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Ragehandina Hewlêrê
di navbera herdu encûmenan de

(Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê û Encûmena Gel ya Rojavayê Kurdistanê)
Selahedîn, 11ê tîrmeha 2012ê

Ji bo berdewamkirina lihevkirina di Peymana Hewlêrê ya di 11ê hezîrana 2012ê di 
navbera Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê û Encûmena Gel ya Rojavayê Kur-
distanê de, bi çavdêriya serokê Herêma Kurdistanê birêz Mesûd Barzanî, bi arman-
ca danîna alavên pêwîst ji bo çalakkirina peymanê û sazkirina projeyeke siyasî ya 
yekbûyî, ya ku ava dibe li ser nirxên niştimanî û netewî yên gelê kurd li Sûriyê û ji 
bo xebata ligel hemû parçeyên gelê sûrî ji bo herifandina rejîma sitemkar û zordar 
ya ku welat kiriye nav çirava şerê navxweyî, û ji bo avakirina Sûriya demokrat li 
gor destûreke nû ku plûralîzma netewî dipejirîne û hebûna gelê kurd û mafên wî 
yên etnîkî-netewî li gor peyman û belgeyên navnetewî di destûrê de bên pejirandin, 
û çareserkirina pirsa kurdî di çarçoveya nenavendiya siyasî û jiholêrakirina hemû 
yasa û fermanên nijadperest û rakirina şopên wan û tawîzkirina kesên ji ber wan 
êşdîtî, herdu encûmenan civînên xwe di rojên 9 û 10ê tîrmeha 2012ê de, di bin çav-
dêriya serokê dîwana serokatiya Herêma Kurdistanê Dr. Fuad Hisên de, berdewam 
kirin û gihiştin van xalên jêrîn:
1 – Pejirandina Peymana Hewlêrê û bi ser de jî çalakkirina bendên wê û danîna 
 alavên pewîst ji bo bicihanîna wê.
2 – Sazkirina desteyeke bilind ya hevbeş (Desteya Kurdî ya Bilind), ku karê wê 
 diyarkirina siyaseta giştî û birêvebirina tevgera kurdî di vê qonaxa giring de ye, 
herwiha pejirandina sîstema wekheviyê di sazkirina hemû komîteyan de û sîstema 
lihevkirinê di standina biryaran de.
3 – Sazkirina sê komîteyên taybet ji bo şopandina karê meydanê.
4 – Dupatkirina bidawîkirina hemû rengên kampanyayên ragehandinî.
5 – Qedexekirina zordariyê û redkirina hemû kiryarên ku rewşê li herêmên kurdî 
nexweş dikin.
6 – Pejirandina rêbaza xebatê ya girêdayî Peymana Hewlêrê, ya ku awayên xebatê 
destnîşan dike.
7 – Sazkirina komîteyan di nava du heftiyan de ji dema destnîşankirina lihevkirinê.
Hemû xalên ku li ser wan hatiye lihevkirin, hevdu temam dikin. Nabe bendên wê, 
yên ku ji aliyê herdu aliyan ve hatine pejirandin, bên binpêkirin.

Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê Encûmena Gel ya Rojavayê Kurdistanê
[imzeya Ismaîl Hemê] [imzeya Selîm Mustefa Mihemed]

[imzeya Ebdulselam Ehmed]




