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  مسحورجمال ،

 انحطاط ھنگ فرۀتبليغاتچی بی آزرم کودتای منحوس ثور و ترويج دھند

  درافغانسان بود

 فردی که ھنرش را درخدمت سوسيال امپرياليزم شوروی ۀسخنی دربار"، تحت عنوان  آقای دلسوزۀدررابطه بانوشت

 آزاد - افغانستان آزاد"پورتال محترم ان گدن،  خواستم سخن کوتاه پيرامون شخصيت مسحور جمال، برای خوان"قرارداد

  .  داشته باشم"افغانستان

نند رھبرپليد شان، ببرک يابو، مالک وطن پرستی ما )مرزا قلم بی وقار(امان اشک ريز مسحورجمال، احمد مريد و

مسحورجمال، احمد . شخص می کردندم"  شوروی- دوستی افغان"انسان افغان را به اساس وفاداربودن آن افغان به 

خصوص روشنفکران، ه مريد، امان مرزا قلم، درارتکاب جنايات حزب تبھکارشان عليه ھموطنان شريف ما ب

نمی "  شوروی-افغاندوستی "به  خواه که نه تنھا خودراملزم به وفاداربودن وآزاديد انديش ان وھنرمندان آزاگنويسند

  .دانستند بلکه قبول چنين  دوستی با متجاوزين را عارمی دانستند، دست داشتند

  

   عساکر شوروی گخاطر مره ی مسحورجمال بئمرثيه سرا

زدورآنھا که درجريان نبرد با مجاھدين، روھی ازعساکر ارتش سرخ روس و خاديست ھای مگ، ١٩٨۵درسال 

داری می گنھ  پشاورۀبده بير ۀدراسارت مجاھدين درآمده بودند، درزندان کمپ متعلق به جمعيت اسالمی واقع درمنطق

دست به اسيران   بعداً .يرندگان می گروگ  و خلع سالحانهيرگرا غافلزندان ھبانان گ، دريکی ازشبھا، ناسيران. شدند

انتقال به سفارت شوری درپاکستان را می کنند وھوشدار می دھند  زندان کمپ و ی ازئتقاضای رھاد و سالح می برن

 که کمپ را ازنی مجاھدي. خواھند کشت وشورشی برپا خواھند کردانان راگروگ، درصورت پذيرفته نشدن تقاضای آنھا

 دراثر. دھند راکت قرارمی رآتش مسلسل ورا نمی پذيرند وآنھا را زياسيران ره کرده بودند،  تقاضای صبيرون محا

 اسير عساکر ۀو شعله ھای آتش ناشی ازانفجارھم دھد ی  رخ میگبزر اصابت راکت مجاھدين به انبارسالح ، انفجار

  .  فرومی بردگ و خاديست ھا را درکام مریروس

 ، بده بيرهروس درکمپ  عساکر گخاطرمره ی داشت، برو شو-مسحورجمال، بنابرتعھدی که به شوری ودوستی افغان

 از  را"بده بيره"سرود مسحور جمال، شرم موسيقی افغانستان، . رابا کمال وقاحت سرود" بده بيره"نام ه ای بمرثيه 

 ھمه روزه ھزاران بمب را ازھوا باالی روستاھای افغانستان ، که ارتش سرخطريق تلويزون کابل درحالی می خواند 
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 تانک ھا ۀ مردم را زيرزنجير،وبا يورش نيروی ھای  زمينی اش به قريه ھا، ناه را می کشتگريختاند ومردم بی  می

  .خورد وخميرمی کرد

 ۀ شوروی را نمی پذيرفت ماي- که دوستی افغان ی افغانگمثل مسحورجمال، مرای می وجدان مرده چ پر- برای خلقی

  .    ه آفريندست مجاھدين، اندوه  بانه و متجاوزگ عسکر بيگخرسندی بود ومر

ور حمسشايد خود . رموفق به دريافت آن نشدمگجو کردم م و يوب جستتمسحورجمال را دريو "بده بيره "سرودمن 

ه ری ازپرچمی ھا نخواسته اين سرود دريوتيوب نشرشود تا برای مسحورجمال شرمساری بيشتر بگجمال ويا کسی دي

  . بار نياورد

رسانه ھای زاستفاده اباش درصدد آن ھستند ھمسلکانسايرف معروف وفرمايه مثل آصوژورنالستان پرچمی مکار

آنھا را  خلقی پرچمی را با توسل به جعلکاری و ماسک مالی بپوشانند و و اطالعاتی چھره ھای حقيقی دژخيمان مزدور

ين پرچم، انجام چن -روه تبھکارخلقگی مدارک ارتکاب جنايات گستردگاشخاص بی قصورمعرفی کنند، ليکن حجم و

  .کاررا برای آنھا نا ممکن می سازد

  

  :يادداشت

که احساس مسؤوليت ميھنی آنھا را واداشته، تا نقاب رخسار يک تن از » فرزان«با تشکر از ھموطن عزيز ما آقای 

  :ميھنفروشان پرچمی را ھر چه بيشتر از رخسارش بردارد، بايد بيفزائيم

ش منوط نگريده بلکه نمايندگی از سياست رذيالنۀ تمام مزدوران روس در يوتيوپ، تنھا به خود» ه بيرهدب«نبودن سرود 

آنھا سخت در تالش اند تا ھرچه بيشتر بر فعاليت ھای برده سازی که زير عنوان . می نمايداز تمام جناح ھا و دسته ھای 

 مزدوران روس و قاتالن  انجام داده اند، خاک ريخته و نگذارند تا مردم و نسل جوان به ماھيت ادبی وفعاليتھای ھنری

  . حاصل نمايندآشنائی بيشترمردم افغانستان،

که آن جانيان و ميھنفروشان به نظر ما اين وظيفۀ تمام مردم افغانستان به ويژه فرزندان آگاه و متعھد آن است تا نگذارند 

بۀ خود به مانند جنابعالی، آقای به کار شان توفيق بيابند، اين خواست زمانی می تواند تحقق بيابد که ھريک از ما به نو

  .غفلت نورزيم خود پيشقدم گرديده، يک آن از افشاءگری ،دلسوز و آقای حيدر اختر، بادرک مسؤوليت

  .سپاس ما را ھمۀ تان بپذيريد
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