موقفنا من اإلنتفاضة والنظام واضح المعالم والتفاصيل
لم نفاجأ بصمت البعض من قيادات األحزاب الكردية  ،وتصريحات اآلخرى الداعية للتهدئة والرقص على الحبلين والحبال
تجاه مجريات األحداث المتتالية على الساحة السورية .كما نعلم جيدا أن الشبيبة الكردية التي لم تنالها المنفعة الشخصية
بمرض اإلنبطاح لليد المانحة من داخل سوريا أو خارجها فإن تلك الشبية هي التي خرجت بصدور عارية  ،مرفوعة
الرأس  ،شامخة الجبين تصرخ مدوية بنداء الحرية وبكل معانيها هائجة صاخبة في شوارع القامشلي وعامودا درباسية
وكوباني وعفرين.ولكننا ونحن في المغترب القسري  ،و الذين نعاني األمرين:
أوال مرارة الغربة والحرمان من إستنشاق نشيم الوطن  ،ورائحة األم واألب واألهل واألحبة  ،وثانيا  :عدم إفساح المجال
أمامنا لنساهم في وضع إمكانياتنا الفكرية  ،والعلمية والمادية في خدمة وطننا الغالي وشعبنا السوري الحبيب.
فالمواطنون األكراد  ،وهم أيضا جزء أساسي من تراب سوريا ومكون فعال ضمن الشعب السوري بأسره عانوا من تحكم
أقلية إعتلت سدة الحكم بواسطة إنقالب عسكري في آذار  1963م  ،والقوا صنوف الظلم اإلقتصادي  ،والتمييز القومي ،
واإلجراءات الالديمقراطية على مدى ثمانية وأربعين عام وحتى يومنا هذا.
وبناء على ذلك نود أن نوضح موقفنا من األوضاع المتوترة التي تشهدها سوريا وطرح تصوراتنا للخروج من هذا الوضع
الشاذ الذي آن لنا أن نطوي صفحته الحالكة السواد وإلى األبد ,كما يلي:
أوال -إعالن حل مجلس ماجرى على تسميته حتى اآلن بمجلس الشعب.
ثانيا -إقالة الحكومة الحالية.
ثالثا -وقف العمليات العسكرية في المدن والقرى السورية و سحب القوات العسكرية من المدن والقرى وإعادتها إلى ثكناتها,
وكف يد أجهزة المخابرات بفروعها وتسمياتها عن التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لريثما يتم وضع دستور دائم
لسوريا ينظم عمل السلطات والهيئات على تنوعها.
رابعا -إطالق سراح المعتقلين الذين تم حجزهم بسبب مشاركتهم السلمية في األحداث الجارية منذ الخامس عشر من آذار.
خامسا -إطالق سراح جميع السجناء السياسيين.
سادسا -اإلعالن عن تشكيل مجلس إنتقالي من خمسة وعشرين عضو يضم كافة أطياف الشعب السوري ونعني بذلك
ممثلين عن التيارات والمنظمات والهيئات والشخصيات الوطنية المستقلة وذات الكفاءة دون إستثناء ويضم
ستة من المواطنين اآلكراد الذين الينتمون إلى أحزاب أو تنظيمات تنكر وجود الشعب الكردي  ،أو تساعد دوائر
األمن على ممارسة سياسة القمع والتمييز ضد األكراد.
سابعا -تنتقل صالحيات السلطة التنفيذية تلقائيا إلى المجلس اإلنتقالي المقترح.
ثامنا -يلغى العمل بالدستور الحالي.
تاسعا -يصدر المجلس اإلنتقالي قرارا بإلغاء جميع المراسيم والقوانين والقرارات التي نفذ بموجبها اإلحصاء العنصري
الجائر في عام  1962وملحقاته  ،وإعادة المواطنين المهجرين من مناطق سكناهم األصلية وتعويضهم عما لحقهم من
أضرار مادية  ،وبما يكفل لهم ممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم األصلية.
عاشرا -إلغاء المراسيم والقوانين والقرارات التي تم بموجبها تغيير أسماء المدن والقرى الكردية وإعادة تسميتها كما كانت
أصال وبدون تغيير .
أحد عشر -إلغاء كافة المراسيم والقوانين والتشريعات والقرارات واألحكام القضائية التي إستخدمت لغرض طمس وإنكار
األسماء والتعريفات للمناطق الكردية.
إثني عشر – يصدر المجلس اإلنتقالي قرارا واضحا ينص أن العرب واألكراد شركاء في الوطن السوري  ،وعلى الدستور
السوري أن يضمن لكلى المكونين الرئيسيين ممارسة حقوقهم والمواساة في الحقوق والواجبات مع التأكيد على ضمان
الحرية الثقافية واللغوية للمواطنين األكراد  ،وتوفير األجواء القانونية التي تمكنهم من ممارستهم لهذه الحقوق  ،بما فيها
تعليم اللغة الكردية في المدارس  ،ونشر المطبوعات والكتب باللغة الكردية.
ثالثة عشر -يقوم المجلس اإلنتقالي بوضع قانون لإلنتخابات العامة يوضح ويؤكد على ضمان حرية الترشح واإلنتخاب.
ويتم تحديد موعد لإلنتخابات البرلمانية العامة خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر .
أربعة عشر -يمارس المجلس اإلنتقالي عمله إلدارة الوطن بصورة مؤقتة إنتقالية حتى تاريخ إلتئام جلسة البرلمان
المنتخب.
خمسة عشر  -تضع السلطة التشريعية المنتخبة دستورا جديدا للجمهورية السورية يوضح حرية المواطنين السوريين في
الرأي وضمان ممارسة حقوق المواطنة دون تمييز بسبب اإلنتماء القومي أو الطائفي ويؤكد على التعددية
الحزبية ويكفل ممارستها  ،وإحترام رأي اآلخرين وضمان ممارسته وحماية حرية الصحافة  ،والنشر
كل ذلك بما يحافظ على إستقالل وحرية وسيادة الجمهورية السورية.

ستة عشر  -تقديم القائمين على كافة الممارسات الالديمقراطية التي تعرض لها المواطنون الذين بدؤا باإلنتفاضة السلمية
إلى القضاء ،ومحاسبة المسؤولين عن ممارسة العنف ضد المواطنين والمواطنات  ،ومحاكمتهم.
وإعادة بناء ماتم تخريبه وهدمه أثناء ممارسة قوات الجيش واألمن وتوابعها ألعمال قمع
اإلنتفاضة  ،وتعويض المتضررين بممتلكاتهم و زوجات وعائالت الشهداء تعويضا عادال يكفل لهم حياة كريمة

إننا إذ نطرح وجهة نظرنا التي هي إمتداد إلنتمائنا القومي الكردي ولكوننا مواطنين سوريين أوال  ،لنمد
أيدينا
لكل أبناء سوريا الحبيبة في الوطن والمغترب للتنسيق واإللتئام في جبهة موحدة لتحقيق الهدف السامي
من إنتفاضة أخواتنا وأمهاتنا وإخوتنا  ،ولتحريرهم من كابوس
النظام الديكتاتوري الذي ظلم الشعب  ،وأهدر موارده  ،وأهان كرامته  ،وعمل على إذالله طوال نصف
قرن ولتشكيل المجلس الوطني اإلنتقالي الذي سينقل السلطة مع الشعب وإلى إلى يد الشعب
عاشت سوريا الحبيبة ،حرة ،ديمقراطية والخلود لشهدائنا األبرار
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