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 کردۍ انجلینا جولي 
 

 )اسیه رمضان انتار( 
 
 

یا د ښځو د   (ypj) اسیه رمضان انتار چې په ویان انتار هم مشهوره وه، کردۍ انجلینا جولي به یې ورته ویل. هغه د
مبارزه وه، چې له زرګونو نورو پیغلو انجونو او میرمنو سره د ټولنیزو او نړیوالو رسنیو، خبري سرچینو  تحفظ ډلې  

او سنګر له الرې یوځای د القاعده او داعش وسله والې ډلې خالف جنګېدله. همدغې مبارزې نوموړې د ښځو د  
 .حقونو له پاره د جاري جګړې یو سمبول وګرځوله

ي کال د شام )سوریې( په قمیشلي کې پیدا شوه. لومړنۍ زده کړې او جګړه ییز مهارتونه  میالد  ۱۹۹۷نوموړې په  
  .یې د وخت د غوښتنې په اساس په کم عمر کې پوره کړل

دا چې کردي وګړي د ایران، عراق، سوریې او ترکیې په څلورو سرحدي سیمو کې میشت دي او یو هېواد هم د  
کردانو هم وسله واله مبارزه پیل کړې او د پېشمرګه ځواک په نوم میرمنو او  هغوی حق ورکولو ته نه دي قایل؛ نو  

 .انجونو ته ځانګړې شوې وسله واله ډله هم لري؛ چې لسګونه زره وسله والې مبارزې لري
کال پر مهال له داعش )خالف اسالمي فی العراق و شام( ډلې سره د جګړې ډګر ته    ۲۰۱۴کلنۍ کې د    ۱۶اسیه په  

او ترڅنګ یې د کردي ښخو د ساتنې او هغوی ته د حق اخیستنې بې وسلې مبارزه هم پیل کړه او د )وایي ښکته شوه  
 . پي جې( غړې شوه

میاشتې وروسته چې په کردۍ ټولنه کې نوي قوانین   ۳کلنۍ( کې واده وکړ؛ خو له واده    ۱۵اسیې په ډیرې کم عمرۍ )
ه د ورځنیو جګړه له امله طالق واخیسته او د کردۍ ښځو د رامنځ ته شول؛ نو هغې له خپل خاوند او خسرګنۍ سر

ساتنې کمیټې سره یوځای شوه. په یاده ډله کې له ګډون وروسته هغه په ټولنیزو او سیمه ییزو رسنیو کې خورا فعاله 
ف  شوه او هڅه یې وکړه، چې په شام او نورو هېوادونو کې د کردانو د ښځو له پاره حقونه واخلي، د هغوی پر خال

 . د روانې نسل کشۍ خبره نړیواله کړي او د هغوی لوټل شوې ازادي بیرته ورته واخلي
که څه هم د هغې د عمر په باره کې مغربي رسنۍ بیالبیلې نظریې لري؛ خو د )واي پي جې( یو تن جنرال عبدهللا 

 . کلنه وه ۱۹کې پیدا او د مړینې پر وخت  ۱۹۹۷شیرین دا خبره منلې چې هغه په 
کال د هغې یو انځور د بهرنۍ ژورنالیستې له لوري واخیستل شو او نوموړې ته یې د    ۲۰۱۵ال کله چې په  بهر ح

بدني ورته والي له امله د کردۍ اانجلینا جولي نوم ورکړ؛ نو هغې په انټرنېټ کې نړیوال شهرت ترالسه کړ؛ خو 
یوه سپکه ښځه وګڼله چې په وینا یې له اسیه خپله هغې او نورو کردیانو دغه لقب و نه مانه او انجلینا جولي یې  

رمضان سره یې مشابهت ناسم دی؛ ځکه جولي د هالي ووډ د فحش فلمونو لوبغاړې او اسیه د ترهګرو پر خالف 
جنګېدونکې اصلي مبارزه ده؛ خو له دې سره سره په لومړیو کې هغه د یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو د خبرونو 

بسایټونو، ټلویزونونو او رسنیزو سرچینو هغه د انجلینا جولي سربیره له هسپانوۍ ممثلې سرټکی وګرځېده، ډیرو وی
 .)اداکارې( پینلوپ کروز سره هم ورته وبلله

له دې وروسته هغه د یو څه وخت له پاره له رسنیو ورکه وه او په خپلو جګړو او مبارزو مصروفه وه؛ خو کله یې  
 . د رسنیو بیا ور پام شوچې د مړینې خبر خپور شو یو ځل بیا 

که څه هم د ژوند او مبارزې پر مهال مغربیانو هغه له داعشیانو سره د جنګېدونکې وسله والې په نوم مشهوره کړه؛  
خو کردان په دې اند دي، چې هغه له ښځو نه یوازې د سیکس پوره کولو او خوند اخیستلو پر ضد مبارزه کوله. هغې  

تنې کړي او د سکسزم خالف یې جګړه پر مخ وړله. هغه د نسل پرستۍ هم غوښتل چې شځې د خپلې خوښې څښ
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سخته مخالفه وه. د چومان کیاني په نوم یو تن کرد جنګیالي بي بي سي ته ویلي و، چې: د اسیه رمضان د مبارزې  
ي؛ بلکې فلسه ټوله د سیکس ازم پر خالف وه او هغې غوښتل، چې ټولنه کې ښځه باید د یو شي په څیر متعارفه نش

هغې ته د یو عزتمند مخلوق په څیر وکتل شي؛ خو غرب والو د هغې دغه مبارزه د تل له پاره پټه ساتله او یوازې د  
 .داعش پر خالف جګړه کې یې د هغې مالتړ او نوم خپراوی کاوه

غې هڅو رنګ اسیه رمضان په خپله مبارزه کې تر ډیره بریالۍ شوه او په کردستان )په کرد میشتو سیمو( کې د ه
راوړ؛ خو باالخره د منبیج په سیمې چې کله داعشیانو برید وکړ؛ نو هغه هم د یوې حملې پر مهال د میزایل یا راکټ 

 . ښکار شوه او د تل له پاره یې سترګې پټې شوې
مهال   په لومړیو کې ویل کیدل چې هغه د ترکیې یا سوریې د فوځ له لوري د لیبیا په طرابلس کې د پټو عملیاتو پر

وژل شوې؛ خو وروسته د )واي پي جې( ډلې ویاند دغه خبر رد کړ ا ویې ویل، چې: نوموړې د داعشیانو برید کې  
 . وژل شوې

غړې لرلې، چې عمرونه یې    ۷۰۰۰باید وویل شي، چې د اسیه رمضان د مړینې پر مهال د کردي ښځو د ساتنې ډلې  
 .کلنو پورې ول  ۴۰نه تر   ۱۸له 

 .ووژل شوه ۳۰کال د اګست په   ۲۰۱۶هېره دې نه وي، چې اسیه له اصله د روجوا سیمې وه او د 

mailto:maqalat@afghan-german.de

