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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰۷/۰۱/۲۰۱۷          ف. فروزنده
 

 ،یکاظم کاظم
 

 که نقابش برداشته شد! یجاسوس
 

 
 
 همه ساله دو آمد، دیمنطقه پد ، درکایامر یو هماهنگ ایتانیفرانسه و بر یاریبه  ،سال قبل ۳۷  که رانیا یاسالم میرژ

استخبارات و سرکوب  پروپاگند، یهفته، دستگاه ها دو نی در نامد،ی) دلو( را دههء فجر م بهمن ۲۲هفته قبل از 
 نیجانش و یمتوف ینیاز خم لیآن به تجل رو د پردازندیم ینگاحتفاالت به اصطالح فره ییفلم ها وبرپا شینما به ران،یا

 ! ازندی یدست م ،یخامنه ا یعل دیاش س یکنون
، یگران، که به سبک انور وزهیدر نیبه ا یجوائز یو اعطا یگان متملق خامنه ا هشیهنرپ شاعران مداح و بزرگداشت

 کمتر یزیرا  چ یمرتبت و منزلت خامنه ا اند و دهی، حد دروغ و دغل را به آسمان هفتم رسانیمعز ریو ام یعنصر
 است.  رانیا اندولتمرد یانگارند جزو برنامهء حکومت ینم امبر،یاز  خدا و پ

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم»لشکر اوباش جادیسو، بخصوص پس از ا نیبد یشمس ۱۳۶۰از سال  انه،یم نیدر
مهاجران  انیاز م یاز  جاسوسان فرهنگ یتیجمع جادیرک  و ابه تدا رانیا دولت ،یمتوف ینیشخص خم لهیبوس« رانیا

 پناه گرفته بودند!  ه،ی، به کشور همساقخل کیکه  از ستم حزب دموکرات ی، مهاجرانباسواد افغانستان زد
سپاه پاسداران  یعاتآوان جذب دستگاه اطال نیدر هم ،یحجت اال سالم کاظم یو برادر آخوند و یکاظم کاظم محمد

ارزنده به دستگاه  یخدمات ش،یاز وطنداران خو ینیو خبر چ یار، با جاسوسک زاو چند سال  یس نیشدند و در رانیا
 کردند.  رانیا یاسالم میاستخبارات رژ

هللا  دفضلیآنان س نیکرد که  بارز تر جی، بسرانیا یآخوند میاز رژ یرا به پاسدار یگری، شاعران دیکاظم کاظم
 دریح دیس ،ی   محمدآصف رحمان،ینادر احمد دیس تابش، یسعدتملوک تابش، قنبر عل ،یمظفرلب اابو ط دیس ،یقدس
 . باشندیم گرید یو چند تا نژاد یعلو

 انیبلکه بقول فرهنگ ،، سفر ها انجام دادهنه تنها به کابل و هرات ران،یا میعنوان جاسوس رژ به ،یکاظم کاظم محمد
 است.  دهی، گردبه کشور افغانستان رانیا یصدور انقالب اسالم لهیسو و یبان ،یکاظم ران،یا

شعر  کی در ،ینیسروده است، بلکه در وقت وفات خم ینیدر مدح خم زیاغراق آم ینه تنها اشعار یکاظم کاظم
 ! برگردد ایدوباره به دن ینیکه خم کندیدعا م ه،یمرث
مصدوم  را معدوم و یرانیا ونیلیم کیاز  شتریکه ب ،نیبا صدام حس ینیخم رانگری، در دوران جنگ و یکاظم کاظم

عجب آن است  کرد،یم ینیبه رفتن در خط اول جبهه جنگ روح هللا خم قیرا تشو رانیا میمهاجران افغان مق ساخت،
با صدام  دنیجنگ یاما برا دند،یورزیم انصراف ،یو ببرک و تره ک یبا شورو دنیکه برادران هزاره مان، از جنگ

 ! افتندی ی،نم یشرع ای یکدام مانع منطق ن،یحس
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مقام  نیمنصوب شده و ا جشنواره شعر فجر، نیازدهمی منشي  به عنوان رانیحکومت ا یسو از را  یاخ یکاظم کاظم
 باشد!  «رانیا میرژ یها و پادو ها ینورچشم»که از  شودیم یکس بی، فقط نصو منصب

 است.  یگماشته ء علن کیبلکه  ست،ین «یمامور مخف» کی یکاظم گری، داحکام انتصاب نیبا ا برمیم گمان
روند و به ب هیبه جنگ سور خواهد،یمهاجران افغان م از ران،یا یها یدر مصاحبهء با خبرگزار ،ی، کاظمزین امروز

