
 مانی ئامان بژاردنی پارله  هه شداری له بۆ به کان  کوردهکانی واکارییهدا
 
 
  کان وه  پی لکدانه  بهقینه ی راسته ژماره( * .ژین  وتی ئامان ده  کورد له700000 کان وه  پی لکدانه به

ی  ره ت به  تایبه ، به بینن هکی ژیان د ره ک شونی سه کان وتی ئامان وه ی کورده ۆربهز).  یه وه زیاتر له
  وردی بهگا  ندامانی چاالکی ناو کۆمه ئهک  وه  ر بۆیه  ههبینن، ک ئامانی ده  خۆیان وهاننوێ و الو

 .ری ئامان راسه مانی سه پارله  بژاردنی  هه  وانه له ،کان  سیاسیه  گۆرانکارییه نه ده رنج ده سه
 

.  ون دایه زیادبو  له یان  ژماره کانن، که مانی، کورده ئا ته  بوونه که  ی هاووتیانی تورکیه%60  زیاتر له
کان،  ب و فارسه  ترک و عاره  له یك زۆرتره کاندا گه  ناو کورده  ئامانی لهی رگرتنی ناسنامه داخوازی وه

مافی تایی ترین  ره  سه  و لهبوڵ ناکرێ ی خۆیان قه که  وته وان له یی ئه وه ته ی نه ی ناسنامه وه ر ئه  به له
 .ش کراون ب بههاووتی 

 
   مافه ك له  ئامان که ی نوان ئامان و تورکیا ناتوانن له روویانهندی دوو ر پوه  به کان له کورده

ک   وه وه هکان  گشتییه یاندنه  راگهن  الیه  له م نی سیاسی و هه  الیه م له وان هه ئه. ربگرن واکانی خۆیان وه هر
رانی   کۆچه ی که و مافانه ئه. کرن  ناودر دهب و فارس  ترک و عاره رد حیسابیان بۆ ناکرێ و بهکو
 .کسان نین ن مافی یه وان خاوه ک ئه  یان وه وت کراوه کان زه  کورده هنن له کاری ده کانی دی به وه ته نه
 

تی  و  وکهس ت و هه ڵ سیاسه  گه کانی له هر ربه  بۆ به کمان گرتووه ز کورد یه گه  ڕه ک ئامانی به  وه ئمه
 .  خۆمان ق به رحه کسانی ده نایه
  ین که ده  ده و حیزبه نگ به  ده2005، مانگی سپتامبری  ختی ئامان له بژاردنی پش وه  هه  له ئمه
 :ناس سمی ده  ره  به ی ئمه وه  خوارهکانی مافه

 .خۆ حیسابیان بۆ بکرێ ربه کی سه یه وه ته ک نه ب وه کانی ئامان ده کورده -1
ب  ها ده روه هه. ران حیسابی بۆ بکرێ کانی تری کۆچه ک زمانه ب وه  زمانی کوردی ده -2

 .کار بھندرن کان به وزیۆنه له  رادیۆ و ته کانی زمانی کوردی له دیالکته
رس  ده  بهانی کورد سمی خویندکار ک زمانی ره ب وه تی ده وه  خوندنگاکانی ده  زمانی کوردی له -3

 . وه بگوترته
کانی تر  وه ته کانی نه نده ک ناوه ب وه نگی ده رهه کانی فه نده کانی کورد و ناوه نیه ده  مه  رکخراوه -4

تی  االکی الوانی کورد بکرێ و یارمه چ ب پشتیوانی له ت ده  تایبه به. پشتیوانی مایان ل بکرێ
 .ون رسی دا پش که غلی و ده بواری شو ی له وه بدرن بۆ ئه

سمی بناسرن   ره ب به ده) زیدی سیحی، سوننی و یه وی،مه له عه(ک کان وه ڕی ئایینی کورده  باوه -5
کار   خوندنگاکان به رسی ئایینی له ک ده ییدا وه وه ته ی نه  چوارچوه نگی ئایینی له ره مه و هه

 .بھندرن
نووس،   چاره مافیراست بۆ دیاری کردنی تی ناوه  رۆژهه کانی کورد له وییه ته  نه داخوازییه -6

 .ب پشتیوانی ل بکرێ ئازادی و دمۆکراسی ده
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2003 , Göttingen 

 
 :یاندن راگهڵ قانونی   گه ندی له  پوه سیار لهرپر به

Suleyman Ates, Glockenblumenweg 4, 51061 Köln und Hasan Taskale, 51429 Bergisch 
Gladbach , Wachendorffstrasse 2 
 
 

قی   ده.رگرن ک وه  که  دیاری کراوان  که رسانه و ئاده شداری و ئیمزاکردن له  بۆ پشتیوانی و به:بینیت
کانی ئامان  کان و حیزبه  سیاسیه نده یاندن و ناوه زگاکانی راگه موو ده  بۆ هه یه م نووسراوه ئامانی ئه

لماندنی   بۆ سه ئامانمانی ری پارله اسهر بژاردنی سه ری هه ستپشخه ی ده چاالکی کۆمیته. نردرێ ده
  .کات ست پده  ده وه ه2005 ئاگۆستی 15 رۆژی  کان له اواکانی کوردهد


