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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ مارچ ٠۴

   بھرام رحمانیمصاحبۀ
  با صالح مسلم و سينم محمد

  

سيس أس پارلمان تازه تئيرآقای صالح مسلم، رھبر حزب اتحاد دموکراتيک کردستان و خانم سينم محمد، يکی از دو 

، توسط مردم ...ھم اکنون مناطق کوبانی، آفرين، عمودا، دريکا، حمو، جير حالقه، قاميشلو و. کردستان سوريه است

ن و ارتش و نيروھای وفادار به بشار اسد ھنوز امخالف  در اين مناطق خالف مناطق سنی نشين که. کرد اداره می شوند

ھرچند که چند بار گروه ھای مذھبی .  ديده نمی شودئیمناطق کردنشين چنين خشونت ھادر حال درگيری ھستند، در 

  . رو شدند و مجبور به عقب نشينی گشتنده  شوند اما با مقاومت نيروھای مسلح کرد روبهتالش کردند وارد منطق

ربه، پا پيش بگذارد و با در واقع در خالء قدرت سياسی، بسيار مھم است که يک جريان سياسی متحد و متشکل و با تج

جدا از اين که ھر انتقاد سياسی به . بسيج مردم، بديل سياسی و اجتماعی و فرھنگی خودش را در مقابل جامعه قرار دھد

چون که اين وضعيت حساس را به خوبی تشخيص داده و با بسيج مردم و . ن حمايت کردآآن حزب وارد باشد بايد از 

  . ر دھدييگرايشات مختلف، فضا و توازن قوای سياسی را به نفع مردم تغ دوستانه با ۀبرقراری رابط

اما ھر خبرگزاری و تحليلگر سعی می کند نتايج اين . اخبار و تحوالت سوريه، ھمواره در صدر اخبار جھان قرار دارد

ر اين کشور، به ھم اکنون در سراس.   تحريف شده نيز ھستندیسی خود سوق دھد و گاھتحوالت را به سوی گرايش سيا

غير از مناطق کردنشين جنگ و خونريزی و کشتار و ترور بين حکومت جنايت کار بشار اسد با حمايت حزب هللا و 

حکومت اسالمی ايران از يک سو و گروه ھای مذھبی و جداشدگان از ارتش و نيروھای امنيتی سوريه و نيروھای 

تاکنون جان صدھا ھزار انسان را گرفته اند و ميليون ھا نفر را نيز  جنگ دوام داشتهوابسته به القاعده از سوی ديگر، 

استه بودند تا با مبارزه و قدرت انسانی و ھمبستگی مردمی که به پا خ. جوار کرده اند کوه و دشت و کشورھای ھمۀآوار

اما بالفاصله ھم . داز حاکميت برکنار کنند و حکومت دلخواه خود را به وجود آورنرا خود حکومت ديکتاتوری سوريه 

سرکوب و کشتار و ترور حاکميت سوريه قرار گرفتند و ھم دولت ھای منطقه و جھان ھر کدام طرفداران خود را مورد 

، امکانات ...به خصوص گروه ھای مذھبی مانند داعش و النصر و القاعده و. مسلح کردند و به اين کشور فرستادند

بنابراين، . قر شده اند قوانين ارتجاعی اسالمی خود را به مردم تحميل نموده اندبيشتری دارند در ھر منطقه ای که مست

  .مردم سوريه در ميان دو ارتجاع قرار گرفته اند و ھمواره قربانی می دھند

 سوريه، مناطق کردنشين است که نھادھای مردمی و سازمان و احزاب کردی منطقه ۀاما در اين ميان، امن ترين منطق

ھر چند که دوران طوالنی بی رحمانه سرکوب .  بھتری فراھم سازند نستباً ئید با حمايت و دخالت مردم، فضاتوانسته ان

 طوالنی از حق شھروندی در سوريه نيز محروم بوده اند اما اکنون سخت در تالشند فضای آزادتر و ۀشده اند و حتا دور



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

مرکزی سوريه، دولت ھای منطقه ھم چون ترکيه و  حکومت ۀاما در محاصر.  خود بسازندۀانسانی تری برای جامع

  .دولت اقليم کردستان در محاصره قرار گرفته اند

 در شھر قاميشلو، عليه حکومت بشار اسد صورت گرفت که با ٢٠٠۴اولين حرکت متشکل و اعتراضی در سال 

 ۀزب اتحاد دموکراتيک روان نفر از طرفداران ح٣٠٠رو شد و ده ھا تن جان باختند و بيش از ه سرکوب وحشيانه روب

  .زندان شدند

ھای مردمی در سوريه پيوستند و مردم شھرھای کردستان سوريه در  به اعتراض ٢٠١١مردم کردستان نيز در سال 

در . ھای مردمی در سوريه در چند شھر دست به تظاھرات زدندھای دولت و حمايت از اعتراضاعتراض به سياست

 نشان از ،حضور فعال کردھا در اعتراضات. کنندثيرگذار شرکت میأ به صورتی فعال و تتحوالت اخير سوريه، کردھا

ل ومھم تر از ھمه در حال حاضر کنتر. تر نقش کردھا در تحوالت اخير سياسی سوريه داردبرجسته شدن ھر چه بيش

 مناطق ۀمادی سرنوشت و ادارمردم کرد توانسته بعد از ده ھا سال مت. باشدکردستان سوريه در دست نيروھای کرد می 

  .خود را در دست بگيرد

 نفر عضو تشکيل شده ١٠اين شورا از .  کردستان تشکيل شده استۀ مناطق آزاد شدۀ برای ادارئیدر قاميشلو شورا

  . مناطق کردستان در اين مرحله استۀن يک سياست کلی و اداريي اصلی آن، تعۀاست که وظيف

، ٢٠١٢مبر سال نوکه در مناطق کردنشين سوريه فعال است، روز دوشنبه يازدھم ماه حزب اتحاد دمکراتيک، سازمانی 

تصميم . ، اعالم کرد که قصد دارد دولت انتقالی موقت تشکيل دھد»قامشلو«از پايتخت غيررسمی کردستان سوريه شھر 

  .اين حزب با مخالفت دولت ترکيه و ھم چنين دولت اقليم کردستان مواجه شده است

سيس دولت انتقالی موقت، برگزاری انتخابات و نوشتن أبرای ت » حزب اتحاد دمکراتيک «ۀح بر اساس پروژاين طر

  .قانون اساسی جديد است

 و تصرف استان حسکه و پيروزی در مبارزات مسلحانه مدافع مرد، پس از قطعاتاعالم تشکيل دولت موقت توسط 

 .فت، در مرز عراق و ترکيه صورت گر...شھر ياروبيه و

: ، حضور دارد به خبرگزاری المونيتور، گفته بود»قاميشلو«صالح مسلم، رھبر حزب اتحاد دمکراتيک، که در شھر 

اين طرح موقت : او می گويد. ھای ملی تشکيل دھداين حزب می خواھد که يک دولت موقت محلی با ھمکاری گروه«

  ».سوريه پيدا شود  ألۀاست تا زمانی که راه حلی برای مس

زب دمکرات کردستان، که به طور مستقيم به حزب دمکرات کردستان عراق به رياست مسعود بارزانی وابسته است، ح

  .  منتقد سرسخت اين طرح است

ضروری می دانم و آن ھم اين است که در اين تحوالت ھم ناسيوناليست ھا و ھم مذھبيون را در اين جا ذکر يک نکته 

برای مثال، مسعود بارزانی، نه با اتحاد و يا حمايت از مطالبات و خواسته . نسانی دارند، به غايت سياست ھای غيرا...و

ب طيب اردوغان و ناسيوناليست ھا و مذھبيون ترکيه، وارد بده و بستان جھا و خيزش مردم کردستان سوريه، با ر

جازه نداد صالح مسلم از ھولر به سياسی شده است در حالی که مرز خود را به روی مردم کردستان سوريه بسته و حتا ا

  .اروپا سفر کند

، در در دانشگاه استکھلم برگزار شد دو ٢٠١۴ بروری ف٢٢ که بعد از ظھر روز شنبه جلسه ایدر ھر صورت در 

