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  نبردھای اسالم گرايان عليه دونتسک و لوھانسک
Des bataillons islamistes contre Donetsk et Lougansk  

 

 

به گفتۀ نيويورک تايمز، . سالم گرا عليه جمھوری ھای خلق دونتسک و لوھانسک وارد نبرد شده اندچندين گردان ا

ً به خدمت گرفته شده اند که غالبا Djokhar Doudaïev و جوھر دودايف Cheikh Manourگردان ھای شيخ مانور 

 ).١(ن کريمه که از تاتارھا تشکيل شده از چچن ھائی که از گرجستان و ازبکستان آمده اند تشکيل شده، به انضمام گردا

 ھستند و ھيچ حقوقی از دولت Pravy Sektor) حزب نئونازی(اين گروه ھا در اتحاد با نازی ھای پراوی سکتور 

ولی ھمان گونه که تی . روزنامۀ نيويورک تايمز ھيچ نشانی از مداخلۀ اياالت متحده نيافته است. اوکراين نمی گيرند

، سازمان سيا از پايان جنگ دوم جھانی نازی ھا و اسالم گرايان را )٢( کرد ءل پيش از اين افشايری ميسان يک سا

گردھمآئی ضد «يک ) غرب اوکراين( در ترنوپل ٢٠٠٧ مه ٨در مورد اوکراين سازمان سيا در . ھمآھنگ می سازد

. ايان قفقاز در آن شرکت داشتندتشکيل داد که نازی ھای اوکراين و اسالم گر) بخوانيد ضد روسيه(» امپرياليستی

را به )  حزب نئو نازی اوکراين–رئيس پراوی سکتور  (Dmytro Yaroshستادھمآھنگی در اين روز دميتريو ياروش 

رادريافت ) پنجمين رئيس امارات اسالمی چچن ايشکری سپس امير قفقاز(رياست رساند و تبريکات دوکو عمروف 

 .کرد

 تاتار ناگھان از خاورميانه بازگشتند، يعنی از جائی که عليه جمھوری عرب سوريه می  اسالم گرايان٢٠١٣مبر در دس

  ).٣(جنگيدند، تا انقالب رنگی ميدان ميادين را سازماندھی کنند 
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از سوی ديگر، در حال حاضر به شگل گسترده چچن ھا جايگزين افسران امارات اسالمی در عراق و شامات شده اند، 

  .وسی در ستاد فرماندھی داعش جايگزين زبان عربی شدهبه شکلی که زبان  ر
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