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 ))آخرين روز مسعود (( نگاهی به 
 

ه به نگاه ميکردم که آخرين روز زندگی احمد شاه مسعود را نشان ميداد و اينکه چگون) You Tube(ويديوئی را در 
اين ويديو سواالتی را خلق ميکند که بايد اندکی در آن تعمق کرد و جريان حادثه را از زاويه ديگری به . قتل رسيد 

 .تماشا نشست 
و همه قبول کرده ايم که دونفر تروريست .   همه جريان وقايع آنروز را از زبان افراد حاضر در صحنه شنيده ايم 

خواجه بهاءالدين رسانيده و احمد شاه مسعود را بوسيله مواد منفجره ايکه در کمره عرب درلباس خبرنگار خود را به 
و بازهم ميدانيم که همين دونفر عرب بعد از آنکه مهمان . فيلم برداری خويش تعبيه کرده بودند ، به قتل رساندند

مسعود خواست با آنها مصاحبه طالبان بودند ، مدتی هم مهمان رسول سياف بودند و همين سياف بود که از احمد شاه 
و بازهم همه ميدانيم که همين دونفرعرب، حدود دوهفته در خواجه بهاءالدين مهمان گروپ امنيتی احمد . داشته باشد

شاه مسعود بودند و قراريکه نزديکان احمدشاه مسعود ادعا ميکنند ، گروپ امنيتی مسعود يکی از قوی ترين و 
يتی در منطقه بود ولی بازهم همين دونفر عرب به راحتی و بدون کدام مشکلی خط کارآزموده ترين گروپ های امن

و بازهم  خبر داريم که يکی از آن دو . امنيتی احمد شاه مسعود را عبور کرده و وظيفه خويش را موفقانه انجام دادند
بلی . مر قسيم فهيم تيرباران شدنفر عرب تروريست از حادثه جان بسالمت برد و از محل حادثه فرار کرد که بعًدا به ا

 .اين داستان و يا گزارش همين گونه از خواجه بهاءالدين به بيرون فرستاده شد و ما هم قبول کرديم 
فيلم ويديوئی متذکره چند نکته باريکتر از مو را در بر دارد که اگر به آن دقيق شويم و آنرا به اصطالح !   ولی و اما 

 .داشت متفاوت ميرسيم موشگافی کنيم ، به يک بر
   در يک قسمت از ويديو آقای مسعود خليلی مشاور فرهنگی احمدشاه مسعود که در زمان انفجار در کنار مسعود 
قرار داشت و در اثر همان انفجار شديدا زخم برداشت ، به لسان فرانسوی به خبرنگار جريان وقايع را تشريح ميکند 

ی بلديت ندارم ، از دوست عزيزی تقاضا کردم جمالت مسعود خليلی را برايم ترجمه از آنجائيکه بنده به لسان فرانسو.
ايشان لطف نموده و ترجمه همان قسمت از گفتار آقای خليلی را در اختيارم گذاشتند که اينک باهم از نظر . نمايد

من فكر  ---يدچ پي درهمرابعد پهن شد و ما  ---يورش آرد  يك آتش آبي تيره طرف ما---آتش آمد: ((...ميگذرانيم 
  ...)) نا از بيرون و من فرياد آشيده نتوانستمئيك آتش مطم ---به قوماندان مسعود فكر آردم ----آردم شايد يك راآت

 .به جمالت باال از زبان مسعود خليلی خوب دقيق شويد !   بلی هموطنان 
يک آتش مطمئنا از بيرون  و من ... يک راکت من فکر کردم شايد .... يک آتش آبی تيره طرف ما يورش کرد  (( 

 ....)) فرياد کشيده نتوانستم 
آتش آبی تيره ((  آنانيکه به  مسائل نظامی وارد اند و يا الاقل  خدمت عسکری را گذشتانده باشند ، به خوبی ميدانند که 

لی در همانجا متذکر ميشود که آتش بازهم آقای خلي. از فير يک راکت بوجود می آيد و نه از انفجار مواد منفجره )) 
در اين جمله يک حقيقت ...)) من فکر کردم شايد يک راکت (( او ميگويد . آبی تيره بعد پهن شد و آنانرا در هم پيچيد

غير قابل انکار  نهفته است و آن اينکه از فير راکت تا رسيدن راکت به هدف چند ثانيه فرصت بوده است و آن همان 
ده است که جناب خليلی به قومندان مسعود فکر کرده است ، ولی ديگر فرصتی برای عکس العمل وجود ثانيه هائی بو

در حاليکه انفجار مواد منفجره تعبيه شده در . نداشته است و فرصت فرياد کشيدن را از آقای خليلی سلب نموده است
آتش آبی ((ار داشته است ، هرگز نمی تواند يک کمره فيلم برداری که در چند قدمی آقای خليلی و احمدشاه مسعود قر