بی بی سی، که به منطقه سفر کرده بودند در رابطه با مسايل سوريه به خصوص مردم   و يايدنیروزنامه نگار آزاد سو

 اين جلسه، آقای صالح طی ۀدر حاشي. صالح مسلم نيز وضعيت کردستان سوريه را تشريح کرد. تندکرد سخن گف

از اين رو، با ميزبانان وی برای روز .  جواب مثبت دادمصاحبهمبنی بر يک ) نگارنده( کوتاھی به پيشنھاد ۀمصاحب

  . را گذاشتيممصاحبهبعد، قرار اين 
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صالح، تسلط خوبی به زبان ترکی استانبولی .  نشستيممصاحبه با صميمت به با خانم سينم محمد و آقای صالح مسلم،

  .  با خانم سينم، توسط مترجم صورت گرفتمصاحبه کرديم اما مصاحبهداشت از اين رو، ما بدون نياز به مترجم 

ز ھم زبان  ھفتاد در آن جا تحصيل کرده است اما ھنوۀوی در دھ.  دانشگاه فنی استانبول استۀتحصيل کردصالح، 

  .  استانبولی صحبت می کندۀترکی را ھم چنان روان و با لھج

  

بخش کردنشين در جواب صالح اين بود که .  و جمعيت کردستان سوريه پرسيدمئی وضعيت جغرافياۀاز صالح، دربار

شمار  م چنينھ. گيرد در بر می ھای حسکه، رقه و حلب راکه بخشی از استان  شمال خاوری و شمال سوريه واقع شده

 درصد و کردھا ٢٠ھای غيرعرب حدود اقليت . کنندزيادی از کردھا در شھرھای بزرگ مانند حلب و دمشق زندگی می

  . سوريه را می سازندی ميليون٢٢ درصد از جمعيت ١٨حدود 

قه، ترکمن ھا و در اين منط. صالح، جواب داد نه. از صالح پرسيدم آيا در کردستان سوريه، فقط کردھا زندگی می کنند

  . و آسوری ھا و عرب ھا نيز زندگی می کنندی ھاارمنی ھا، سريان

 می گويد آن ھا شھروندان آن منطقه  صالح، صريحاً می پرسم رفتار مردم کرد و حزب شما با آن ھا چگونه است؟ 

دوستانه و ھمزيستی انسانی ھستند و اين مردم دھه ھای طوالنی با ھم کار و زندگی کرده اند و االن ھم بايد به روابط 

 مردمی که در کردستان سوريه زندگی می کنند بدون توجه به ۀما خواھان اين ھستيم که ھم. خود، ھم چنان می دھند

  .مليت و جنسيت و باورھای آن ھا، ھمه بايد از حقوق يکسان و برابری برخوردار باشند

صالح، با صميت جواب  تشکيل يک دولت مستقل کرد ھستيد؟  از سوريه وئیال کردم آيا شما به دنبال جداؤاز صالح س

 اما ما می خواھيم صرفاً .  از اين کشور نيستيمئی نه ما خود را شھروند سوريه می دانيم و به ھيچ وجه، خواھان جدا،داد

 يعنی .قدرت فقط در دست حکومت مرکزی متمرکز نباشد از اين رو، ما به نوعی به يک حکومت فدراتيو تمايل داريم

مردم ھر منطقه، خودشان سرنوشت خويش را به دست گيرند و از حقوق و امکانات مستقلی برخوردار گردند تا بتوانند 

صالح، اضافه . با دخالت و مشارکت مستقيم مردم ھمان منطقه، به معضالت و مشکالت و نيازھای خود جوابگو باشند

  .انه با کردھای منطقه و ھم چنين غيرکردھا ھستيم دوستۀمی کند در عين حال ما خواھان برقراری رابط

: جواب می دھد.  کردستان سوريه حضور دارندۀليس حکومت مرکزی در منطقواز صالح می پرسم آيا ھنوز ارتش و پ

  .نه ھيچ کدام از ارگان ھای نظامی و امنيتی حکومت مرکزی در مناطق ما حضور ندارند

صالح می گويد مزد حقوق بگيران از سوی . مندان را چه کسی می پردازدمی پرسم پس اکنون حقوق کارگران و کار

  .دولت پرداخت می شود
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جواب کوتاه صالح اين بود که  در اين راستا  ؟ال کردم تدريس به زبان کردی در مدارس را آغاز کرده اندؤاز صالح س

  .تالش می کنيم و گام ھای جدی برمی داريم

صالح، کمی تعمق می کند و می گويد ما مشکالت اقتصادی . ان سوريه می پرسمدر مورد وضعيت اقتصادی کردست

 آن به بازار، نياز به حلبی ھای مخصوص داريم اما ۀ در مناطقی زيتون توليد می شود که ما برای ارائزيادی داريم مثالً 

البته . يا در مناطقی پنبه داريم. دمين آن برای ما سخت است بنابراين، اين توليد با قيمت نازلی به بازار عرضه می شوأت

 مردم، به خصوص ۀمين نيازھای اوليأآن چه که اکنون برای ما از ھمه مھم تر است و اولويت دارد ت. ما نفت ھم داريم

  . مين کرده ايمأ آن ھا را تفعالً . گرما و سير کردن شکم آن ھاست

.  ھزار بشکه نفت توليد کند٢۵٠تواند روزانه اين منطقه، از ثروت سرشاری برخوردار است و در حال حاضر می

ه، تا ميزان توليد نفت در اين منطقه از نصف کل توليد نفت سوري.  مقادير نامعينی نيز ذخاير گازی دارد،عالوه بر اين

  .تر بوده استقبل از آغاز اعتراضات، بيش

ميزان توليد گندم اين .  ھزار کيلومتر مربع است١٨  کشاورزی نيز سطح زير کشت در اين منطقه مجموعاً ۀدر عرص

 . درصد کل توليد گندم سوريه است٣٧ ميليون تن است که ۴/١منطقه، ساالنه 

 ميليون اصله درخت ١۵ ھم چنين .شود درصد توليد کل سوريه را شامل می ٣٩ ھزار تن است که ٢٧٣توليد  پنبه، 

 .درصد کل درختان زيتون در سراسر سوريه است ٢٣زيتون در اين منطقه وجود دارد که شامل 

 منطقه از منابع عظيم آب .کندمين میأ درصد کل توليدات کشاورزی سوريه را ت۴۵ ئیبه طور کلی اين منطقه به تنھا

 ميليون متر مکعب آب و ھشت رودخانه است که يکی ٣٠٠برخوردار است که شامل ده سد بزرگ با مجموع گنجايش 

 .باشدات می از آن ھا رود فر

 سخنانش، با لبخند صميمانه می افزايد می دانيد کردھا در طول تاريخ، ھمواره محروميت کشيده اند و ما ۀصالح در ادام

بنابراين، ما در ھر شرايطی مبارزه و مقاومت می کنيم؛ مبارزه و مقاومت برای . به اين محروميت ھا عادت کرده ايم

 ! انسانی مانزندگی بھتر و برای آزادی و حقوق

ما : ال من که از وی پرسيدم در خارج کشور چگونه می توان با شما تماس برقرار کرد، گفتؤصالح، در جواب اين س

  .در کشورھای مختلف نمايندگانی داريم که ھر کس بخواھد  می تواند از طريق آن ھا با ما  تماس بگيرد

صالح جوابش اين بود که در . توان به کردستان سوريه رفت می ئیالم از صالح اين بود که از چه مسيرھاؤآخرين س

من ھمين جا از شما : و بالفاصله افزود. حال حاضر می توان از طريق بغداد و يا از طريق ترکيه وارد اين منطقه شد
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اما . شويدد و مدتی مھمان باشيد تا از نزديک با وضعيت مردم کردستان سوريه نيز آشنا ئي ما بياۀدعوت می کنم به منطق

 کردستان سوريه شديد ما از ھر نظر ۀتا سوريه که برسيد کاری از دست مان برنمی آيد اما به محض اين که وارد منطق

