای شما سر چشم واگرميخواھاگر می توانيد اد را آی اس آید ب  جھ

  . برگرديد، که آمده ايدیدر افغانستان آغاز کنيد از ھمان راھ

 امروز ھم حمايت نمی ند حمايت نکرداس آی آی مثليکه در وقت حمله شما به پنجشيرمردم پنجشير از شما بخاطر

  .کنند 

ن پھلو ا اي ر ب ا آقاجان برادرخودفرستادم اگ ستان مامای خودرا ب رم حاجی گل ن احمد جان در نامه نوشت من محت

م رار داري اد ق رد درخدمت شما وجھ ا م . شرايط شما ورفقای شما موافقه داريد من ومردم شريف پنجشير از زن ت

  .کی يد طوال دارندگ ھای چرينا باعث می روم که در جن شما به بدخشان ھم نزد پيروان موالهومن ھمرا

نم ، وھم شمارا به عبدالمجيد کلکانی که در مخفی کاری يد طوال دارد ستان .   معرفی می ک ه حاجی گل ود ک ان ب ھم

ر  ه اث خان وآقاجان برادر پھلون احمد جان که بعد ھا توسط شورای نظار درزمان طالبان بدستوراحمدشاه مسعود ب

د ه توسط پالن ھای مارشال  ، قسيم ،عب دالرحمن محمودی ک ه عب د مشھور ب ه فضل احم انونی بگفت هللا عبدهللا وق

داکتر عبدالرحمن در . جنرال قره بيگ پنجشير آشکارا درميدان ھوايی در مقابل چشم تيزبين پوليس وخاد کشته شد

ان: ھند به من گفت د شاه مسعود قرم ی که آقاجان به دستور احمدشاه مسعود در کابل ترور شد، احم  شما !!!! مل

ا د ھم ستان آورده شده بودن ه در نملت گوسفندی توسط آقاجان وحاجی گل  وقتيکه احمدشاه مسعود نمک حالل ک

د جان ک د جان را شھيد لدستر خوان مدير محمد صديق پدراحم درت رسيد اول احم ه ق ود ب ه ب ا ال رفت سترول آن ب

روان برخی از  امروزتأسف مگربا  ت شاد بازپيروان مجيد و باعث راکشویساخت روان  ا پي ه آنھ ن ک درعوض اي

  .نده اساختخود را تاج افتخار  شاخ بزنمايند،ابرازنفرت از وی و باندش 

ستان  ه ملت افغان دالرخمن خان ب ر عب ه مرگ امي ود ک ا ب ا ارزش پيش ملت م در ب ان ق مرگ احمدشاه مسعود ھم

  :ارزش داشت شاعری در روز اول مرگ اميرعبدالرحمن خان جالدگفته بود 

  دی آفرين برمردندکره عالمی رازند

 يعنی به مرگ توخبيث درحقيقت جھان زنده شد

د ه من مصرع دوم بيت شاعرراپيدا کرده نتوانستم باقی ماند وان احم  بيت را بخاطر چند روزی که باھم در خانه پھل

  .مه ا خود سرود!!!!جان بوديم  روز مرگ احمدشاه مسعود دوست سابقه ام

  "دنتمرعالمی رازنده کردی آفرين  بر "

 تپشته ازکشته ساختی نشدی پاين ازخر

  تزی   دروکس نکردازترس دقلباب  يکر

  تمی شکندآخرتاريخ يکروزی پای  خر

 

  ن برسانم انمی توانم بی طنز نوشته خودرا به پاي

زن يک صاحب خانه از دست يک پشک چتل خانه گرد به ستوه آمده بود دست وپای پشک را بست وبدست شوھر 

  .را به دريا اندازدخود داد که او
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 آب ه رااميرعبدالرحمن خان جالد ھمان روز پل يک پيسگی را افتتاح ميکرد ديد که يک پشک چتل دست وپای بست

شيدند  دالرحمن خان روی خودرابطرف الال . می آورد امر کرد که پشک را از آب بکشند پشک را از آب ک ر عب امي

  :  گفتهکرنيل پدراسماعيل خان وردک کرد

  دست وپای اين پشک را بسته کرده اند ودر دريا رھا نموده اند؟چرا 

شايد کدام خانه از دست اين پشک به تنگ آمده باشد دست وپای آن را بسته کرده در آب انداخته :  ال ال کرنيل گفت 

  .دنباش

ان طوريکه دل از امريکايی ھا سخت قلب نبود دلامير عبدالرحمن خان که کمتر  ه ش به پشک سوخت ھم ا ب امريک

دست وپای پشک چتل را باز کنيد : شورای نظاروديگر جنايت کاران وطن ما بعد از حمله باالی طالبان سوخت گفت

  .يدئاين فرمان را بگردن آن بسته نما.

دم رنجه فرمادر فرمان نوشت اين د،  پشک به ھرخانه که ق داردآنشيدن حق ککسی ي ان ً پشک راسا. را ن ه ھم  ب

ه ایانه ديد که به گردن پشک يک فرمان خانه رفت صاحب خ ن پشک است ودرفرمان نوشته شده در ھرخان ه اي  ک

رام  استاد . را ندارد اوحق کشيدن کسی خواسته باشد زندگی کند  ا احت انواده خودب صاحب خانه درمقابل پشک با خ

  : گفتهشد

  .انه را بتورھا می کنيم خدا حافظ  پشک جان وقتيکه تو به اثر فرمان امير عبدالرحمن خان، صاحب خانه شدی خ

شه ا ھمي ت م د بخ ن ب اروط ران  اختي تعمار گ ان اس ه فرم ا  ب شک ھ ه پ زب یش ب ه ح ده از روزيک ل داده ش  چت

ا می ، وحزب اسالمی تسليميدموکراتيک خلق  شورای نظار، مجاھد ، طالب تسل  وديگر خاينين   به فرمان روس ھ

 ، ترس اين جنايت کاران نمی توانم در وطن خود زندگی کنم اين بيت زير دردو امريکايی ھا مفتخرگرديده اند من از

  .،ھجران وفراق مرا بخاطر دوری از وطن نشان می دھد 

 

  نپرس ازپيری وغربت که دردنابسامان است

  که انگشتان پيری ھمنوای خامه لرزان است

  زن واوالد وعروس درخدمت من ناالن است

 پروان استمھياھستی درغربت ولی فکرم ب

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


