
PAŞXAN  

Ji destpêka şerê navxwe yê li Sûrîyeyê û kişîna DÎyê 
li Îraqê vir ve hejmara penaberên li Herêma Kur-
distanê bi girsêyî zêde bû. Li gorî daneyên rêxis-
tinên navneteweyî niha li wira  2 heta 2,5 milyon 
penaber dijîn, ku ji wan nêzîkî 250.000 ji Sûrîyeyê 
ne. Ji ber ku rewşa herêmê hê jî negihîştiye 
asayîyê,  di demeke gumanbar de vegera ser warê 
xwe ji bo piranîya penaberan wê ne gengaz be. 
 
 

Tevî ku jêderên daringî li bajaran û di civatan de 
kêm e jî, pêdivîyên kesên ku li wir dimînin bi a-
wayekî tên peyda kirin. Pirî ji wan niha li kamp û 
wargehên mezin, ku hin ji wan heta 25.000 kesan 
digirin, dijîn. Ev ne li ser sazûmaneke demdirêj 
hatibûn avakirin, lê divê dîsa jî li rewşa rojane bên. 
 
 

Li gorî vê paşxanê em dixwazin tevî pisporên xwe 
van pirsan bişopînin: Rewşa penaberan niha li 
Herêma Kurdistanê dirûveke çawa stendiye? Wan 
armanc û planên çawa dane ber xwe? Pê re gotar-
vanên me wê bidin zanîn, gelo piştgirîya 
penaberan li kampan çawa dikare bê birêxistin û 
pêdivî bi tevkarîyeke bi çi awayî ji alîyê navnete-
weyî heye. 
 
 

Li ser vê yekê em dixwazin ji dil û giyan we 
vexwînin civîna me ya bi navê “Rewş li Wargehên 
Penaberan li Herêma Kurdistanê - Nirxandina 
Rewşa Heyî û Bergeh“ a di 21ê Çirîya paşîn a 
2018an de. 

 
 

Civîn di bin berpirsyarîya hevpar a dezgehên Dia-
konie Düsseldorf û a NAVEND – Navend ji bo 
Lêkolînên Kurdî de pêk tê. 
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Vexwendina Civînê 

REWŞ LI WARGEHÊN 

PENABERAN LI HERÊMA 

KURDİSTANÊ 
 Nirxandina Rewşa Heyî û Bergeh 

 

21ê Çirîya paşîn a 2018an 
 

DGB Tagungszentrum 
Saal 4 

Hans-Böckler-Str. 39 
40476 Düsseldorf 

 

 
 
 

 

 

14.00     Silavdan 
 

Dagmar Kaplan 
Endama Birêveberîyê, NAVEND –  
Navend ji bo Lêkolînên Kurdî 
 

Daniela Bröhl 
Serkara karên warî ji bo Întegrasyon, 
Mîgrasyon û Penahê, 
Diakonie Düsseldorf 

 

14.10     Rewşa Penaberan li Herêma 
Kurdistanê û Jiyan li Wargehên 
Penaberan 

 

Diyar Bibo Haji  
Serkarê Esyan-Campê li Duhokê 
li Herêma Kurdistanê 

 

15.30     Pêdivîya Piştgirîya Elmanan ji bo  
      Penaberan li Herêma Kurdistanê 

Bernhard von Grünberg 
Cihgirê Serokê Federal ê UNO-
Flüchtlingshilfe e.V. 

 

16.00     Gotûbêj 
 
Birêveber:    Mazlum Dogan 

NAVEND – Navend ji bo Lêkolînên  
 Kurdî 

 
Beşdarîya civînê bêpere ye. Lê ji ber plangêrîyeke çêtir 
em ji we daxwaz dikin, ku hûn heta 19ê çirîya paşîn a 
2018an xwe li ser yek ji van emailên jêrîn binivîsînin: 
       
      info@navend.de 
      jasmin.caspary@navend.de 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BERNAME  

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert. 
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