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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  نذير دلسوز

  ٢٠١۴ اگست ٢٨
  

  سخنی در بارۀ فردی که
   قرار داد  شوروی  منافع سوسيال امپرياليزم  ھنرش را در خدمت

 

درس  در ليسۀ عالی حبيبيه "  قرآن " وی به سمت معلم. ھا بود ی » ضبط احواالت«جليل مسحور جمال يک تن از  پدر

 که اين شخص را شناخته بودند ؛ از  شماری از معلمان شريف آن ليسه  . اين شخص قد بسيار کوتاه داشت. می داد 

شايد ھم . دوری می کردند  ل از ویبکا» نداولچ«و نبی خان معلم فارسی باشندۀ » مراد خانی«خان باشندۀ   مھدی جمله

  . » قاری جرتک « ضديت با وی ، اسمش را گذاشته بودند  شاگردان آن مکتب از روی تمسخر و. از وی می ترسيدند 

قاری «خاطر پدرش ه ب .  انتقال داده شد بود ) حبيبيه(  ھمان مکتب  ھم از کدام مکتب ديگر به خود جليل مسحور جمال

مانند ساديست (   به شدت مجازات می کرد شاگردانش را  آيات قرآنکه با اندک ترين غلط خواندن» صاحب جرتگ 

پسر  جليل مسحور جمال ،. خوششان نمی آمد ) مسحور جمال ( زيادی شاگردان از پسرش  به ھمين سبب شمار) ھا

 اين گشت و گذار. بسيار اذيت می کرد  نام داشت ،) قاسم  (  که را» سرور جويا «  زنده ياد  مبارز گرانقدرکشور

  بود ، تا خبری برای پدرش  خزيده  ھمان سالھای مکتب حبيبيه پرچمی ھاۀحلق در. نابکار با پسران طبقۀ حاکمه بود 

 به گونۀ  سوسيال امپرياليزم شوروی می ھا درآمد و بعد از تجاوزچبعد ھا خودش به عضويت فرکسيون پر. گير بياورد 

وزير   وکيل مزدور يا از جذبی ھای داکتر نجيب در ليسه عالی حبيبيه بود و يا از  اين. مخفيانه به خاد نجيب منتقل شد

 .  قرار داده بود   باند  آنۀھای جنايتکاران و سياست) » حزب دموکراتيک خلق «(وی ھنرش را در خدمت باند  .  ماليه

 مشھور در جھان کنونی ، يعنیاز ھمين سبب يک تن ازميھن فروشان . سرشناس بود  درواقع يک تن از ميھن فروشان

  :  اين چنين ياد کرده از وی» حامد کرزی«

  نصلی علی رسوله الکريم بسم هللا الرحمن الرحيم نحمده و « 

 عايد مشھور کشور در اثر مريضی که سف فراوان آگاھی يافتم که جليل احمد مسحور جمال آواز خوان و آھنگسازأبا ت

 .يک گفتش گرديده بود، داعی اجل را لبحال

خوانان محبوب کشور بود که آھنگ ھای   روان شاد جليل احمد مسحور جمال يک تن از آواز. و انا اليه راجعون انا

  کرد و خدمات شايانی را به موسيقی افغانستان انجامءتلويزيون ملی کشور اجرا ميھنی و حماسی زيادی را در راديو و

 .مرگ او يک ضايعه است. داد

افغانستان تقديم داشته، از بارگاه  ی و تسليت خويش را به خانواده، دوستان مرحومی و اھل ھنر موسيقیمراتب ھمدرد

 .ش صبر جميل استدعا دارمبازماندگان پروردگار منان به متوفی طلب مغفرت و به
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 آمين يا رب العالمين

  » حامد کرزی رييس جمھوری اسالمی افغانستان

 

امثال شان از اين خاين ستايش کردند و  و» عبدهللا شادان«مانند  BBC  يتکار در راديوھمرديفان ديگر اين ھنرمند جنا

 حضور دارند از اين  طيف ميھن فروشان پرچمی در ھرکجائی که .  ننوشتند  فرکسيون پرچم چيزی از عضويتش در

   -ننگش باد . ی ياد کردند ئخاين شان به نيکو رفيق


