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Protokola civînê

Di 11. 6. 2012ê de li Hewlêrê li Herêma Kurdistanê di navbera herdu encûmenan 
de, Encûmena Niştimanî ya Kurdî, bi nûnerîtiya birêz Ebdilhemîd Derwîş, Dr. Ebdil
hekîm Beşar û mamoste Mihemed Mûsa, û Encûmena Rojavayê Kurdistanê, bi 
nûnerîtiya parêzvan Ebdilselam Ehmed, Sînem Mihemed, Cîhan Mihemed, Dr. Mi
hemed Reşo û Dr. Hisên Koçer, û li jêr çavdêriya Dr. Hemîd Derbendî, serokê Nivîs
geha Têkiliyên Giştî di Dîwana serokatiya Herêmê de wek nûnerê serokê Herêmê, 
civîneke hevbeş pêk hat.

Di hevdîtinê de li ser hejmareke babetên siyasî û pirsgirêkên meydanî hat axav
tin, ku li ber karê hevbeş rêgir in. Axavtin vekirî û zelal bû. Herdu aliyan giringbû
na bûrandina hemû pirsgirêk û astengên li pêşiya yekbûna rêza kurdî di vê qonaxa 
hestdar de tekez kir. Herdu aliyan herweha dît ku karê hevbeş ji bo bidestxistina 
pileya herî bilind a hevrêziyê di navbera herdu encûmenan de di rêya bicihanîna 
van xalan de pêk tê:

1 Sazkirina komîteyeke bilind a hevbeş ji herdu encûmenan ji bo  hevrêzkirina 
karê siyasî, dîplomasî û tevgera hevbeş ji bo danîna projeyeke siyasî ya yekbûyî, 
ku li ser sewabitên niştimanî û neteweyî yên gelê kurd li Sûriyê ava dibe, ji bo 
 rûxandina rêjîma dîktator li Şamê û avakirina dewleteke demoqrat a pirreng û 
avakirina dewleta nû ya Sûriyê ya pirnetewe, ku hêviyên gelê me di pejirandina 
 destûrî ya hebûna wî de wek gelekî resen û çareserkirina kêşeya wî ya neteweyî 
bi rengekî demoqrat pêk tîne.

2 Sazkirina komîteyeke bilind a amadekarinê ji herdu encûmenan ji bo hevrêzkirina 
karê meydanî li tevaya herêman.

3 Sazkirina komîteyên şaxan ji bo hevrêzkirina karê meydanî li herêmên wan.

4 Rawestandina êrîşên ragihandinê bi hemû awayan.

5 Dawîanîna li hemû çalakiyên bi çekan li herêm û bajarokên kurdî.

6 Sazkirina komîteyên parastinê yên hevbeş yên ne çekdar.

7 Sazkirina komîteyên hevbeş ên lihevanînê û çareserkirina pirsgirêkên civakî; 
ev komîte dibe lêvegera ji bo van kêşeyan de.
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Hemû xalên ku li ser wan hatiye li hev kirin, hevdu temam dikin û reşpelika projeyekê 
ne ku ji herdu encûmenan re ji bo stendina biryara dawî li ser wê tê pêşkêş kirin.
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