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İnsîyatîfa   giştî  ya  Almanya  a  ji  nûve   awakirina  ekolojîya  Kobanê  / Rojava.     
Hun  jî   alîkarbin.  Çêkirina  navenda  tenduristîya  cîvaka  ekolojîk  li  Kobanê  bi
150.000 avroyî  pêk tê.  Ev  proje dê  herêmê  de  bibe  modêleke  mînak.
Bajarê   Kobanê   (Rojavayê  Kurdistanê  /  Surîye)  li   himberî   terorîstên    İŞİD’  ê
windahîyên   giran dan  hate  rizgarkirin  û  azad  bu.  Terorîsên  hov  li  pey  xwe  dewsa
bajarekî  ruxiyayî  hêlan.  Kobanê    hêj  îro  sedî  80’ê hilveşîyaye  û  hêj  têda  nayê
sitirandin.

Pêkhateya  nu,  ya  ku  gelê  Kurd  li  rojava    damezirandî ,  dê  ji  bona  rojhilata  navîn
bibe  modêleke  mînak.  Ji  bo  wekhevîya   mafên  gelan,  demokrasî,  azadîya  olê  û
di  navbera  mêr,  jinê  de  vekhevîya  mafan  û  bi  xwezayêre  li  ser  xeta  serkeftina
cîwakê  tê  pêşve  birin.
150’î  zêdetir   dilxwazên  navnetewî  (yekîneyên  enternasyonal)  bi  gelê  Kobanê  re  wê  navendeke
tenduristîya  cîvakî  ava  bikin  û  radestî  wezîrê  karê  tenduristîyê  bikin.  Navenda  Tenduristî û Sosyal jibo
nûve awakirina heremê wek modela avahîyên ekolojîk hatîye plankirin. Cekirina wê bi hacet û maddeyên
kevneşopî û teknolojîya modern tê afirandin. Di  vê  çêkirina  avahîya  ekolojîk da  armancên  me.  

. Amurên  germ  girtinê, kelpîç,  sîdanên  derve, pencereyên  bi  îzole.  

.peyda kirina  enerjîya  xweser  û  ekolojîk,  pompeyên  kelejanê,  panêlên  
   enerjîya  tavê  akumlator  û  ji  bo  demên  lezgîn  çavkanîyên  elektirîkê.  
. ji  bo  hemu  odeyan  lampeyên  LED en sexbêrîyeke (teseruf)  bilind.
. dezgehê  parzunîya ava  qirêj (aritma)  
. hêşîn kirina  baxçe  û  devdorê,  baş  kirina  şertên  avhevayê. (seqa) 

Ev  avakirina  ekolojîk  dê  bibe  bersîva  terora  İŞİD’ê  ya  xirabker  li  hemberî  xweza  û  mirovahîyê. Ev
alîkarîya  me  ji  bo  mirovên   di  şerde  belengaz (mexdur) buyî  û  warên  xwe neterikandî  û  yên  bi
zordestî  koçber  buyî  dîsa  dixwazin  vegerin  ser  axa  xwere  ye.  Dîsa  em  alîkarîyê  didin  kampanyaya
îmze  avêtinê  ya  bi  navê   ‘’tixuban(sînor)  vekin,  ku  Kobanê  bijî  ‘’ ev  kampanya  ku  ji  bo  korîdora
mirovahîyê  ya  navnetevî  di  alîyê  tirkîyê  ve  tê  asteng  kirin  vebe.  
Ev  pirojeya  pêşeng  layîqî  alîkarîyeke  xurte,  gelo  hun  jî  wisa  difikirin ?  ger  ku  wisabe  hun  jî  beşdarî
vê  projeya  alîkarî yê  bin.  İnsîyatîfa  me  li  ser  partîyane;  Armancên  me  evin:

. Wekî  me li  jor  jî  anî  ziman  ji  bo  avakirina  navenda  tenduristîya  cîvakî   li  Kobanê   divê  heta
dîroka  15.03.2016’an  150.000 avro  diraf  bê  berhev kirin.  Bexşîn  û  alîkarîyên  we  ên  fînansî  jî
bona  kîjan  astêda (avakirinê)  bê  xerc  kirin,  hunê  bên  agahdar  kirin.    
. Ên ku alîkarîyê  bidin  projeyê   dê  bi  domdarî,  bi  rîya  (newsletter)’ê bên  agahdar  kirin,  mafê
şopandinê  bê  dayîn  û  ev  kes  dê  bi  pêşnîyarên  xwe  destekê  bide  projeyê.  Li  gel  hêzên
herêmê,   ji   bo   damezirandina   herêmeke  ekolojîk   em  di   demeke  nêz   da   amadekarîya
semînerekî  dikin.   

Hisêba  banqeya  ku  alîkarî  bê  kom  kirin:
Solidaritat  Internationel  e.V.’’     

IBAN: DE86  5019  0000  6100  8005  84  
BIC: FFVB  DEFF  (Frankfurter  Volksbank)     

Stichwort:  ‘’Ökologischer  Wiederaufbau  Kobane’’     

Dema  hun  nav,  paşnav  û  adrêsa  xwe
bidin  dê  belgeya  alîkarîyê (mexpus)  ji

  vere  bê  şandin.  Bexşîn  û  alîkarîyên  ve
          tenê  ji  bo  navenda  tenduristîya  cîvakî   

a  Kobanê  bê bi karanin.  (xerc kirin)

Ku  hun  bixwazin  ji  bona  insîyatîfê  bixebitin  û  nameya  derbarê  agahîyên  projeyê  (newsletter)  dest
bixin,  bi  rêya  adrêsa  mailê  ya  jêrî  xwe  bigihîjînin  me.
Ên  ku  îmze  kirine  (bi  rêza  alfabê)  :   Aziz Akinci (Göttingen), Dagmar Arnecke (Essen), Dr. med. Günther Bittel (Duisburg), Dr. Iraj Gholami
(Göttingen), Ulrich Jochimsen (Stuttgart),  Prof. Dr. Christian Jooß (Göttingen), Barbara Kern (Stuttgart), Dr. Gerhard Krauth (Göttingen), Kay
Langemeier (Göttingen), Jens Löwe (Stuttgart), NaturFreunde (Göttingen), Eckehard Osimitsch (Gelsenkirchen), Jochen Schaaf, (Stuttgart),
Annette Ramaswamy (Göttingen), Dr. M. K. Ramaswamy (Göttingen), Kasim Sener (Lippstadt), Ingrid und Alfred Stratz (Waldkirch-Kollnau),
Sabri Ürün (Bochum), Prof. Dr. Cynthia Volkert (Göttingen)  

Têkilahî:  Prof.  Dr.  Christian  JooB,  Göttingen,   eco-health-center@posteo  .de
Internet:  http://www.solidaritaet-international.de/                                         


