
 
 

 

  
 

 مسکوچاپ نوید روزروزنامه خبر نگار 

 رهاییسپیدارو قناری های سرسبزینۀ در
یزم را، با روز  پیروزی بر فاش،افغانهای مقیم مسکو، نهم می 

 اندوه بدخشان تجلیل کردند
 

 
از جانب مرکز کاری جامعه سراسری افغانهاای مقایم فادراتیو روسایه وکاانگر   ،هفتم ماه جاری ،روز چهار شنبه

تجلیال و ررامیداشاب باه ،  طای مففال شاانداریاز نهم می، روز غلباه بار فاشایزم، بین المللی مهاجرین این کشور ، 
 عمل آمد.

با انسان هایی بر می خوردم که  تن و سینه شان پشتوانه استقامب به رژه های مدال هایی شده بودناد  ،اول بود 
دنیایی از خاطراب زنده می شد و در هر خاطره فوادث ،رویداد ها و در هر رویاداد انساان هاا ، که  از شرنگ  آنها 
 ند.وغلتیده در ذهن ها تداعی می رردید و قامب های ایستاده

،  توانساته انااد بلناادای قامااب خااود را نگاه دارنااد ،امااا یااع شامار،بر ا اار کباار ساان و رذشااب یااع عااده شااانارچناد 
 همانا افتخار بزرگ پیاروزی ، ونه ها و خنده های شان نمایان اسب،چیزی که در رروزرار، کمر خم کرده اند ،مگر 

زنده بودن  انسان هاای اش ،که  دلیی ههیتلر و ایده های ابر قدرب  ررا سربه نیسب کردن فاشیزم و شکسبافتخار 
 .شده اسب از شهامب و عزب ونف  به خاطر منافع ملینمادی  سربکو را از عنفوان جوانی  تاامروز،

د رفاالی کاه بال بال  ویاع عاده مارد وزن  در سان باا  ،طناین افکناد  یهنوز دقایقی به چهار مانده باود کاه اادای
وارد تاا ر ،هاای نااامی  شاان از دور نمایاان باود  در یونیفاورمهاای  ستاره های درخشاان  ومادال هاای روی ساینه

 شدند.
 دنباشاماناده ممکن از همان آیام خجسته پیروزی لبا  های ناامی  به خوبی فال می ساخب که  رنگ و ساخب 

ویا همان لبا  هایی اند که این ها در  ی آن ادای پیروزی بر فاشیزم را شنیده بودند واکنون  یگانه خاطره ای از 
خااطره ففااش کاارده اناد وفااد اقال ساالی یکبااار بااز در آن خااود را بار مساند آن پیااروزی مای یابنااد و افتارام تکااریم 

 هموطنان شان را نسبب به خود پذیرا می شوند.
وفورم هار لباا  نمایناده رای از فاورم یاع قطعاه مخااوم نااامی مای  کاه قهرماناان در آنهاا مااروو ساخب 

 خدمب بودند.
ارچند شوروی با همه ایده ها و آمالش دیگر به تاریخ سپرده شده اسب، جالی پیروزی های تاریخ سرزمینی که  

سوخته اندیشههای شوروی دفن نمی  در سینه اش جوی خون رفته اسب هیچگاه افتخاراتش را  در خشع زار های
کنااد.آن را سااال بااه سااال زنااده ماای سااازد و در د لنساال جااوان انتقااال ماای دهد.چااه رفتناای اسااب کااه ایاان یگانااه  نکتااه 

 عطفیسب که فتی سرنوشب دیروز و امروز و فردای کشور های شوروی سابق را رره می زند.
د.با نا، به م ابه جشن ملی و جهانی ررامای مای  داراین روز راوتمام کشور های شوروی اسبق،روسیه فدراتیو 

رطریقای کاه توانناد باه ه ،ین نقطاه ایان کشاوراز قاار کاریملین ررفتاه تاا آخار، تدویر مفافال پرابهاب و کنسارب هاا 
بااه پبااروزی را اسااتقبال ماای کننااد ،قربانیااان را بااه یاااد ماای آورنااد وقهرمانااان و اشااتراا کننااده رااان  وفاتفااان را 

