
Heyva Sor a  KurdistanêHeyva Sor a  Kurdistanê

1

Bi sedê salane Kurd ji aliyê hêz û dewletên serdest ve her tim ji nedîtî ve ha-
tine. Ev helwest dema mijar dibe alîkariyên mirovahî jî dewam dike. Ev yek

nîşan dide ku ji bo Kurdan pernesîbên alîkariyê yên gerdûnî bi kêra tiştekî nayên.
Ji bo bê bandorkirina vê siyaseta cihêkar ya li hemberî Kurdan û her weha der-
mankirina birînên wan, saziya me ya alîkariyê Heyva Sor a Kurdistanê sala
1993’an hat damezrandin û ji wê rojê ve hewl daye li gorî prensîbên alîkariyê yên
gerdûnî tevbigere.
Heyva Sor a Kurdistanê; beyî ku cûdahiyê bixe nava, netew, çîn û fikrê mirovan, li
ser hîmê prensîba hezkirina mirovahiyê destê alîkariyê dirêjî kesên muhtaç kiriye.
Heyva Sor a Kurdistanê di çarçoveya van xebatên xwe de, her xwstiye di navabera
mirovan de dostanî û xweşbîniyên pêş bixe. Ya herî girîng jî ew e ku saziya me di
rewşên şer de bi ti awayî nebûya alîgir.
Heyva Sor a Kurdistanê, saziya alîkariyê ya bê alî û dildariyê ye. Di xebatên xwe
yên xizmetê de ti carî girîngiyê nade berjewendiyên xwe. 
Heyva Sor a Kurdistan ji bo bibe cihê baweriya mirovan, nabe alîgirê hêzên di-
jberên hev û nabe beşek ji nankokiyên siyasî, nijadî, olî û bîrdozî.
Li ser hîmê van pernsîban, xebat û kampanyayên alîkariyê yên sala 2016’an bi
hevkariyan saziyên li jêr hat birêvebirin:

Saziyên Alîkariyê yên Navneteweyî hemû xebatên
xwe li gorî van prensîban birêve dibin

Mirovahî, Wekhevî, Bê
alîbûyîn, Serbixwebûyîn,

Dildarî, Yekştî, Gerdûnîbûyîn

KURDÎ
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1- Heyva Sor a Kurdistanê -Almanya
2- Heyva Sor a Kurdistanê -Fransa
3- Stichting Koerdische Rode Halve Maan – Hollanda
4- Kurdistan Rote Halbmond Schweiz (Heyva Sor a Kurdistanê )– Siwîsre
5- Koerdische Rode Halve Mann VZW (Heyva Sor a Kurdistanê ) – Belçîka
6- Kurdish Red Moon (Heyva Sor a Kurdistanê ) – Îngiltere
7- Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus (Heyva Sor a Kurdistanê) – Îtalya
8- Kurdiske Røde Halvmåne Norge (Heyva Sor a Kurdistanê) – Norwêç
9- Kurdistan Red Moon (Heyva Sor a Kurdistanê) – Japonya
10- Roja Sor a Kurdistanê – Awusturya
11- Kurdiska Röda Solen  (Roja Sor a Kurdistanê )– Siwêd
12- Stötteforeningen Mesopotamians Sol  (Roja Mezopotamya) -  Danîmarka
13- Anatolia Cultural Foundation – Kanada
14- Heyva Sor a Kurd - Rojava

Sala 2013’an hêviya aştî û aramiyê ku di encama hevîdîtina aliyên Kurd û
dewleta Tirk de destpêkiribû, sala 2015’an bidawî bû. 

Wek tê zanîn Îlona sala 2014’an û li gorî agahiyên ku bi rêya ragihandinê bi raya
giştî re hatin parvekirin, bi hevkariya hukûmeta AKP û Artêşa Tirk pîlana
wêrankirina cih û warên Kurdan hate amadekirin. Li gorî vê pîlanê wê bajar,
navçe û kolanên Kurdan werin bombekirin, di navbera 15 heta 20 hezar Kurd
werin kuştin, gel were goçberkirin û bi hemû rê û rêbazan ev yek ji civakê were
veşartin.
Dewleta Tirk piştî hilbijartinên 7’ê Hezîrana 2015’an li Kurdistanê tevgera
rûxandin û hilweşandinê da destpêkirin. Ji siyasetên şer yên salên 1990 û 2000’î
cûdadit, dewleta Tirk di vê tevgera xwe de bi tank, top û çekên giran gelek
navçeyên Kurdistanê wêran kir.
Ji Tebaxa sala 2015’an li gelek deveran biryara qedexeya derketina kolanan hat
ragihandin û di encamê de hemû mafên jiyanê hatin binpêkirin. Ev tevgera bi
pêşengiya hêza binavê "Tîmên Esedullah" bû sedem ku jin û zarok jî di nav de bi
sedan sivîl werin kuştin.
Ji ber van êrîşan bêtirî 400 hezar kes bi darê zorê ji cih û warên xwe hatin

