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  استانبول -  فرزان: تھيه کننده وفرستنده

   ٢٠١۴ اکتوبر ١١
  

   اسالمیخالفت واحد حفاظت زنان کوبالی درمقابل ۀمقاومت جانان
بماردمان شديد ازسوی نيروھای وحشی  نبردھا بوده واھالی اين شھربا شديدترين ۀطی چند روز اخير صحنکوبانی 

حفاظت زنان کوبالی که  متشکل از ھفت ھزار شيرزن ُکرداست مانع   دفاع واحداما مبارزه و. داعش مواجه ھستند

  .اصلی ورود داعشيان به  اين شھر است

  

  کوبانی کجاست و واحد حفاظت زنان کوبالی کی ھا ھستند؟

يلو متر ازمرزسوريه  از دوک کمترۀ درفاصل سوريه در شمال حلب  است که درواليت کردنشين شھری  کوبانی:کوبالی

 ١۵ ۀ ترکيه، در فاصلدر سوروچ شھر کردنشين  . نفر است۵٢،١١۵جمعيت اين شھر .  است واقع شدهبا ترکيه 

  .است کيلومتری با کوبانی واقع شده

  

  نقشه بی بی سی

تمامی . شد محسوب می داعش ل شھرکوبانی از اھداف مھم گروه و، تصرف و کنتری سوريهجنگ داخل در جريان

ھا قبل در تصرف گروه داعش بوده و اين وضعيت حفظ اين شھر را در  مناطق اطراف کوبانی در خاک سوريه از مدت

 .است دراز مدت بسيار دشوار کرده

 ٢٠١۴اع از شھر را بر عھده داشتند، از اوايل سال وليت دفؤکه مس  حفاظت خلقیواحد ھا درگيری بين  داعشيان و

و تا  تر کند  اين شھر را تنگۀرغم تلفات سنگين، محاصر در اين مدت، داعش موفق شده بود تا علی. شروع شده بود

نظاميان داعش که از سه جبھه به  ميالدی، شبه ٢٠١۴ برواکت ۶ در تاريخ اما.  شرقی شھر کوبانی پيشروی کندۀحاشي
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ار دفاعی شھر را بشکنند و از طرف شرقی وارد کوبانی شوند و پرچم خود را بر بودند، توانستند ديو کوبانی حمله کرده

ھا و  واحد حفاظت زنان در کوچه حفاظت خلق و با اين وجود، واحد ھای  فراز چند ساختمان مرتفع به احتزاز درآوردند

  .کنند  چنان درمقابل داعش  از شھر دفاع می ھا ھم ھا و در پناه ساختمان خيابان

  

  (YPJ)د  حفاظت زنان کوبالیواح

ن اساکنخاطر مبارزه و دفاع از ه  ب٢٠١٢  داوطلب است درسال ۀھفت ھزار زن  رزمند از که شامل بيشترگروه اين 

آنھا ازھيچ مرجع .  رديدگ  که وابسته به القاعده است، تشکيل ة النصرةشھرکوبالی درمقابل حمالت دولت سوريه  وجبھ

                                  . می کنند ومتکی به کمک ھای مردم محل ھستندخارجی کمک مالی دريافت ن

 

   زنان درسنگر                              داعشيان درنده خو عان واحد مدافيکتن ازرزمندگ             

سوريه » ديريک« صبح در کمپ آموزشی نزديک به شھر ٤ساعت . اين زنان مانند مردان آموزش نظامی می بينند

. کنندمی ی تئوری نظامی شرکت بيدار می شوند و پس از انجام فعاليت ھای ورزشی، نظامی و رزمی در کالس ھا

آنھا ھمچنين درسھای ايدئولوژی حزبی را نيز از حزب .  با سالح ھای واقعی شرکت داده می شوندمانورھاسپس در 

 .کارگران کردستان فرا می گيرند

ر روسی است و در کنار نارنجک و مين و بمب ھای دست ساز از خمپاره انداز آ» کالشينکوف«سالح اصلی اين زنان 

آنھا ھمچنين آموزشھای الزم برای انجام عمليات ھای ويژه و استفاده از مسلسل و . پی جی نيز استفاده می کنند

 .ھای متوسط و سنگين را می بينندرتيربا

شعار اصلی آنھا . اغلب اين زنان مجرد ھستند و مبارزه برای دفاع از کردھا را بر ھر چيز ديگری ترجيح داده اند

 .است» صداقت«ه يک واژه ُکردی به معنای است ک» ھافار«

آنھا احسان به ديگران را در اولويت قرار داده اند خود نان و پنير می خورند و .  سال است٤٠ تا ١٨سن اين زنان بين 

