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 2022اپریل   07پنجشنبه                                                  ز بی بی سی اگزارش      

 جنگد  یف در برابر روسیه می  افغان ساکن اوکراین که در دفاع از کی

 

 جالل نوری 

یک افغان ساکن اوکراین به نیروهای این کشور پیوسته و فرماندهی یک گروه از سربازان اوکراینی  

اوکراینی گفت  را در برابر تهاجم روسیه برعهده گرفته است. او در مورد مشاهداتش از نیروهای  

 توانم آنها را با افغانها مقایسه کنم."  که "روحیه جنگی مردم اوکراین بسیار باالست، صرف می 

سی فارسی گفت که از سال  بی یف است در گفتگو با بی های کی جالل نوری که حاال در یکی از جبهه 

 کند و اوکراین وطن دوم او شده است. در اوکراین زندگی می ۱۹۸۸

د انگیزه دفاع از اوکراین دربرابر روسیه گفت: "وقتی نوجوان بوده، پس از تهاجم شوروی  او در مور

 ها افغانستان را خراب کردند." از افغانستان به اوکراین گریخته است، برای اینکه روس

 خواهد "بگریزد و وجدانش اجازه نداد که از اوکراین خارج شود." او افزود که بار دیگر نمی 

شان    ساله، از دست   ۱۴-۱۳او گفت: "روسها افغانستان را خراب کردند، آن موقع خردسال بودم،  

که  گریختیم. حاال به کجا بگریزیم. چقدر باید از این روسها بگریزیم. گفتیم کجا بگریزیم، هر جایی  

 رسد."   برویم این جنگ به ما می 

 ساله دارد. 20گوید در اوکراین ازدواج کرده و همسرش اوکراینی و دختری    جالل می 
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او گفت که تجربه نظامی دارد، یک شرکت امنیتی داشته و آمادگی برای جنگ داشته است و در سال  

 در جنگ کریمه نیز شرکت داشته است.  20۱۴

یف در جایی است    اش در شهر کی  اش در پایتخت اوکراین گفت که خانه   او در مورد محل زندگی 

اند، برای اینکه نیروهای اوکراین پل عبور نیروها را از بین بردند و    که نیروهای روسیه نرسیده

 مانع پیشروی بیشتر آنها شدند. 

 جالل گفت که همسر و دخترش را به اروپا فرستاده است.

 اند.  میلیون اوکراینی از کشور خارج شده ۴آخرین آمار سازمان ملل متحد بیش از  بنا به

های  یف شهر بزرگی است، خانه او در طرف چپ رودخانه است، بیشتر مکان گوید: "کی  جالل می 

های روسها  ندر سمت راست این رودخانه قرار دارند. بیشتر بمبارا   مهم از جمله دفتر رئیس جمهور

-۱0ها از بین رفته است، شاید حدود    ن سمت راست شد و سمت چپ رودخانه کمتر خانه هم در هما 

 اند."   درصد از بین رفته  ۱۵

 نشینی کرده است.   یف عقب   روسیه گفته است که "پنج روز پیش" از کی 

های شهر  یف حاال "از زمین تا آسمان" فرق کرده، خیابان   جالل نوری گفت که وضعیت دفاع از کی 

 بود که حاال در حال باز شدن است.  مسدود شده

ها هم میان اقوام جنجال داریم اما در برابر نیروی خارجی متحدیم. در اوکراین  او افزود: "ما افغان 

شود، انتظار    نیز میان خود خیلی جنجال در سیاست دارند اما وقتی یک نیروی خارجی وارد می

 غیرت و جرات باشند."   نداشتم که مردم اوکراین این قدر همبسته شوند و با

گوید: "در مرکز نظامی منطقه که بودیم که هر روز حدود    این فرمانده افغان نیروهای اوکراینی می 

آمدند، در حدی که حتی با کمبود سالح برای توزیع در میان داوطلبان مواجه    هزار نفر داوطلب می 

 شدند." 

برای پختن غذا و آوردن نان و پر کردن  "حتی افراد معلول و کسانی که توانایی جنگ را نداشتند  

  کشید و کمک می  کردند، هر کس زحمت می   ها از ریگ کمک میکیسه 

 کرد و کسی به خانه خود نمی نشست." 

او درباره توانایی دفاعی نیروهای اوکراینی نیز گفت که "هیچ کمبود سالح  

در برابر    بخصوص و تجهیزات احساس نکرده است تنها در دفاع هوایی 
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تمام حمالت هوایی را    هلی  در برابر  دفاع و خنثی سازی  قابلیت  کوپترهای روسیه کمبود است، 

 اند."  روی سابق باقی مانده در دوران شو ۱۹70 ۀ ندارند. کهنه هستند، از ده

 

 

       

 