در حالی که در . تاکنون روزنامه نگاران و مھمانانی که به آن جا آمده اند سالم برگشته اند. مين می کنيمأامنيت شما را ت

  . وجود نداردمناطق ديگر سوريه چنين امنيتی

  .از صالح، تشکر می کنم

چون . من و صالح گوش می داد شايد ھم چيزی دستگيرش نشده باشدۀ مصاحبتا اين لحظه خانم سينم محمد، با متانت به 

  . را با ايشان از طريق مترجم آغاز می کنم اممصاحبه.  نداردئیبولی آشنانبه زبان ترکی استا

ای نمانيدگان کردستان سوريه ھستيد خواھش می کنم کمی در مورد اين ارگان س مجلس يا شورئيخانم سينم، شما ر

: ش و سيمايش پيداست سال ھای طوالنی مبارزه کرده است می گويدخانم سينم، که از موقعيت.  دھيدقانون گذاری توضيح

. مي اين ارگان را مديريت می کنس مجلس نيستم رفيق ديگری ھم به نام عبدالسالم احمد داريم که ما با ھمئيالبته من تنھا ر

يک شرط اصلی و مھم در ترکيب جنسيتی نمايندگان اين است به اين .  نماينده دارد٣۵٠سينم می افزايد اين مجلس 

گان اختصاص  جان باختۀ درصد نيز به نھادھای مردمی مانند خانواد٢٠ درصد مرد و ۴٠ درصد زن و ۴٠ترتيب، که 

 ١۶نخستين انتخابات ما در . ند منطقه به نسبت جمعيت و برای دو سال انتخاب می شونمايندگان ھر. داده شده است

  . برگزار شد و در شش ماه آينده نيز دومين انتخابات را برگزار خواھيم کرد٢٠١١مبر دس

در مجلس ما، گرايشات نم جوابش اين بود که يدر مورد گرايشات سياسی که در اين مجلس حضور دارند پرسيدم س

برای . ن مدنی، اجتماعی و فرھنگی، ناسيوناليست ھا و ھم چنين فعااللفی حضور دارند؛ کمونيست ھا، ليبرال ھامخت

  .مثال، ما اتحاد زنان و يا نمايندگان خانوادھای جان باختگان را در اين مجلس داريم

 حزب و ٣۵ی متشکل از  سياسۀ جبھ۴در اين مجلس، : پرسيدم ترکيب احزاب در داخل مجلس چگونه است؟ جواب داد

سازمان مدنی مانند اتحاد ليبرال ھا، دو حزب چپ و کمونيست، حزب اتحاد دمکراتيک، حزب اتحاد سريانی ھا، اتحاد 

  .استار، سازمان زنان وجود دارد

 کميسيون مختلف در مجلس داريم که ھر کدام مسايل ١٧ما : خانم سينم، جواب داد. در مورد فعاليت مجلس پرسيدم

ی کليه أ به رئیصی کميسيون خود را مورد بحث و بررسی و تصويب قرار می دھند و برای تصويب نھاتخص

  . اگر مورد تصويب قرار گرفت به صورت قانون درمی آيدنھايتاً . نمايندگان می گذارند
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ون اساسی و شکل  قانون گذاری در ابتدای راه قرار داريم و بايد قانۀما ھنوز در عرص: خانم سينم در پايان افزود

  .ن کنيمييحکومت را نيز تع

ھنگامی که با مھر و دوستی و صميمت از ھمديگر جدا شديم و از اتاق  .، با ھم عکس گرفتيممصاحبهپس از پايان 

ند خانم سينم محمد و آقای صالح مسلم، آخرين ان بزرگی ديدم که منتظروبيرون آمديم موجی از جمعيت را در سال

. االت شان جواب گويندؤ ويژه وضعيت کردستان سوريه را برای آن ھا تجزيه و تحليل کند و به ستحوالت سوريه، به

  .مردمانی که شور و شوق و شادی ھمراه با نگرانی در چشم ھايشان برق می زد

  

 که ئین ھااالتی از اين قبيل که چرا ما انساؤس. االت مختلفی فکرم را آزار می دادؤھنگامی که از آن ھا جدا می شدم س