  (!است رانیا میو تنخواه خور رژ یبشار اسد متحد خامنه انفع بشار اسد بجنگند )
ء از مصاحبه ینکات و رانیا یدههء فجراز رسانه ها یحکومت یمراسم فرهنگ ریبه عنوان دب یتقرر کاظم گزارش

 : شودی، نقل مرشیاخ
   

 شد!  رانیجشنواره شعر فجر ا یعلم ریدب ،یشاعر افغانستان «یکاظم کاظم محمد»
 ریرا به عنوان دب یشاعر افغانستان «یکاظم کاظم محمد» یحکم یط یفرهنگ و ارشاد اسالم ریوز ،یریام یصالح
 شعر فجر منصوب کرد.  یالمللنیجشنواره ب نیازدهمی یعلم
 رضا دیس»توسط  یحکم یط یشاعر افغانستان «یمحمدکاظم کاظم»گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،  به

منصوب « فجرشعر  یالمللنیجشنواره ب نیازدهمی یعلم ریبه عنوان دب رانیفرهنگ و ارشاد ا ریوز «یریام یصالح
 شد. 
 نیمحمدحس ،ینیام لیرحماندوست، اسماع یمصطف ،یاحقیجعفر  جواد محقق، محمد یادر احکام جداگانه نیهمچن
منصوب « شعر فجر یالمللنیجشنواره ب نیازدهمی یعلم اتیه یاعضا»را به عنوان  ی  و فاطمه راکعیدیسع یمهدو
 کرد. 

جشنواره  یالمللنیجشنواره ب نیازدهمی هینوشت: مراسم اختتام رانیوزرات فرهنگ و ارشاد ا یاطالع رسان گاهیپا
 برگزار خواهد شد  ۲۰۱۷در سال « جهان اسالم یفرهنگ تختیپا»شعر فجر در اسفند/ حوت در شهر مشهد 

  
در « بازگشت» یادامه و با  انتشار مثنو ۷۰آغاز کرد و آن را در دهه  یادب یهاتیبه فعال ۱۳۶۵از سال  یکاظم

 ها، باشگاه خبرنگاران جوان( یخبرگزار اقتباس از)  «.افتیشهرت  ۱۳۷۰ نیروردف
  

++++ 
 

 مشرق:  روزنامهء
 : دیگویجشنوارهء شعر  فجر م نیازدهمی ریدب یکاظم کاظم

  

و افغانستان  رانیعامل اتحاد ا« مدافع حرم» یکرده است/ شهدا رییتغ «ونیفاطم» یبه شهدا یافغانستان سندگانینو نگاه
 اند! 

کرده  رییتغ ونیمدافع حرم لشکر فاطم یبه شهدا یافغانستان سندگانیگفت: در حال حاضر نگاه نو یکاظم محمدکاظم
 . میحوزه هست نینسبت به ا یافغانستان سندگانیرو منتظر توجه شاعران و نو نیاست، از ا

  

 سندگانینو کردیداشت: نگاه و رو انیدافع حرم بم ینسبت به شهدا یافغانستان سندگانینو کردیدرباره رو یو
 نیبه ا سندگانیکرده است. تا کنون نگاه نو ریینسبت به گذشته تغ ،ونیمدافع حرم لشکر فاطم یبه شهدا ،یافغانستان

 یافغانستان سندگانیو ما منتظر توجه شاعران و نو است رییبود که امروز در حال تغ یاسیس اناتیجر هیشهدا، در سا
 . میبه زمان دار ازین ،یداستان اتیرخ داده، اما در ادب یاتفاقات ،در حوزه شعر م؛یحوزه هست نیبه ا

 میصبر کن یکم دیبا عتا  یبه زمان است که طب ازین یداستان اتیدر ادب یاجتماع دهیپد کیرسوخ  یافزود: برا یکاظم
 ست،یمدافع حرم پُررنگ ن یبه شهدا سندگانینو مردم روشن شود. هنوز که هنوز است نگاه یبرا شتریتا موضوع، ب

 است!  ترامو افغانستان قابل اح رانیمردم ا یموضوع برا نیهر چند ا
  

و  رانیمدافع حرم، امروز نقطه اتحاد و اشتراک مردم ا یکرد: موضوع شهدا دیتاک یافغانستان سندهیشاعر و نو نیا
 .ختم نقل قول از روزنامهء شرق «افغانستان است.

  

 پایان
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