 ریرند.ررامیداشب می 



در روسیه شاب اسات نایی مای باشاد. فیشانگ و چراغاان ساازی شاهر هاا  باا ساایر جشان هاای ایان  ،شب نهم می
 کشور متفاوب اسب.
در جشان  ی، ر فدراتیو روسایه  باه سابب وجاوه  بسایاردجامعه سراسری افغانها  مرکز کاری شکفتی ندارد که 

، چاه ایان فاق را نیاز برراردن مای خود را شریع می دانداره ومهتاب سرزمین  ابر وباران و سرزمین  ست پیروزی
 که سالیان درازی را ازفراورده های نعماتی آب وخاا این دیار، قوب و یموتی هم کرده اسب.  ریرد،

ساعب چهار عار ، در رستورانب تاوریاه، در ساافه تجاارتی سواساتوپول ، مناسبب  به همین به در مففلی که 
بررزار شده بود، برعالوه عدۀ ک یری از اشتراا کننده ګان جنګ دوم جهاانی، افغانها،مفل تجمع کاری شهر مسکو 

فغاانی مقایم هیاب هاای رهباری نهااد هاای اجتمااعی و دولتای، جمعای از شخاایب هاای برازناده تجااری و فرهنگای ا
یوو اورانبیاع جنگ در افغانساتان، تاورنجنرال پاولی  آقاای شمشای مسکو، هیاب هایی از نهاد های اشتراا کننده 

عبدالرزاقوویچ معاون اول بیروی مبارزه بر ضاد جنایااب ساازماندهی شاده، کوراساع الکسااندر باریساوویچ ریای  
سیسااتم ملاای و ارزشاای ، افاادییو الکساااندر اناااتولیویچ معاااون اول ریاای  سااازمان اجتماااعی منطقااوی ویتااران هااای 

، پشانیچنی انااتولی رریگاورویچ دساتیار نمایناده  سرری ایواناوویچ نمایناده مجلا  در شاهر مساکو وکشاو، زویری
مجل  در پارلمان روسیه، نکراسوو ویاچیسالو میخاییلویچ سکرتر مسوول رروپ کاری سنای فدراتیو روسیه در 
زمینه همکاری های ملی، نوسوو الکساندر لیونیدویچ ریی  اداره اوپراتیفی مبارزه با مواد مخادر، سلیوسار نتالیاا 

ور دولتای مرتباب ساوم معااون یکای از شاعباب اکاادمی علاوم روسایه، ایوانینکاه و دیمیار ایواناوویچ باریسوفنا مشا
ررداننااده مرکااز علماای و آموزشاای کشااور هااای نزدیااع و مسااوول دفتاار مراقبتاای در اداره امااور ریاسااب جمهااوری 

 سیاساب هاای ملای وفدراتیو روسایه، کاراپیتیاان وارارام واردکیساوویچ مشااور دیپارتمناب همکااری هاای مناقاوی 
مسکو، کمااروو نیکاو ی پیتاروویچ ریای  خاناه ملیاب هاای شاهر مساکو و چهاره ماورد  روابط مذهبی شهرداری 

پارلماان  ویچ مادیر مساوول نشاریهو روسیه، انیسیموو انااتولی ویکتاراعتماد و دیمیر پوتین ریی  جمهور فدراتی
 «مادیا پورتاال»ه نگهداشاب فقاوق و مادیر مساوول مجلاه ویکتور میخاییلویچ ریی  ادارفدراتیو روسیه، ماتیاشو 
همچنان ریای  اکاادمی معنویاب ریی  نهاد سراسری  شارکب کنناده هاای جناگ افغانساتان،،کزانوو الکساندر ایلیچ،

اعضااای کلااوپ دوسااتداران افغانسااتان و هیاااب رهبااری غااالم سااخی نااورزاد  شااهر دار پیشااین کابل،وهمکاااری هااا، 
 در فدراتیو روسیه شرکب ورزیده بودند. ومرکز کاری افغان ها  جرینکانگر  بین المللی مها

