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چکیده ای از نوشته های زنده یاد "سید موسی عثمان هستی"
سید موسی عثمان هستی که اکثر هموطنان ما با نوشته ها و حق گوئی های وی طی سالیان مدید آشنائی
داشتند ،نوشته ها و مضامین دست اول از نخستین قیام ها و نبرد های درۀ پنجشیر در مقابل تجاوزگران
روسی را می نوشت ،چون خودش در آن دره و در آن نبرد ها اشتراک داشت ،مسعود قصد جان او کرد
و ،...در آن زمان زنده یاد"پهلوان احمد جان" ،فرماندهی جبهات پنجشیر را به عهده داشت ،...بعد ها
در اثر توطئه بازی های احمد شاه مسعود که در آن زمان تازه به درۀ پنجشیر آورده شده بود "،پهلوان
احمد جان " کشته می شود و ،...نوشته های زیادی از روانشاد موسی عثمان هستی در آرشیف های آن
زمان این کمترین وجود دارند که پرده از اسرار زیادی برمیدارند و در آن زمانها هم در وبالگ"خزان
دیده" و بعد ها در سایت"استقالل -خپلواکی" همه به نشر رسیده اند .آرشیف وبالگ "خزان دیده" ،را
مقامات مسؤل جمهوری اسالمی ایران  ،با تمام وبالگ و دار و ندارش ،از بین بردند ،اما آنچه در
وبسایت"استقالل -خپلواکی" نشر شده است ،هنوز موجود اند.
اینک چکیدۀ از یک نوشتۀ مستند شان را خدمت هموطنان تقدیم میکنم .تا چه قبول افتد و چه در نظر
آید.

...حین بازگشت احمدشاه مسعود به پنجشیر از جوزای ۱۳۵۸تا ۱۳۵۹یکتعداد مبارزین واقعی راغیر
از پهلوان احمدجان قهرمان ملی ،وطن پرستان دیگر را در آن زمان که با آی اس آی روابط تنگاتنگ
داشت ،از مکرهای روباهی کارگرفته به شهادت رساند .عظیم فارغ تحصیل ابوحنیفه از منطقۀ گالب
خیل کهمرد ،شجاع و وطن پرست بود ،اولین کسی است که احمدشاه مسعود را بزکوهی مینامید.
شخص دیگر معلم دین محمد پنجشیری ،معلم نورمحمد مشهور به آرتوس ،تاج و وصال از پاین
پنجشیر از قریۀ تاوخ خواجه مرزا از قریۀ سنگین خان با یاران اش میرحسین و برادراش از دوستان
و یاران جاناجانی خود ،مسعود از قریۀ بابه ولی ،فاروق  ،رزاق ،سیف الدین از جملۀ سرگروپ ها
بودند .از قریۀ آرمان در حدود پنجاه نفر با این شهدا همفکران وهمسنگران شان به جرم همکاری با
salamwatanam@gmail.com

این سه نفر کشته می شوند .مجاهدین اندراب را به خاطریکه تن به احمدشاه مسعود نمی دادند در
کمین ها توسط دار و دستۀ مسعود کشته شدند .نصرهللا خان پیشغور در یک شبخون توسط احمدشاه
مسعود نابود می شود .غیر از اینها بشمول ولی نعمت اش پهلوان احمدجان صد ها نفر دیگر را
کشت تا باالخره به نام آمرصاحب مشهور شد .در این کشتار پول و زمرد قیوم نقش بیشتر داشته
است .مشت نمونۀ خروار:
سی و پنج نفر سامائی که از کوی صافی در اثر فشار حزب اسالمی فرار کرده بودند ،توسط احمدشاه
مسعود زنده به دریا انداخته شدند.
در ذیل از جملۀ این سرفرازان و قربانیان جنایت هولناک باند اخوانی احمدشاه مسعود منافق ،نامرد
و مشت نمونۀ خروار نام برده و یاد می کنیم و محل زادگاه شان را به اساس تقسیمات اداری همان
وقت کشور می آوریم :بخاطری که بهتر بشناسید که احمدشاه مسعود در قتل کدام اشخاص مستقیم
دست دارد این لستی که تکراری هم آمده خدمت خوانندگان وعالقمندان تاریخ معاصرافغانستان تقدیم
کردم :
الحاج پهلوان احمد جان صدیق فرزند جگرن محمد صدیق قهرمان کشتی و قبالً رئیس ملی المپیک
افغانستان از قریۀ سفید چهر ولسوالی پنجشیر والیت پروان (فعالً والیت پنجشیر).
معلم کرام الدین فرزند مال محمد از قریۀ ملسپۀ بازارک ولسوالی پنجشیر والیت پروان.
محمد غفار فرزند احمد بیگ پسر کاکای پهلوان احمد جان در جریان درگیری در سفید چهر به
شهادت رسید.
قل محمد فرزند حبیب هللا کارگر "لودر کار" در پروژۀ حفظ و مراقبت سالنگ ها .از قریه گالب
خیل در درۀ پارنده به همراه نفرات شماره( )6 -7به شهادت رسید.
تاج محمد فرزند غوله مرزا از قریۀ سنگی خان ولسوالی پنجشیر والیت پروان .باسواد .قبل از
شهادت دهقان.
قاضی محمد عظیم فرزند محمد ابراهیم فارغ صنف (  ) ۱4دارالعلوم کابل .از قریۀ الله خیل منطقۀ
درۀ ولسوالی پنجشیر.
غالم حسین فرزند محمد امیر محصل دانشکدۀ ادبیات .از قریۀ گالب خیل منطقۀ درۀ ولسوالی
پنجشیر.
محمد مراد فرزند محمد محسن از قریۀ جهرعلی منطقۀ درۀ ولسوالی پنجشیر.
امرالدین فرزند نجم الدین دهقان از "