در شرق چشم به جھان گشوده ايم محکوم به تحمل زندگی ھای سخت و دردھا و رنج ھای زيادی ھستيم؟ چرا بايد 

رياضت کشی اقتصادی و محروميت ھای بی شمار و سرکوب ھای سياسی، ھمواره بر زيست و زندگی ما حاکم باشند؟ 

 و م، فاشيسم چون مذھب، ناسيوناليسن گرايشات ارتجاعی ھمچرا بايد سرنوشت ما را عقب مانده ترين و خشونت بار تري

 پيگيرشان تا حدودی خواسته ۀسيستم سرمايه داری بگيرد؟ چرا ما نبايد مانند مردم جھان غرب، که با انقالبات و مبارز

اه و  حکومت ھا تحميل کرده اند و از آزادی و برابری و رفرھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی خود را ب

 مان حاکم نباشيم؟ تا کی بايد ۀند ما ھم مانند آن ھا، بر سرنوشت خويش و جامعاعدالت اجتماعی نسبی نيز برخوردار

 بحرانی خاورميانه، قربانی بدھند اما در عين حال با سرافرازی مبارزه و مقاومت ۀمردم فلسطين و مردم کرد در منطق

 تھاجم حکومت ھای به مورد کارگران، زنان، جوانان و مردم آزاده، ۀن حق و عادالهنمايند؟ تا کی بايد انقالبات ب

 به ءليس قرار گيرند؟ چرا بايد اقليتی با اتکاواصطالح دموکراتيک غرب و حکومت ھای مستبد منطقه و ارتش و پ

، بيکار و ليس و دولت صاحب ثروت ھای آن چنانی شوند و در مقابل اکثريت مردم به عنوان مزدبگيروقدرت ارتش و پ

زن خانه دار در فقر و بدبختی و فالکت زندگی کنند و اگر ھم اعتراضی کردند به خونين ترين شکلی سرکوب گردند؟ 

ن سياسی، اجتماعی و فرھنگی جوامع عقب نگاه داشته شده و تا کی بايد فعاال! را زندگی گذاشتالبته اگر بشود نامش 

  !رين شکنجه ھا قرار بگيرند، اعدام شوند و يا ترور گردند؟در حال توسعه، در زندان ھا زير وحشيانه ت

تا آن جا که به تحوالت سوريه برمی گردد در حقيقت شرايط جنگی سوريه، حکومت بشار اسد را وادار کرده است از 

به نظرم رھبران حزب . سرکوب و کنترل مناطق کردنشين دست بدارد تا در جاھای ديگر حاکميت خود را حفظ کند

  .ل منطقه را به عھده گيرندواد دمکراتيک، در خالء قدرتی که پيش آمد به درستی اقدام کردند تا با بسيج مردم، کنتراتح

 ھر چند آن ھا دشمنان بزرگی ھم چون حکومت ترکيه، حکومت اسالمی ايران، حکومت عربستان و ھم چنين احتماالً 

  .  سوريه دارندۀدولت آيند
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که » مسلمانی«جاعی مذھبی، که از کشورھای منطقه و حتا از ميان مھاجران و پناھندگان در اين ميان، گروه ھای ارت

 نرسيده اند تحمل ئیدر کشورھای غربی زندگی می کنند توسط گروه ھای مذھبی، وارد سوريه شده اند و ھنوز به جا

  .حرکت ھای مستقل نھادھای مردمی و احزاب کردی را ندارند

 گروه ۴٧حزب اتحاد دموکراتيک، ليست کامل . ه افراطی به کردھای سوريه حمله کردندگرو ۴٧بر اساس گزارشات، 

افراطی را که به شھرھا و روستاھای کردنشين سوريه ھجوم آوردند اما اين ھجوم آن ھا توسط نيروھای مسلح کرد 

  .عقب رانده شدند

 -۶ گردان فتح هللا -۵ تيپ النصير -۴د الرسول  تيپ احفا-٣ جبھه النصره - ٢ داعش -١: ھا، از اين قرار استاين گروه