 .غذای خود را به شھروندان تحت محاصره می دھند

 اين تکفيری ھا معتقدند اگر به دست زنان زنان مبارز کرد ترس را به دل تکفيری ھای داعش انداخته اند به ويژه که

اما زنان ُکرد ھيچ ترسی از مرگ به خود راه نمی دھند و می گويند که با آغوش باز ! کشته شوند وارد بھشت نمی شوند

 در سوريه کشته ة النصرة زن کرد در جنگ با داعش و جبھ٢٤به استقبال مرگ می روند به طوری که تنھا دوماه قبل 

 .شدند

درگيری ھای شھر کوبانی، گزارش ھا حاکی از آن است که ده ھا زن مسلح در نبردھای خيابانی با داعش کشته و در 

ھمچنان اخبار حاکی از آن است که در اين نبردھا اگر يکی از اين زنان به دست داعش اسير شود به . زخمی شده اند

ان کرد تا آخرين نفس و آخرين تيری که در ترکش شکل وحشيانه ای شکنجه و کشته می شود به ھمين دليل اغلب زن

 ساله انتخاب کرد ١٩» جيالن اوز آلب«اين درست ھمان سرنوشتی است که . دارند، مقاومت می کنند تا مبادا اسير شوند

  .و مرگ را بر اسارت به دست تکفيری ھا ترجيح داد
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 عکس جيالن اوز آلب که مرگ را براسيرشدن به دست گروه داعش ترجيح داد

خبرنگار بی بی سی گفته بود که در صورت محاصره، » گابريل گيتھاوس« تنھا چند روز پيش از کشته شدنش به جيالن

 مردم کوبانی آغاز کرده، نخواھد شد و با آخرين تيرش، خودکشی خواھد تسليم گروه داعش که جنگ ظالمانه ای عليه

 .کرد

که به دست داعش اسير نشود، با آخرين گلوله به   نگذشته بود که وی به دليل اينجيالنمدت زمان زيادی از اين سخن 

  .زندگی خود پايان داد

 

  ھراسد؟ چرا داعش از زنان مبارز ُکرد می

ی که ئت نخواھند شد بنابراين درجبھه ھاگان زن کشته شوند راھی بھشر توسط رزمندگتند که اداعشيان به اين باور ھس

  .رو می گردنده درگير می شوند به مشکل جدی روب زنان مسلح کرد با

  

  :ھای مدافع خلق واحد 

 کرد ان عضو است که متشکل ازجوان۵٠٠٠٠شود گروه نظامی دارای  شناخته می)YPG(  گ پ ی نامه که عموماً ب 

حزب اتحاد  کند توسط مبارزه می کردستان سوريه روه که عليه دولت سوريه درگاين . استمناطق کردنشين سوريه 

ول حفظ نظم و حفاظت از جان اھالی مناطق کردنشين سوريه ؤ مسسيس شده است وأت شورای ملی کرد و دموکراتيک

 .آورد گ خود را يک نيروی شبه نظامی مردمی به شمار می پ ی. است 

خارج ساخت و مناطق  کانی سری  نيروھای امنيتی دولت اسد را از٢٠١٢روه در ماه جون سال گاين 

   .را نيزتصرف کرد عفرين و عامودا

  

  رزمندگان واحد مدافع خلق درحال اجرای تمرينات نظامی
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   واحد مدافع زنان درحالت آماده باشدرزمندگان

  

 ,Rabia of outskirts the on ,base-checkpoint YPJ a at Photographed .26 ,Ahmed Evin

.2014 ,7 .Aug on ,Kurdistan  

  

Hasrat Sahad, 23. Photographed at a YPJ checkpoint-base, on the outskirts of Rabia, 

Kurdistan, on Aug. 7, 2014. 

  

  . دھد ين کشتارجمعی اسيران توسط داعشيان وحشی را نشان میئتصاويرپا
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  .ين مراجعه کنيدئک ھای پا به لين واحد حفاظت زنان کرد لطفاً ۀبرای معلومات بيشتردربار

http://www.ibtimes.co.uk/syria-isis-jihadis-terrified-fanatical-kurdish-women-soldiers-who-

will-deny-them-place-paradise-1468887 

Female fighters of the pro-Kurdish Yekineyen Parastina Jin (Women Protection Units) (YPJ) 

tell their stories, their experiences, why they joined and what they fight for in this women-

only militia amid the civil war in Syria. 

https://www.youtube.com/watch?v=TGVbpsGmLVo 

 

'Islamic State are afraid to see women with guns'  

https://www.youtube.com/watch?v=txD2gUWpHu8 

  


