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Ragehandina dawî ya Kongreya Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê

Di 26ê Cotmeha 2011ê de û bi vexwendina partiyên tevgera kurdî li Sûriyê û ama-
debûna zêdeyî 250 nûnerî, di nav wan de xebatkarên sereke yên tevgera kurdî, ke-
sayetiyên niştimanî yên serbixwe, nûnerên komên ciwanan û yên partiyên beşdar, 
herwiha çalakvanên rêxistinên mafên mirovan û ji rêxistinên civakî, rewşenbîrî û 
ragehandinê, Kongreya Niştimanî ya Kurdî li Qamişloyê, di bin van dirûşmên jêrîn 
de, li dar ket:

– Ji bo pêkanîna armancên serhildana aştiyane ya gelê Sûriyê yên azadî û rûmetê.

– Ber bi dewleteke demokrat ya parlemanî û plûralîst, ya ku mafên netewî yên gelê 
kurd garantî dike.

– Pejirandina destûrî ya gelê kurd wek beşekî sereke li welêt.

– Li dijî cudakirina netewî, olî û mezhebî, erê ji bo dewleteke niştimanî ya sekuler 
û demokrat ji bo hemû Sûriyan.

– Na ji bo zordarî û bindestiyê, azadî ji bo hemû girtiyên ramanê li Sûriyê.

Kongreyê bi herdu sirûdên niştimanî û netewî û piştre xulekeke bêdengiyê ji bo 
cangoriyên azadiyê dest pê kir. Piştre gotina vekirinê ji aliyê kesê bi temenê xwe 
herî mezin di nav sekreterên partiyên tevgera niştimanî ya kurdî li Sûriyê de hat 
xwendin, di pey wê re jî kesê herî temen biçûk di nav wan de axaftinek pêşkêş kir. 
Piştre ji bo serokatiya civînên kongreyê û birêvebirina karên wê komîteyek hat hil-
bijartin. Dûvre nivîsên pêşniyarên pêşkêşkirî yên ji bo raporta siyasî, manîfestoya 
siyasî û înisyatîfa kurdî hatin xwendin. Di bin siya wan de, di kongreyê de guftû-
goyên berfireh bi nerînên cihereng dest pê kirin ku di encama wan de komîteyek ji 
bo jinûvenivîsandina wan projeyan û tevlîkirina wan di belgeyekê de hat sazkirin. 
Herwiha pêşniyar û biryar derketin ku yên herî giring ji wan ev in:

A. Di asta niştimanî de: Kongreyê destnîşan kir ku rejîm berpirsa wê pirsgirêka 
niştimanî ye, ya ku li seranserê Sûriyê ber bi dijwarbûnê diçe. Rejîma Baas ji dema 
ku bi rêya derbeya leşkerî ya 1963 hat ser desthilatdariyê, zordarî, binpêkirin û stan-
dina azadiyên taybet û yên giştî bi kar anî û ne di pêşxistina giştî û ne jî ya aborî de 
bi ser neket. Rêjeya feqîriyê û bêkariyê zêde bûn û gendelî belav bû. Li gel daxwazên 
gel yên bi dehsalan ji rejîmê ji bo pêkanîna reformên demokratîk yên giring, lê rejîmê 
li hember her dengekî ku daxwaza demokratiyê û rêzgirtina mafên mirovan dikir bi 
zordarî û hişkiyê rawestiya, heta li hemberî wan kesên ku daxwaza başkirina rewşa 
jiyanê dikirin jî. Vê tevgerîna navxweyî ya rejîmê – û di jêr siya bihara erebî de – hişt 
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ku çirûska şoreşa aştiyane pêkeve, ya ku daxwaza azadî û rûmetê dikir û li bêtiriya 
aliyên welêt belav bû, di nav de herêmên kurdî jî, ku bi îradeya gel di panzdehê adara 
borî de dest pê kir. Rejîm bi lojîka xwe ya çareseriya ewlekarî û leşkerî weke çareseri-
ya tena û bêalternatîv, bi zordarî û kuştineke bêtir li hemberî şoreşê derket, ku dikare 
bibe bahane ji bo destwerdaneke leşkerî ya xeter ji derve.

Kongreyê binxêz kir ku bidawîhatina qeyrana li welêt girêdayî guherîna rejîma zor-
dar ya totalîter e, tevlî koka wê ya rêxistinî, siyasî û ramyarî û jihevxistina dewleta 
ewlekarî û avakirina dewleteke sekuler, demokrat, plûralîst û perlemanî ya li ser 
bingeha nenavendîtiya siyasî û dûr ji nijadperestiyê. Herwiha avakirina dewleteke 
dezgehan û yasayê, yeke ku maf û erkên wekhev ji bo hemû hemwelatiyan misoger 
dike û rê li vegera hemû rengên zordarî û totalîteriyê digire.