در فالی به شرکب کننده ران جنگ وتمام مردم از بند رسته جهان تبریاع و تهنیاب رفتاه شاد،  ،نهم میدر مففل 
ن و قربانیاان راناش زماین در ارراوی بدخشاا وه فراوان یاداوری اورب ررفتاه ازکه از فاد ه المناا بدخشان با اند
 با افسا  تمام یادهانی به عمل آمد. اوکرایین  ودیسۀقربانیان فمله فاشیستی در شهر ا

در سخنرانی ها به مناسبب نهم می،برعالوه روز غلبه بر فاشیزم،درد افغانها نیز به تاویر کشیده شد و از اررو 
 فب.کرفته تا سی واند سال قبل بر روز شمار تشدد و نابسامانی مکث هایی اورب رر

یااداوری نماوده واز افتارام آناان از کار مرکز کااری افغانهاا باا قادردانی  ،رفتنی اسب که اشتراا کننده ران جنگ
 ابااااااااااااااااااااااااااااااااااراز سااااااااااااااااااااااااااااااااااپا  کردنااااااااااااااااااااااااااااااااااد. نساااااااااااااااااااااااااااااااااابب بااااااااااااااااااااااااااااااااااه خااااااااااااااااااااااااااااااااااود 

 
یکتور میخاییلویچ مدیر مسوول مجله میدیا پورتال در رابطه به  اهمیب نهام مای در فادراتیو درآغاز مففل آقای 

مرکاز کااری جامعاه سراساری افغانهاای مقایم  یاداور شد کاه،ه م ابه ررداننده مففلکرد و بروسیه  مختارا افبب 
تراا اشااساتوپول ودر کلکتیاو کااری شاان در ساافه سیوکانگر  بین المللی مهاجرین،همه سااله فدراتیو روسیه 

روز خجسته مقام شامخ رهایی بخش آنان ،این  با ادای افترام بهگ دوم جهانی را دور هم جمع نموده،کننده های جن
تبریع رفته و سر سپرده ران جنگ را که در راه نجاب بشریب چه تا امروز زنده اند و چاه در هنگاام  برای شان را 

 اند ررامی می دارد. قربانی جنگ شده
نهاا ضامن خیار امعاه سراساری افغامرکاز کااری جکانگر  بین المللای مهااجرین و غالم مفمد جالل ریی   سپ 

نارداشب فال و هوای با در به نماینده ری از دو نهاد مذکور،مقدم و ابراز تبریکی  به میهمانان  و فاضرین مففل، 
 ختاری ارائه کرد.رامون در فدراتیو روسیه بیانیه موادث پیافغانستان و ف

 

 شمب هایی از بیانیه آقای جالل 
 در مففل رردامیداشب نهم می 

 

 تراژیدی  در افغانستان آغاز می کنیم.امروز ما مففل خود را با خبر  با تاسو که)



ی و یاب «ارراو»ر شهرساتان بر ا ر رانش زماین دسال جاِری، تاریخ دوم می افغانستان و مردم زجر دیده آن از
 درعزیاز افغانساتان ماا با تان، عمیقاا ساوروار اناد. 022وزخمی شدن بایش از  0022بدخشان، کشته شدن بیش از 

یگنااه شاان در اندوه مرگ  هموطنان بو شده  ما ، سیهوشکشور هر فرد  امروز.یمان خود سوروار ترنسوگ هموط
 .بر رلیم ماتم نشسته اسب

غم یع قوم و یع سمب و خطه ای از کشور نیسب،غم سراسری ایسب که در برون غم جانکاه اررو در بدخشان 
 از کشور نیز بر افساساب ما تا یر رذاشته اسب.