به قومندان مسعود فکر (( و فرصت )) آتش آبی تيره (( توليده کند و صد البته که هرگز هم فرصت ديدن آن )) تيره 
 .را به کسی نمی دهد و درهمان ثانيه که منفجر شود در همان ثانيه هدف خود را نابود ميکند )) کردن 

يک آتش مطمئنا از بيرون .... من فکر کردم شايد يک راکت ((...  و بازهم آقای مسعود خليلی اظهار ميدارد که 
آقای خليلی مطمئن بوده است که يک آتش با شعله آبی تيره از ! بلی ....)) . و ما را درهم پيچيد ... بعد پهن شد ....

 .ش کرده است و آنانرا درهم پيچيده است بيرون و نه از داخل اتاق مصاحبه  ،  طرف شان يور
   از جانب ديگر اگر به همان اتاق که مصاحبه در آن جريان داشته و بعد انفجار رخ داده است و سبب هالکت 
احمدشاه مسعود و جراحت مسعود خليلی و عده ديگر گشته است ، اندکی دقت کنيم ، خواهيم ديد که اتاق کامال درهم 

ولی واما و مگر ، کمره . ی سوخته است و در ديوار از شدت انفجار سوخته وسياه گشته است ريخته و ميز و چوک
فيلم برداری تروريستان عرب همچنان سالم و باالی پايه خود قرار داشته و صرف دريچه آن از جا پريده است و بس 

 . 
  



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 2

 
را کامال درهم کوبيده و به ذغال مبدل ساخته چگونه امکان دارد که با انفجار مهيبی که در و ديوار و اثاثه يک اتاق 

است و احمد شاه مسعود را جابجا به هالکت رسانده و مسعود خليلی را شديدا مجروح نموده و عرب فيلم بردار را نيز 
به قتل رسانيده است ، کمره فيلم برداری کامال سالمت باقی مانده باشد ؟؟؟ در حاليکه عقل سليم حکم ميکند که در اثر 
چنان يک انفجار مهيب ، کمره فيلم برداری که گويا مواد انفجاری در آن جاه سازی شده بود ، بايد پارچه پارچه ميشد 

شايد (( اين سناريو را عقل سليم نمی پذيرد و آقای مسعود خليلی نيز به صراحت در همان فيلم متذکر شده است که . 
بسوی اتاق ...)) نا از بيرونئيك آتش مطم((ه با شعله آبی تيره و و اين درست همان راکتی خواهد بود ک)) يک راکت 

مصاحبه فير شده و باعث هالکت احمد شاه مسعود گرديده است و يگانه شاهد عرب که در جمع توطئه چينان نبوده 
ر نداشته است نيز در حالی هدف رگبار افراد فهيم قرار ميگيرد که راهی برای فرار نداشته و هرگز هم تصميم به فرا

همانگونه که آقای دشتی . است و صرف برای نجات جان خود ، خود را از محل حادثه به بيرون پرتاب کرده است 
 . فيلم بردار افغان و از نزديکان احمد شاه مسعود نيز از محل حادثه پا به فرار نهاده و جان بسالمت برد

اينکه در پس پرده . ه ای از حقايق ناگفته را بيان داشته است   آقای مسعود خليلی خواسته يا ناخواسته و در لفافه شم
اما آنچه به همگان واضح و روشن است ، اين است که قسيم . چه رازی نهفته است ، يقينا روزی برمال خواهد شد 

زمان فهيم هرگز فرد مورد اعتماد احمد شاه مسعود نبوده است و در جمع قومندانان مشهور و متهور شورای نظار در 
جهاد قرار نداشته بلکه احمد شاه مسعود بر وی  سخت بدگمان بود و نيز  رسول سياف  هرگز مورد اعتماد مسعود 

 . قرار نگرفته  بود و هردو نفر اين موضوع را به خوبی درک نموده بودند 

 عجب صبری خدا دارد که پرده برنمی دارد
 ـرنه بر زمين افتد ز جيب محتسب ميناـوگـ

 
 !يدرا تماشا کن" آخرين روز مسعود"آتی فـلم لنک بر کليک با يک 

 
http://www.youtube.com/watch?v=2TWP9Wo0LHM&mode=related&search= 
 
 

 !يدرا تماشا کن" Slide show"آتی لنک بر با يک کليک 
 
 
http://www.agit-
center.com/interesting%20picture/Forms/slidshow.aspx?ViewStyle=slideshow 

http://www.youtube.com/watch?v=2TWP9Wo0LHM&mode=related&search=
http://www.agit-center.com/interesting%20picture/Forms/slidshow.aspx?ViewStyle=slideshow

