
li roja yekşembê, 28.08.2011, demjimêr 14:00 

li  Deutsch-Mesopotamisches Bildungszentrum, 

Friedrichstrasse 246, 10969 Berlin 

Civata kurdi ya Berlin-Brandenburgê û Deutsch-Mesopotamisches Bildungszentrum we 

vedxwîne civîna Gel ku li ser mijara „ Danpêdana Nasnama Kurdî li Elmanya“ tê li darxistin. 

Mijara civînê dê ji alê van axivtevananve bê pêşkêşkrin: Ahmed Aktaş, Sehel Yeter (AGIF), 

Dilşad Ebas Ebdilkerîm, Erkan Demirtaş (Friedensrat Berlin) û moderatur ji dê Safiye Erol 

be. 

Li Elmanya mafên bingehîn ji bo beşdarbonê di „Integrationê“da û herwisa ji bo parastin û 

geşkirina nasnama çandî ji bo Kurdan tên astengkirin. Ta nihe Kurd li Elmanya weke gelên 

din naên dîtin. Mafên ku ji bo gelên din li Elmanya tên dan ji bo kurdan naên dan. Navên 

Kurdî naên qebolkirin eger ew nav li welatên kurd jê hatine tunebe. Hînbona zimanê kurdî li 

xandingehan pir kên tê dîtin. 

Li Elmanya nêzîkî milyonek Kurd dijîn ku gelek ji wan ji bo kar hatine û gelek ji ji ber egerên 

siyasî ji Tirkî, Îranê, Suriyê û Îraqê revyane Elmanya û gelek ji li vir ji dayik bone. Herçende 

Kurd yek ji mezintrîn gelên biyanîne li Elmanya, belê ji alê dewletêve wesa naêt naskirin. Ew 

li ser wan dewletan tên jimartin yên ku ew jê hatine; weke Tirkî, Îraqî, Îranî û Surî. 

Dabeşkirina li ser van dewletan ji bo Kurdan encameke nerînî heye. Bo mînak zarokên 

Kurdan li Elmanyaji divên dersên zimanên daykê yên wan dewletan bixwînin yên ku ew 

jêhatine. Ev zaroke carekdin dikevin ber êrişên nijadperistî yên mamosteyên ku ji van 

dewletan hatine şandin. Li Elmanyaji Kurd, ragehandina wan, rêkxistinên wan, komeleyên 

wan tên pişguhêxistin û dijatiya wan tê kirin. 

Ji bo guhertina vê rewşê û başkirina wê komelên Kurdî û gelek rêkxistinên dî yên ne kurdîji di 

01.08.2011 dest bi kampanya ji bo danpêdana (naskirina) nasnama Kurdî li Elmanya kirin. 

Ew li wê bawerêne ku têkilyek wekhev li gel Kurdan dê bibe gerentî ji bo pêkvejiyaneke bi 

aştî û demokrasî ya hemo gelan.  

Di civînada ev pirse dê bên giftûgo kirin 

- çima dersa zimanê Kurdî ji bo zarokên Kurdan tune? 

- Di çi warande têkilya newekhevî li gel Kurdan tê kirin an tên paşguhêxistin? 

- Egerên wê çine ku Kurd di geşkirina çand û zimanê xwede drengketine? 

- çewa zarokên Kurdan dikarin li Elmanya xwe ji nijadperistiya Tirkî, îraqî, Surî û Îranî 

biparêze? 

- çewa ragehandin û rêkxistinên Kurdî tên jidervehiştin û weke tawanbar didin naskirin? 

- Ragehandina Elmanî Kurdan çewa dide xuyakirin û ji alê gelve çewa tê dîtin? 

- Daxwazên Kurdan yên taybet çine ku di giftûguya li ser „Integration“ê li berçav bên girtin? 

- çewa mirov dikare piştgirya kampaniya ji bo danpêdana nasnama Kurdî li Elmanya bike? 

Em bi hatina we dilweşin 

Li gel rêz û silav 

Komîta piştgirya kampaniyaê ya Berlînê: Danpêdana nasnama Kurdî li Elmanya 

--------------------------------------------------------------- 

E-Mail :  ratderkurdenberlin@hotmail.de  


