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  وسيه امروزر

  مينا صابری: برگردان
  ٢٠٢٢ جوالی ٢٥

  

 .برد اوکراينی از کمبود مزدوران رنج می» لژيون بين المللی«

 
المللی به اين جنگ و  ھای بين  کيف، داليل کم شدن تعداد داوطلبان جديد مزدوران خارجی، کاھش توجه رسانهۀبه گفت

  .است» اطالعات غلط روسی«تأثير 

شواری دمورد در  NBC یئامريکا تلويزيونی ۀالمللی اوکراين، ديمين ماگرو، که با شبک  سخنگوی لژيون بينۀبه گفت

ی که جنگجويان خارجی در خط مقدم درگيری بين کيف و مسکو با آن مواجه ھستند، صحبت کرد، اين لژيون در ئھا 

  .برد  مزدوران خارجی رنج مییحال حاضر از کمبود نيرو

: ند، گفتک دار در لژيون کار می لندی که در حال حاضر به عنوان درجهاای که روز پنجشنبه منتشر شد، وکيل ھ در مقاله

که توجه  طور پيوسته کاھش يافته است، اين تعجبی ندارد با توجه به اين شدگان طی چند ماه گذشته به تعداد استخدام«

در ابتدای درگيری تصميم خود را » مبارزان«ترين  ھای غربی به جاھای ديگر معطوف شده است و با انگيزه رسانه

  ».اند گرفته

قرار گرفته » اطالعات نادرست روسيه«ثير منفی أ تجھيزات تحت تۀوان ھا برای تھيماگرو افزود که استخدام و فراخ

  .ی برای گسترش تالش ھای خود برای استخدام استئاست و لژيون در حال بررسی راه ھا

NBC   ھمچنين با چندين مزدور که در حال حاضر در لژيون خدمت می کنند صحبت کرد و تجربيات خود را از جنگ

  .يروھای مسلح اوکراين به اشتراک گذاشتدر کنار ن
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خير در دريافت تسليحات از غرب، و نااميدی از ارتباطات أبسياری از جنگجويان خارجی دريافتند که کمبود سالح، ت

ھای تراتيژيسبرخی ديگر شکايت داشتند که . » استه نبرد فراخواندهب«ھا جنگ   آنھا را پس از ماهۀدرون واحدی، روحي

رار داشتند به تاکتيک ھای منسوخ شده پايبند باشند، تضعيف سط فرماندھان کھنه کار اوکراينی که اصضد حمله اغلب تو

  .می شد

 . رزمی را تضعيف می کندۀ روسيه به شدت روحيۀ توپخانۀبرخی از مزدوران نيز گزارش دادند که بمباران بی وقف

نزديک «انه می جنگد، گلوله باران مداوم روسيه را  جنگی در خاورميۀبا تجربی که در خدمت اوکراين ئامريکايک 

  .توصيف کرد» ترين چيز به جھنم

 روسيه باعث می شود برخی از مزدوران احساس کنند بقای آنھا به ۀاين کانال خبری گفت تصادفی بودن حمالت توپخان

  .شانس فردی بستگی دارد

تعداد جنگجويان نااميد و «گفتند که  NBC جنگند، به یيف م گروه ديگری از سربازان خارجی که در کنار نيروھای کی

 ھا برای پيشبرد جنگ استفاده می ای است که روس  ضعيف شده افزايش يافته است، اين تا حدی به دليل شيوهۀبا روحي

  ».کنند مربوط است

ه که درگير جنگ ھای جبھ  قربانی در شديدترين بخش٢٠٠ تا ١٠٠زند که طرف اوکراينی روزانه  خود کيف تخمين می

  .دھد  از دست می،اند شده

بر اساس گزارش ھا، تلفات سنگين باعث تضعيف روحيه در صفوف لژيون بين المللی و ساير واحدھای منظم ارتش 

  .اوکراين شد

جنگجويان خارجی عالوه بر اين با اين واقعيت که روسيه با تمام جنگجويان غير اوکراينی اسير شده ، NBC به گزارش

ه عنوان مزدور رفتار می کند و نه به عنوان جنگجويان دشمن تحت کنوانسيون ژنو، از داوطلب شدن برای جنک ب

  .منصرف شده اند

که جمھوری خلق دونتسک برای سه مزدور خارجی که در خط مقدم دونباس اسير شده بودند، احکام اعدام  پس از اين

  .اکنون اعتراف می کنند که مرگ را به دستگيری ترجيح می دھندصادر کرد، برخی از جنگجويان خارجی در اوکراين 

 محکومان از حق تجديد نظر خود در دادگاه ۀ نشده است زيرا ھمءبا اين حال، ھيچ يک از احکام اعدام صادر شده اجرا

  .استفاده کرده اند

جک دستی حمل می کند که گفت که او ھميشه يک نارن NBC مزدور ديگر، يک کھنه سرباز ارتش اياالت متحده، به

 .اگر در خطر دستگيری قرار گيرد، آن را منفجر کند

 

 


