
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman پيشتاز زن

 
  ګڼه۵٠، پيشرو خپرونه

  ٢٠١۴ سپتمبر ١٩

  کوباني ميرمنې،
   له خپلې مينی څخه په ميړانه دفاع کوي

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دغه ښار د . ی ښار دی، چې د دې ھيواد په شمال ختيځ کې موقعيت لريکوباني د سوريې کردستان يو تر ټولو لو

 ٣٢٠په ھمدې ډول دغه ښار .  زرو څخه زيات جمعيت لري۵٠٠ کيلومترۍ کې پروت دی او له ٣٠حلب واليت په 

ن په دغه ښار کې سکيولر او دموکراتيک قوانين واکم. کلي لري او اوسيدونکي يې د کرنې له الرې خپل ژوند تيروي

 ١٨په دغو سکيولر او دموکراتيکو قوانينو کې له . دي، چې د دې ُکرد ميشته ښار يوه تر ټولو لويه ځانګړنه ګڼل کيږي

  . کالو څخه ټيټ د نجونو وديدلو ته اشاره کيدای شي

وروسته له دې چې د داعش جنايتکارې او خونړۍ ډلې سر راپورته کړ، د دې لپاره چې د سوريې آزاد شوي ښارونه 

. بيرته ونيسي، بايد له ھرڅه مخکې کوباني ښار تر خپلې ولکې الندې راولي، څو خپل پرمختګ ته دوام ورکړای شي
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د داعش لپاره د دغو ميړانو خلکو مقاومت ماتول او د کوباني نيول ځانګړی اھميت لري، له دې کبله کوباني يې تر 

کې د موصل ښار ونيو، د عراق اردو ډيرې پرمختللې وروسته له دې چې داعش په عراق . محاصرې الندې نيولی دی

جنګي وسلې يې تر السه کړې دي، چې د دغو وسلو زياته برخه په سوريه کې د داعش جنګياليو ته چې کوباني يې 

  .محاصره کړې، ليږدول شوي

ر خونړۍ ډله چې له ھغه ځايه چې په کوباني کې سکيولر او دموکراتيک قوانين واکمن دي، له دې کبله د داعش په څي

له خپل باور پرته په بل ھيڅ قانون او نظام باور نه لري، د کوباني اوسيدونکو په ځانګړي ډول ميرمنو لپاره تر ټولو 

 سلنه جوړوي، له دې کبله له ٣٠ په سوريه کې ميرمنې د ُکردانو په ولسي کميټو کې شاوخوا. ستر ګواښ ګڼل کيږي

 کالو پورې په ٣٠ تر ١٨ُکردي ميرمنې له . ترھګرو سره د مبارزې لپاره د ميرمنو د دفاع ولسي کميټې جوړې شوې

  . دغو کميټو کې د نارينه په څير له سختو نظامي روزنو وروسته له ترھګرو سره په مبارزې پيل کوي

کلي » تلعين« وکړای شول چې په داعش پورې تړلي افراطي عناصر له څو اوونۍ وړاندې ُکردي مبارزو ميرمنو

په ھمدې ډول د ُکردانو پيشمرګه ډلې ھم څو . کلی ھم ونيسي» الطويله«په لويديځ کې » الحسکه«څخه وشړي او د 

  . ورځې وړاندې د داعش دفاع وزير ابوعمرالچيچيني له خپلو يو شمير وحشي يارانو سره مردار کړي

ي ميرمنې او کوباني ښار له يو ستر ناورين سره مخامخ دي، ځکه له يوې خوا د داعش په څير خونړۍ ډلې دغه ُکرد

که چيرې حاالت په ھمدې ډول دوام . لخوا محاصره شوي او له بلې خوا ھيڅ دولت او يا ډله ورسره مرسته نه کوي

ربستان ګډه پروژه ده، ډير ژر به په کوباني کې ومومي، داعش چې د امريکا، بريټانيا، اسرائيل او تر يوې اندازې د ع

د مبارزو کردي ميرمنو او نارينه مقاومت مات کړي او د کردانو، په ځانګړي ډول ميرمنو په ټول وژنه به الس پورې 

  . کړي او يا به ھم ھغوې کنيزې کړي

ګړې په لومړيو کرښو کې له د نړۍ تر ټولو خونړۍ، جنايتکارې او وحشي ډلې داعش په وړاندې کوباني ميرمنې د ج

دوی به تر خپل وروستي مردکي او د وينې تر وروستي څاڅکي . خپلې مينې او ټاټوبي څخه د دفاع په حالت کې دي

پورې له خپل اتل ولس څخه دفاع وکړي او نړۍ ته به وښيي چې نارينه بايد د خپل ټاټوبي او ولس څخه د دفاع کولو 

  : کوباني ميرمنو ښايي د ماللۍ ميوند دغه لنډۍ خپل شعار ګرځولی وي. ړيالرې چارې له ميرمنو څخه زده ک

  که کوباني کې شھيد نه شوې

  !خدايږو اللۍ چې کنيزۍ ته دې ساتينه

 

  


