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Bernameya siyasî ya demkî ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê

Ji 15/3/2011ê ve gelê Sûriyê destaneke şoreşgerî ya aştiyane pêşkêş dike ku ar-
manca wê bidawîkirina zordariyê û hilweşandina rejîma totalîter ya heyî ye, ya 
ku Sûriye di bin rima wê de bi dehsalan ma, û avakirina dewleteke demokrat ya 
plûralîst û perlemanî, welatekî ku cih dide hemû zarokên xwe ji netew, ol û eşîrên 
cuda. Ligel hejmara mezin ya şehîd, birîndar, girtî, şeperze û zerarên aborî yên me-
zin yên ku di dirêjaya vê demê de welêt pêşkêş kir, rejîm di têkildariya bi vê şoreşa 
aştiyane re hîn jî li ser biryara xwe ya ewlekarî û leşkeriyê maye û wisa welêt ber 
bi labîrentên tevlîhevî û zordariyê ve dibe. Ev rewş êdî ber bi metirsiyên cidî diçe, 
eger çareseriyeke giştî neyê dîtin, ya ku hemû hewldanan kom bike ji bo kevirên 
bingehîn bên danîn ji bo parastina aşitiya civak û dewletê û avakirina rejîmeke de-
mokrat, li gor hêviyên hemû zarokên gelê Sûriyê.

Di siya van bûyeran de Encûmena Niştimanî ya Kurdî di 21/4/2012ê de civi-
ya û biryarên Kongreya Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê, ya ku di 26/4/2012ê de li 
dar ket, piştrast kir. Encûmenê bernameya siyasî ya demkî pejirand û vîzyona xwe 
ji çalakiyên siyasî yên ku piştî wê li dar ketin wergirt, ji bo bigihije bernameyeke 
zelal ya ku guherîna demokrat ya ji qurm ve li welêt pêktîne, li gor baweriya wê ku 
gelê Kurd li Sûriyê bi girêdana xwe ya niştimanî ya sûrî yek ji stûn û bingehan e 
ji bo bidawîkirina rima zordariyê û pêkanîna armancên şoreşê di avakirina Sûriya 
hevdem de, ya ku cih ji zilm, zordarî û bindestiyê tê de tine be. Encûmenê berna-
meya siyasî ya demkî wek gava destpêkê pejirand, bi armanca pêkanîna lihevkirina 
hevbeş ligel hêzên din yên opozisyonê ji bo siberoja Sûriyê û awayê çareserkirina 
pirsa kurdî li gor xalên jêrîn:

1. Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê dubare kir ku ew nûnerê mezintirîn par-
çeyê gelê Kurd li Sûriyê ye û ew dengê hêviyên wê ye û ji bo xurtkirin û başkirina 
têkiliyan bi hêzên kurdî yên din yên li derveyî Encûmenê dixebite, bi armanca yekkiri-
na helwesta kurdî û bergiriya mafên gelê me û pêkanîna armancên şoreşa Sûriyê.

2. Tekezkirina serxwebûna biryarên hemû hêzên niştimanî yên opozisyonê, her-
wiha pêwîstiya parastina opozisyonê ji xirecira hin hêzên herêmî yên dibe ku ze-
rer bigihije wan gava rejîmeke demokrat û plûralîst were, ku bandoreke wê li ser 
rewşa wan ya navxweyî hebe.

3. Tekezkirina giringiya aştiyane ya şoreşa Sûriyê û berpirsiyar dîtina rejîmê ji bo 
rewşa heyî ku ji aliyekê ve gihiştiye asta pêkhatina pevçûnên çekdarî di nav hêzên 
ewlekarî û artêşê de û herwiha kesên ji wê reviyayî li aliyê din.

4. Sûriye dewleteke demokrat û bi netew û ol û mezheb pirrengî û xwedî sîsteme-
ke perlemanî ye, xwe girêdayî hiqûq û peymanên navnetewî û rêzgirtina ji mafên 
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mirovan dibîne, rêbaza wekheviya hevwelatiyan û desthilata yasayê dipejirîne û si-
yaseta xwe li ser bingehên pêkanîna berjewendiyên bilind yên gelê Sûriyê dihûnê, 
ku ewlekarî û yekîtiya wê diparêze.

5. Pejirandina destûrî ya hebûna gelê Kurd û nasnameya wî ya netewî li Sûriyê 
û pejirandina zimanê wî wek zimanekî fermî li welêt û pejirandina mafên wî yên 
netewî yên rewa wek şirîkekî bingehîn li gor peyman û belgeyên navnetewî.

6. Gelê Kurd li Sûriyê parçeyeke ji gelê Sûriyê û ew neteweke bingehîn ya resen 
e li welêt û tevgera wî ya niştimanî parçeyeke ji tevgera niştimanî ya demokrat ya 
giştî û tevgera wî ji aliyê şoreşa Sûriyê tê handan.

7. Bidawîkirina hemû siyaset, biryar, kiryar û yasayên newekhevî yên li hember 
gelê Kurd li Sûriyê û rakirina şop û bandorên wan û tawîzkirina kesên zererdîtî, 
herwiha vegerandina rewşê wekî dema beriya wan kiryaran.

8. Garantîkirina azadiyên olî, bawermendî û mezhebî û parastina wan di destûrê de.

9. Pêkanîna wekheviya mêr û jinê û parastina mafên wê di destûrê de û rakirina hemû 
yasayên ku rê li pêş azadî û pêşketina wê û parastina dayikê û zaroka wê digirin.

10. Têkoşîna li hemberî feqîriyê û pêşkêşkirina alîkariyên pêwîst ji bo wan 
herêmên ku di bin siyasetên newekheviyê de êş dîtine, bi rêya pêşxistin û belavkiri-
na dadmendî ya samanên niştimanî. Xebatkirin ji bo bilindkirina asta xwendin û ji-
yanê ya hemû welatiyên ji çîn û herêmên cuda û bi taybetî li herêmên kurdî yên ku 
ji ber zordarî û bêpariyê di serdemên çendîn rejîmên borî de êş dîtine.

11. Redkirina tundiyê û rêzgirtina li hemû peyman û belgeyên navnetewî û rêba-
zên mafên mirovan. Bêalîkirin û dûrkirina artêşê û asayişan ji siyasetê, pejirandi-
na sistema nenavendî di dewletê de ji bo pêşketina mitewaz û berdewam û ji nû ve 
rêkxistina sîstema îdarî li ser bingeha parastina berjewendiyên herêman. Xerckiri-
na rêjeyeke destnîşankirî ji dahatiyên ji samanên her parêzgehekê ji bo danîna bi-
nesazî û projeyên pêşxistinê li wan herêman.

12. Garantîkirina mafên netewî yên gelên Kildo-Aşûrî-Suryanî û kêmnetewên din li welêt.

13. Şermezarkirina kuştar û tawanên li hember gelê Sûriyê û cezakirina kesên 
berpirsên wan kiryaran.
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