، بار به همین رونه در عاین روزآفرینش ز یع جوهر، درهمان رونه به قول سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند و 
شاهر قرباانی و بایش از دو ااد تان تن از مردم بی رنااه آن  50 ، اوکرایین «دیسهوا»فمله فاشیستی  در شهر ا ر 

به خااطر ادای رهاایی بخاش از ساتم فاشایزم،میداشاب از قهرماناان  جناگ  بدین وسایله در مففال ررا زخم برداشتند.
در  «دیساه وا»و قربانیان  فاد اه در شهرستان اررو یدفاع افغانستان شهدای ب، جنگ دوم جهانیقربانیان افترام به
 .(کنیممی یع دقیقه سکوب اختیار اوکرایین،

اختیاار پا ایستاد شدند و با غم مردم افغانستان و اوکرایین  بر با یع ادا در، میهمانان باشنیدن فراخوان سکوب
 ملب  ابراز نمودند.و همدری و غمشریکی شان را با مردمان دترین عمیق  ،سکوبکردن  لفاۀ

 

در نکاب بعدی ای که در بیانیه ریی  مرکز کاری جامعه سراسری افغانهاو ریی  کانگر  بین المللی مهااجرین 
 آمده بود این طور اسب:یه فدراتیو روس

ماناان و ویتاران هاای ایناع باار دیگار از قهرجناگ دوم جهانی، پیاروزی ز ساالگردتجلیل عنعنوی ابه مناسبب  )
 با ما باشند.روزرار ، ری در جشن پیروزی آ له های سوختۀشادی و سرو عوب کرده ایم تا با دجنگ دوم جهانی 

کناونی ،ایان و فضور ررم سایر عزیزان در  مففل بگویم که با تشکر از اشتراا ،برای من بسیار خوشایند اسب
هااای فکوماااب  ومواضااع سیاساای آنااان خدشااه دار  ملااب بااا رفااب و آمااددو کااه دوسااتی هااای  امیاادواری را تااازه کاانم 

 ،تا سالهای دراز دیگر.باقی می مانندنگردیده همچنان 
 ،دوستان ررامی

کاه فاشایزم هناوز آرام  ،این همه اوقاب طو نی می بینایم نرذشتپشب سربا ،چندین دهه رذشب  رذشتند،ها وقب  
،باز هم بر علیه آنان نشده ،در چند اد کلیومتری ما در اوکرایین بدون در نار داشب رذشب سالها از عمر قهرمانان

 .وتاریخ کشور را به مسخره می ریرد دو مدال های آنان را  بهم می ریز ،افتخاراببر می خیزد
جلد خود روییده واز غار برون شده، دارد به  باز از خودنمایی کرده و مانند ماری  ،که فاشیزم ،کی فکر می کرد

 د؟بپاشاز هم اکرایین را  شیوه خطرناکی زهر پراکنی می کند .سعی دارد که
اما فقیقب فقیب اسب،دشمن  به خاطر  نابودی نسل ها ساعی  کارده و در جهاب خیاناب باه اهاداو االفخواهانه 

 سعی مذبوفانه بخرج می دهددرمنطقه عمل میکند ، ب وافد این سرزمین،ونابودی ملعالقمندی وبرخالو  روسیه ،
ب باا فاکاه روسایه باا تماام قاوب در ففاا مناافع خاود و مخال اما فراماوش کارده اسابکه جنگ  میهنی را دامان بزناد.

ها در اوکارایین باه خاوبی  فامیان جنگندهاینمسله را . جمی برخوردار می باشدنسز امکاناب مادرریری های خونین 
نمااد  ،یاا باا سارزمین آباایی اشکریموالفااق آزادی  . .چه روسیه قدم های اولای را نیاز برداشاته اسابدرا می کنند

 روشن پیروزی عملکرد فدراتو روسیه در این جهب مفسوب می رردد.
ماارح فساارب شااان  از نااوای فیاارب ذهاان ااافرا پیشااه رااان  هنااوز از طاارا شاابنم عااار دارد،وامااا بااا تاسااو کااه 

را در جهااب باارهم زناای زناادری آرام  انناکااامی هایشاا تالش مذبوفانااه دشاامن بشااریب باارآن اسااب تااابازنمانااده اسااب.
راروه هاای جنگای اجیار شاده اش رارو ِ شهروندان اوکرایین وارونه جلوه بدهد و  مردم  الفخواه آن کشاور را در 

 تراژیدی آغاز شده در اوکرایین چی عواقبی می تواند داشته باشد.نگه دارد.ما بهخوبی میدانیم که پایان 
شاده و پاشایده بدون شاع بیشاتر از ایان همانطوری که دشمن  شاب ونه سال پیش ،پارچه شد و از هام پاشاید،

شکسب می خورد.زیرا ما بر برادران خود باور داریم،ما بر درایب و دیمیر پاوتین در کااراز هاا  باورمناد هساتیم،ما 
 .قوی داریم یه باورمندیم و بر پیروزی در این کارزار باورب و استفکاماب ناامی فدراتیو روسبر درای
،دیر یاا زود فقیقاب جایگااهش را ومتانب ایشان  با روسیه همراه  اسبروز قهرمانان جنگ و قوب افتخاراب ام 

،اکرایین و دهها منتطقه دیگر  در سایه  در می یابد و باطل به بطالن راهسپرده خواهد شد ومردم شریو افغاستان و
 سار پرچم های ازادی های شان به زیسب مسالمب آمیز امکان خواهند یافب.

 (جشن  پیروزی  مبارا.
 

ند و بااه طااور عنعنااوی هااورا شاادایستادنماینااده افغانهااای مقاایم روسیه،بااختتامیااه ،ر در مففاال ویتااران هااای فاضاا
 «هورررررا،هورررررا،هورررررا»کشیدند



مملتو از اساتا، ،جوا،ی،اقتمتام ،دییری و شتهام  ای آشنایی در جهت  رهتایی دص هورا،صدای آشنای پیروزی،

دو ،فر  یتازه این که یکمراک کننده گان این محفل بود،د. اش، قایگی  29در قن سمی چند تای آن مردان و ز،ا،ی که 

اشعار ،یز یتد وتو ی شتان را بتا همتان تتازه گتی او  ودر دکلمه میارود،د ، ،یز ، هنوز شعر تراز این مان های جوان

بتا شقتب بته  شتان ا،تد وآن را بتا گ شت  قتاییان  درازی، ،گه داشمه بود،تد.این هتا همانتان مات   تتر،  هتای پیتروزی

 وتتراو   قتتهزینه هتتای  بتترت و  متتر تتتاک  را بتتا  وشتتی ا،اتتان و شقتتب بتته متترای صتتیتل متتی دهنتتد. از ایتتن جهتت  ، 

 .رایش می داد،ددر وراو  صدای پر ونین شان آهورا ها را   د،د وقرشارا،ه قر می کقی

در شتتور جتتوا،ی رزمنتتده گتتان و پیروزمنتتدان، و   لتتو متتی یانمنتتد و بتتا تحاتتین بتتر  ،ک کننتتده گتتان محفتتلاشتتمرا

 همراهی می ،مود،د.ها  هورا گفمنایقان را در  ،،جا  بقری و  های راه اپیقک

از جا،تتو هیتتا  رههتتری کتتا،گر، بتتین ایمللتتی مهتتاجرین و مرکتتز  کتتاری  هرما،تتان جنتتم دوی جهتتا،ی ،و متتی کتته 

، بته  ماابته ،متاد اسمترای  نتراوان تحفته درویتش قتهز محفتل ساتن  یته رویتان هتای هترت گلشا ه هتایی  از با انغا،ها،

کننتده تلتو هتر اشتمراک چنا،اه، شتع  ابتراز کرد،تد پروضعی   اساا، و ،انغا،ان با یهجه قرخ شتایب ،وازش شد،د

را در شتر  چقتمان  ،می توا،امی  گتل ،گتاه صتمیما،ه  راقمش.ندمحفل را در دوقمی و برادری دومل  به تپش ا،دا م

گویی ما در کقور بیگا،ه ای  رار ،تداری ،در انغا،اتمان هاتمی  و پیقکاتوتان  تود را داریت  اسمترای متی ایقان باینی.

ای ارگتان هتای دویمی و ستو ی روقیه ، ،هاد هتای اجممتاشی ، کنی  .همانان ،ور شادی در چقمان ماوویین ارگان ه

یقتد کته از دور مقاهده شده و بته  توبی دیتده م ،یز،ماینده های شهرداری ماکو  راتی  روقیه و  سراق   ا،ون ند

های  بایید،د که کهوتران مهاجر و غریههشان تهارز می داد،د ،برآن می  آرای  در ،گاه های اساا، را شین ایقان  ه  

قیه چرده ها ، این  دیر و دیار دور ،یز دراساا، ایقان شریک ا،د و دار،د همنوایی میکنند،سمما با  ود می گفمند که

، بلکته ،اتل بته بل مردی همین قرزمین هامند،،ه غریهه های دیار جنم زده ،،ه مهاجرین نرقنم ها کیلوممر دورتر

شتعله  ، بتر زیفتان تتار صتحرای شتو، این آب و  اکی ا،د کته صتلد د ران پادشتاهی متی کنتد و آرامتش در آن ،ال زاده

 های ،ور می پراکند.

ما،نتد  نتاری مران ها از جنم های شان گفمند و بیش از بیا  تن اشمراک کننده محفل به ،وب  قخنرا،ی کرد،د،وی

در یحظه هایی وا ت  شتده در هایته  ی  قک گندمزار تنهایی از قرود ها ،وچه های   ون و تفنم  ای غمگین قرکه

 صته  ، هماتنگران شتان  و ز ت  هتای  تو،ین جههتا   و پیروزی گفمند. از غلمیتدن  امت  هتای انراشتم های شکا  

از آن ، هایی  کرد،د ودر ،های  از ،وا من ،ا و، پیروزی  بر آ،همه تیر وتفنم گفمند که شاید هنتوز در تتاریج جنتم 

و  ی شتان یتاد متی کنننتددر شتعر هتا نهتا اقتروره هتایی شتده باشتند کته شتعرا، خنی به میان ،یامده باشد. تپی و قگها 

.چته و متی یکتی شان را با آن ها آذیتن  متی بند،دهای ورمان  ها  اوج وگرهگاه  صه ،داقمان پردازان ،ویانده گان و 

ز جنتم و متایاتمی  ابتا شتعری از قتروده هتای  تودش را  وا،تد و در آن  ،قایه گان اشمراک کننده در محفتل 29از 

ر دامن صحرای چقمان متان  یمته  دا،ه های ،تره گون  اشک ب ،غمگنا،ه سکایمی رنمه بودنیز  و،ریزی در انغا،اما،

ا،اتان در کقتور و راهیا،ی از راه  رهایی  مهارزان ، ، هر یک درکنار مان همافرانها در قایه قار آن  کرد که بر پا

 ود را مقاهده کردی  که روز ی و روز گاری به ،ای ا،اان و ا،اا،ی  قربر ک  ،هاده بود،د تا جامه قپیدان قتیه د  

 را ،گ ار،د سجاب از گل آرزو ها،بدر،د.

از مرکتز ی ،یتز در قتخنان شتان ،موا،اتمند از بتار تتا یرا  اسااقتا  ر یتب شتان شتا،ه  تایی کترده، ماوویین دویم

  دردا،ی بگ ر،د که قامان این محفل باشکوه را بر شهده گرنمه بود.قراقری انغا،ها بدون تقکر و ی جامعه کار

 سوایی قاش  ده شو  با صرف غ ای کامل انغا،ی به پایان رقید. ،حفل م کورم

روقیه همه قایه جقن  ی گفمنی اق  که کا،گر، بین ایمللی مهاجرین و مرکز کاری جامعه قراقری انغا،های مت

د،قایی یک بتار بتا ، اک روقیه کار وز،دگی دارو د و به ماابه ،هادی که در آب ،پیروزی بر ناشیزی را گرامی می دار

 وشتو    ،هم  تجار و روشنفکران انغا،ی متی  قرزمین روقیه  ود را در کنار  هرما،ان رهتایی بقتری  در جهتان

 د.ناساا، می کن

، از  فاشایزم باره لباررامیداشاب نهام مای روز غرزارش تاویری مففال 
 جانب جامعه سراسری افغانها در  شهر مسکو



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