Kongreyê ji Komîteya Bicihanînê daxwaz kir ku ji bo yekkirina rêzên opozisyona 
niştimanî ya sûrî kar bike, ji ber ev yekîtî faktoreke giring e di guherîna mêzîna 
hêzan de ber bi berjewendiya şoreşa aştiyane ya gelê Sûriyê û pêkanîna daxwazên 
wê yên rewa. Kongreyê herwiha daxwaz kir ku hêzên artêşê û yên ewlekariyê ji ba-
jaran bo qijleyan bên vekişandin û nabe ew hêz di êrişkirina ser xwenîşandanên 
aştiyane de bên bikaranîn.

B. Di asta kurdî-sûrî de: Kongre di wê nêrînê de ye ku gelê kurd li Sûriyê gelekî 
esîl e, li ser erdê xwe yê dîrokî dijî û parçeyekî bingehînî ji tevna civakî, niştimanî û 
dîrokî ya Sûriyê ye. Ev yek pejirandina destûrî ya hebûna wî wek parçeyekî sereke 
û duyemîn neteweya mezin ji gelê Sûriyê pêwîst dike, herwiha peydakirina çarese-
riyeke demokratîk û dadmendî ji bo pirsa wî ya netewî, çareseriyek ku mafên wî yên 
çarenûsiyê di çarçoveya yekîtiya welêt de garantî dike. Kongre herwiha di wê dîtinê 
de ye ku li aliyekî çareserkirina pirsa kurdî destpêkeke ji bo demokratiyeke raste-
qîne û li aliyê din jî ezmûneke ji bo hêzên opozisyona sûrî, yên ku ji bo pêkanîna si-
berojeke baştir ji bo Sûriyê kar dikin, li ser bingeha ku Sûrî ya hemû Sûriyan e.

C. Kongre tevgera ciwanên kurd wek parçeyek ji şoreşa Sûriyê ya aştiyane dibîne 
û rola wan bilind dinirxîne, ya ku ji bo doza kurdî dibe piştgir û li seranserê welêt 
cihê pirsa kurdî bilindtir dike.

D. Kongreyê ew pêwîstî binxêz kir ku azadiya raman û baweriyan bê garantî ki-
rin, ew di destûrê de li ber çav bên girtin û parastin û mafên Sûryanî-Kildo-Aşûrî û 
kêmnetewên din bên parastin.

E. Derbarê mijara danûstandina ligel rejîmê de, kongreyê – weke parçeyek ji opo-
zisyona niştimanî ya Sûriyê – giring dît ku danûstandinek bi desthilatê re bi tena 
serê xwe neyê dest pê kirin.
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F. Kongreyê biryar da ku hemû çarçoveyên kurdî bifelişîne, yên ku partiyên di kon-
greyê de beşdar heta niha di jêr sîwanên wan de gihiştibûn hev (Enî, Hevgirtin, Hev-
rêzî, Encûmena Siyasî). Kongre êdî xwe weke Encûmena Niştimanî ya Kurdî nas dike.

G. Kongre wî erkî dide Komîteya Bicihanînê ku danûstandinê ligel beşên cuda yên 
opozisyona niştimanî bike û ligel wan beşên opozisyonê hevkariyê bike, yên ku herî 
zêde bi erênî nêzikî perspektîv û biryarên kongreye dibin. Komîteya Bicihanînê her-
wiha tê erkdar kirin ku endametiya partiyên di bin banê Encûmenê de di rêxistinên 
din de rawestîne.

Di sibeha roja pêncşema 27/10/2011 de kongreyê karê xwe serkeftî bi dawî kir. 
Hemû beşdarvan di heman nêrînê de bûn ku sazkirina kongreyeke niştimanî ya bi 
vê berfirehî û berpirsiyariyê û wiha baş amadekirî di dîroka Kurdên Sûriyê de gave-
ke bêmînak e. Kongre bi sazkirina Komîteya Bicihanînê ya ji nûnerên partiyên tev-
gera niştimanî ya kurdî û saziyên niştimanî yên civakî, rewşenbîrî, ciwanan, maf-
nasî, jinê û serbixwe bi dawî hat. Karê li ser milê wan berpirsiyaran e ku vî karî ji 
dil û bi perwerî bidomînin, dest di dest de ji bo xêra gel û welêt.

Bijî Sûriya azad û demokrat

Silav ji bo canê şehîdên azadiyê

28/10/2011

Kongreya Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê








