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2022سپتامبر    22حمید انوری                                               پنجشنبه            

 به ارتباط عنوان، مضمون پرمحتوی 
 "...شاه مسعود انسان عاقل و زیرکی بود اما"احمد 

مضمون مستدل، مستند و پر محتوای، تحت عنوان فوق از قلم سحار خواهر گرانقدر و مبارز ما،  

محترمه "مالل جان موسی نظام" را با دقت مطالعه کردم و به قلم مبارک شان هزاران آفرین گفته و  

شان اندکی درنگ نکرده و بگذرم، ورنه متن و محتوای    دریغم آمد از اینکه فقط باالی عنوان انتخابی

آن مضمون پربار، صد فیصد مورد تائید و تصدیق این کمترین است و در آن جای هیچ شک و شبهه  

وجود ندارد که ندارد و آفتاب را نمی شود با دو انگشت پنهان نمود و جهت استتار آفتاب دلیل و  

 و کلوخ مانده و از آب گذشت و...   برهان تراشید و سیه را سپید جلوه داد 

 و اما عنوان: 

 " ..."احمد شاه مسعود انسان عاقل و زیرکی بود اما

از نگاه این کمترین و نظر به تعقیب قضایا و جریان رویداد های بیشتر از چهار دهۀ 

پسین کشور در خاک و خون خفتۀ ما که احمدشاه مسعود در آن قضایا و رویداد های 

و   احمدشاه تاریخی  بودند،  داده  درازی  دستان  برایش  یا  و  داشت  درازی  دست  ملی، 

مسعود، اگر بشود به او نام انسان داد.او بدون شک یک آدم بود، اما از انسانیت فرسخ 

ها فاصله داشت و در هیچ صورت و به هیچ وجه، یک فرد عاقل و زیرک نبود، بلکه  

بود که در   توطئه گر و کارکشتۀ  چندین سازمان جاسوسی خارجی  یک فرد زرنگ، 

 همزمان عضویت داشت و هم از آخور می خورد و هم از توبره.

 و اما فرق و تفاوت بین زیرک و زرنگ: 

 لغت نامۀ دهخدا] َر [ )ص ( دانا و حکیم و فهیم. )برهان ( )آنندراج (...  .  زیرک -زیرک   -1

 فرهنگ معین  - .)َز یا ِز َر( )ص.( باهوش - زرنگ  -2
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 "عاقل": و اما 

 آنکه صاحب عقل باشد، اما آنکه عقل داشته باشد، به وطن و مردم خود هرگز خیانت نمی کند. 

، اما کم عقل تشریف  زرنگپس به این نتیجۀ منطقی می توان رسید که احمدشاه مسعود فقط یک فرد  

است، در  داشته است و نظر به داد و معامله هائی که با چندین سازمان استخباراتی خارجی داشته  

از آنها سود می برده است و قراریکه گفته    رنگیروس، آبدیده شده و با ز  – جریان جنگ افغان  

اند"در جنگ حلوا بخش نمی شود"، اما حلوای آلوده با سم های کشنده بصورت متواتر و بالوقفه به  

لقی و  حلقوم معامله گران ریخته می شد و چنان حلوا خوری ها باب طبع کثیف میهن فروشان خ

پرچمی بود و احمدشاه مسعود نیز نشست و برخاست با آنان داشت و جاسوسان کارکشتۀ روسی نیز  

در تربیه، تجهیز و تمویل آنان سخت کوشا بودند. از طرف دیگ گفته اند که"مرغ زیرک در دو دام  

یر آمد و از  گرفتار است"، و او در چندین دام مختلف گرفتار آمده بود و سر انجام در دام دوستان گ

 آن جان سالم بدر نبرد. 

روس و تجاوز بی شرمانۀ روس ها بر افغانستان، احمد شاه مسعود    – در جریان ده سال جنگ افغان  

در درۀ پنجشیر با اسیران روسی وضع بسیار نیکو و خوب داشت و حتی از آنها می خواست که بین  

 ند و... برگشت به وطن شان و مهاجرت به اروپا یکی را انتخاب کن 

و اما عساکر پشکی افغان را  که در جنگ اسیر می شدند، جابجا گلوله باران میکرد و مگر از  

اسیران خلقی و پرچمی که در همان جنگ اسیر می شدند، به صورت خاص در پنجشیر پذیرائی می  

یق خاد  شد و... او حتی با برادر نجیب گاو و خانم او"ثریا بها"، روابط تنگاتنگی داشت که از طر

 رژیم زمینه چینی گردیده بود. 

و اما و مگر و ولی، بعضی از هموطنان ما با گذشت چهل و چند سال جنگ و خون ریزی و کشتار  

و در به دری و آوارگی و خانه به دوشی و...، هنوز تفاوت بین خادم و خائن را درک نکرده اند که  

این مختص نیز در اخیر  تا بگفتۀ  صواب است معنی خادم و خائن را  اتمام حجت کنیم  ر آورده و 

 شاعر" سیه روی شود، هرکه در او غش باشد". 

 خدمت گزار خادم: 

 وطن فروش و...  – نمک حرام  - خیانت کار -خیانت پیشه  خائن: 

خائن گفته و پنداشته نمی شود. بین خائن    زگرو اما عقالً و منطقاً و ضرورتاً، هر آنکه خادم نبوده، ه 

از خون فاصله است، اما عقل سلیم به کار است و تن سالم و هر تن سالم هم    و غیر خائن دریای
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ضرورتاً صاحب عقل سلیم نتواند بود، تا این تفاوت فاحش را بداند و احساس کند و شاهد باشد و  

 بدان اعتراف نماید و طفره نرود.  

 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 

                                              

ط بالغست با تو یم گویم من آنچه شر  

 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل 

 مـحـل قـابـل و آنـگـه نـصیحت قـائـل 

چه سود حسن مقال چو گوش هوش نباشد  

 _____________________________________________________________      
 

یادداشت ضروری: در مورد گنجانیدن معانی لغات"زیرک"، "زرنگ" و "عاقل" باید تذکر داد که  

و   لغات  آن  معانی  که  میدانند  هم  و خوب  دارند  آشنائی  آنها  با  ما  هموطنان  همه  نخواهی  خواهی 

در این مختصر هدف از ذکر آنها با معانی، صرف یادآوری به یک مشت  اصطالحات چه است، اما  

است، چه آنان همانگونه    ان بی روزگاردنباله رو  سر بازار و"شورای نسواری" ها و چند رسوای  

 که از وجدان و شرف و آبرو تهی اند، از سواد درست هم سودی نبرده اند. 

 

  
                  