 شاخٔه امنيتی - ١١ گردان ميرگرد - ١٠ گردان الجزيره -٩ گردان علی بن ابی طالب -٨ ابن تيميه -٧تيپ ال اله االهللا 

 گردان احرار - ١٧ گردان شداده -١۶ گردان االبرار -١۵ گردان محمديه - ١۴ گردان العاديات -١٣ الشام -١٢رقه 

 گردان -٢٢ جوانمردان جربوی - ٢١ گردان جندهللا -٢٠ گردان شمال - ١٩ گردان جندالحرمين - ١٨يران الخو

 گردان احرارالشام - ٢٧ گردان عايشه -٢۶ گردان مارعی -٢۵ گردان اھل السنه - ٢۴ گردان سّرين -٢٣احرارالطوافی 

 گردان -٣٢ گردان اسامه بن زياد -٣١رقه  تيپ انقالبيون -٣٠ گردان احرار الحرب -٢٩ گردان احرار ابو راسن -٢٨

 گردان المدينه -٣٧ تيپ الضالل - ٣۶ گردان هللا اکبر -٣۵ گردان طائفه المنصوره -٣۴ گردان الموحدين - ٣٣القارعه 

 - ۴٢ واحدھای ابن القين - ۴١ گردان شھيد حسن الخلف -۴٠ گردان شھدای الظاھريه -٣٩ان انقالب ئي فدا-٣٨المنوره 

 گردان -۴۶ گردان احرارالشدادی -۴۵ مجلس نظامی رقه -۴۴ گردان شھيد ابو لطيف ابوالخطاب -۴٣گردان ملی 

 ». گردان احرار جبال عبدالعزيز- ۴٧انورالحق 

ھای مھاجم، به طور پراکنده و در برخی مناطق به صورت متمرکز به حمالت خود عليه مناطق اغلب اين گروه

 .دھندکردنشين ادامه می 

 اين مناطق را ۀ کردھا ادار٢٠١٢ان خروج نيروھای سوريه از مناطق کردستان سوريه در اواسط سال اما از زم

ھای تکفيری در شمال اين کشور داشتند، توانستند  که با گروهئیھاکردھای سوريه در درگيری . اندبرعھده گرفته 

 در شھر ٢٠١٣مبر  که در ماه نوجلسه ایدر . ل خود درآورندوھای زيادی از مناطق شمالی سوريه را به کنتربخش

بزرگ ترين حزب کردھای سوريه  ، که)سوريه(قامشلی برگزار شد، طرح دولت انتقالی که حزب اتحاد دموکراتيک 

 .ارائه داده بود، مورد تصويب قرار گرفت

خابات سراسری و موريت دولت انتقالی، تدوين قوانين انتخابات محلی و فراھم سازی مقدمات برای برگزاری انتأم

 مسائل سياسی، نظامی، امنيتی و اقتصادی کردستان سوريه نيز از ديگر ۀھم چنين ادار. تدوين قانون اساسی است

 .وظايف دولت انتقالی است

 ۀبی ترديد، مبارزه و زندگی در معرض دايمی خطرات، سختی ھا، محروميت ھا، جان فشانی ھا و فداکاری ھای آگاھان

 و فرھنگی، بسيار زيباتر و ارزنده تر و دل چسب تر از زندگی در زير خفت و خواری و بی تفاوتی سياسی و اجتماعی

 تحقير و ۀھيچ انسانی در جھان، شايست! زورگويان و ستم و استثمار و سرکوب ھای ديکتاتورھا و جھان نابرابر است

  !توھين و سرکوب و تبعيض و استثمار نيست

صميم قلب سعادت و موفقيت و پيروزی و دنيای بھتر و از  و مردم کردستان سوريه، در ھر صورت برای سينم و صالح

 تازه ای که در کردستان سوريه، به جھان باز شده ۀاز سوی ديگر، با خود می گويم آيا دريچ. زيباتری را آرزو می کنم

  !اند، بسته نخواھد شد؟است و عطر گل ھای بھار آزادی و ھلھله و شادی کودکان را به مشام و گوش ما می رس

  .٢٠١۴ بروری ف٢٣شنبه يک: مصاحبهتاريخ * 

 