".
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معلم محمد دین فرزند سلطان .فارغ دانشکدۀ ادبیات .از قریه گالب خیل منطقۀ درۀ ولسوالی پنجشیر.
محمد صادق فرزند بلند خان فارغ صنف (  ) ۱۲از قریه قلعۀ ترخه منطقۀ درۀ ولسوالی پنجشیر.
مال عبدالجلیل فرزند محمد افضل از قریۀ باباعلی ،پدر عبدالحفیظ آهنگرپور ولسوالی پنجشیر .به
جرم پدر حفیظ بودن.
معلم محمد نور فرزند مال مرزا محمد از قریۀ باباعلی ولسوالی پنجشیر .فارغ صنف  ۱4دارالمعلمین
پروان.
عبدالفاروق فرزند نیک محمد برادر زاده وکیل اختر محمد خان .متعلم صنف لیسه صنایع کابل .از
قریۀ باباعلی ولسوالی پنجشیر.
محمد زارق فرزند لنگر خان .نواسۀ کاکای وکیل مذکور .از قریه باباعلی فارغ صنف نهم .ولسوالی
پنجشیر.
نظر محمد فرزند سکندر .قبالً مأمور دولت .از قریۀ کرامان منطقۀ درۀ ولسوالی پنجشیر.
جانگل فرزند امیرخان فارغ صنف (  .) ۱۲قبالً مأمور دولت .از قریۀ کرامان منطقۀ درۀ ولسوالی
پنجشیر.
محمد اکبر فرزند عبدالجلیل متعلم صنف (  ) ۱۲از قریۀ کرامان منطقۀ درۀ ولسوالی پنجشیر.
دولت خان فرزند سید محمد .دهقان .از قریۀ پسگران ولسوالی پنجشیر.
محمد نعیم فرزند بابه خان فارغ صنف (  ) ۱۲از قریۀ پسگران ولسوالی پنجشیر.
محمد رازق فرزند سیدخان از قریۀ تنخو درۀ عبدهللا خیل منطقۀ دره ولسوالی پنجشیر.
عبد الرحیم فرزند محمد کریم از قریۀ سفید چهر ولسوالی پنجشیر .بعد از مدت چند ماه زندانی بودن
در منطقۀ دره ،به شکل انفرادی به شهادت رسید.
انجنیر محمد عمر فرزند احمد دین از قریۀ ملسپۀ بازارک ولسوالی پنجشیر.
محمد صدیق فرزند ...از قریۀ ملسپۀ بازارک ولسوالی پنجشیر.
شمس الدین فرزند ...از قریۀ پاراخ رخه .سه روز پس از عروسی اش دستگیر شد .ولسوالی پنجشیر.
علم آغا گل فرزند ...ولسوالی پنجشیر والیت پروان.
معلم خواجه مرزا فرزند ...ولسوالی پنجشیر والیت پروان.
معلم محمد ایوب فرزند آغامیر خان از قریۀ باباعلی توسط رژیم خلقی در تپه های گل غوندی بر
فراز شهر چاریکار مرکز والیت پروان به شهادت رسید.
جاودانه باد یاد این سرفرازان تاریخ و کشته گان دست خون آلود اخوان!
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زندان "چاه آهو" در نقطه ئی مرتفع تر از مزار " جاودانگان گمنام" در کمر های بلند هندوکش قرار
دارد.
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