Nirxandina sala 2016’an 
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koçberkirin. Mal û mulkên wan hatin desteserkirin, zerarek mezin li aboriya herê-
man hat kirin û jiyana xizaniyên li ser gel hat ferzkirin. Bi gotineke din hemû cih
û warên Kurdan hatin dagirkirin.
Tenê li Cizîrê şewitandina mirovan û radestkirina torbeyên hestiyên mirovan ji bo
malbatên wan, asta dijwar ya van êrîşan raxiste ber çavan.
Gelek sazî û dezgehên civaka sivîl, encamên şer kirin rapor û bi raya giştî re
eşkere kirin. Lê ji ber dewamkirina şer li hin deveran encamên giştî nehatin ze-
lalkirin. Ji ber vê yekê kambaxiya şer û êrîşan ji her alî ve bi raya giştî re hê ne-
hatine parvekirin.
Li gorî daneyên saziyên civaka sivîl yên li herêmê, zêdetirî 400 hezar kes hatin
koçberkirin, malên kesên koçberkirî hatin rûxxandin, gelek malên ku ji ber şer
zerar li wan bû jî, ji aliyê hêzên dewletê ve hatin hilweşandin.
Di bin navê “Misogerkirina aramiya gelemperiyê” de li 35 navçeyên 9 bajaran bir-
yara qedexeya derketina derve hat dayîn û li van deveran rêjeya binpêkirina mafên
jiyanê derket asta herî jor. Li gorî rapora Weqfa Mafê Mirovan li Tirkiyê-TİHV:
Di navbera 16’ê Tebaxa 2015’an û 18’ê Adara 2016’an yan di pêvajoya qedexeya
derketinê de herî kêm 310 kesên sivîl hatin kuştin. Ji van kesan 72 zarok, 62 jin
û 29 kesên temenê wan di ser 60 salî de hebûn. Li gorî agahiyên hatine
parvekirin, herî kêm 180 sivîl li nava malan hatine kuştin. Tenê sivîlên li Cizîrê di
nava malên xwe de hatin kuştin 130 kes in. 
Dîsa li Cizîrê kesên sivîl yên xwe sipartin bodruman, tevî hemû bangên ji bo
saziyên navneteweyî jî, ji aliyê hêzên dewleta Tirk ve bi saxî hatin şewistandin.
Komîserê Bilind yê Mafê Mirovan li Neteweyên Yekbûyî Zeyd Raad el Huseyîn, li
ser mijarê li Cinêvê daxuyaniyek nivîskî da û got, “derbarê operasyona Cizîrê de
gelek agahiyên binpêkirina mafê mirovan gihiştine ber destê wan, li 3 bodrumên
Cizîrê ku sivîl xwe sipartin wan, bêtirî 100 sivîl ji aliyê hêzên dewleta Tirk ve hatin
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şewitandin û jiyana xwe ji dest da. Ev rewş fikarên me derxistin asta herî jor.”
Li gorî rapora koçberiya bi darê zorê ya Yekîtiya Şaredariyên Herêma Başûr-ro-
jhilat ku 30’ê Hezîrana 2016’an hat weşandin: Li Sûr, Cizîr, Nisêbîn, Şirnex û
Geverê ku asta hilweşandinê zêde bû, derfetên jiyanê ji holê hatin rakirin û xe-
batên aborî û civakî bi temamî hatine rawestandin. Li Hezex, Silopî û Cizîrê xe-
batên xizmetê yên şaredariyan hatin astengkirin û erka şaredariyab radestî
qeymaqaman hate kirin.

Farqîn / Amed 
Li navçeya Amed, Farqînê ji 8’ê tebaxa 2015’an ve 6 caran qedexeya derketina
devre hat îlankirin. Di encama operasyonên dewletê de bi dehan mirov hatin
kuştin û birîndarkirin. Li sê taxên navçeyê ziyanekê mezin çêbûn. Li gorî agahiyên
xwecihî li taxên Tekel, Konak û Mescît ku şer lê giran bû, nêzî 20.000 û 25.000
mirov neçar man ku xanî û kargehên xwe biterikînin. 

Nisêbîn / Mêrdîn
Di dawiya mijdara 2015’an de li Nisêbînê xebatên tespîtkirina xisaran hat kirin.
Li gorî encamên wê xebatê; 149 karger, 357 xanî, maleke şînê û mala gel zirar
dîtine. Û trafo hatine hedefgirtin û teqandin. Ji ber ku ne herêmeke bi ewle ye
xîsara li dibistanan hatiye kirin jî nehat tespîtkirin. Li gorî agahiyên xwecihî
%70 avahiyên navçeyê hatine rûxandin. Di dema şer de 65.000 kes neçar man
Nisêbînê biterikînin. 

Daneyên bajar û navçeyên xirakirî 
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Sûr / Amed
• Li navçeya Amedê, Sûrê operasyona ku hêzên dewletê di 2’ê kanûna 2015’an 

de dan destpêkirin 103 rojan dewamkir. 
• Ji Sûrê 5440 malbat neçarî koçberiyê bûn. 
• Di encama lêkolînan de, ji wêneyên bi riya peykê hatine girtin û dîmenên di 

çapemeniyê de hatin ragihandin piraniya navçeyê hatiye hilweşandin. 
• Sûr û bedenên Amedê ku ji hêla UNESCO ve ket mîrasa çandî ya dinyayê bi 

çekên giran hatin xirakirin. Ji ber ku hîna jî hêzên dewletê Sûrê xiradikin, pi
raniya kuçeyên ku di dema Roma de mabûn ji holê hatin rakirin.

Sûr / Amed
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Gever / Colemêrg
• Li Geverê di navbera Tebaxa 2015’an û Adara 2016’an de 5 caran qedexeya 

derketina devre hat îlankirin. Di qedexeya herî dawî de, ango di 13’ê adara 
2016’an de operasyonên dewletê tesîrê li temamê taxên navçeyê kir. 

• Di encama lêkolînên giştî yên li navçeyê de derket holê ku ji avahiyan 3133 
kêm zirar dîtine. 647 avahî xîsar dîtine û 787 avahî jî xîsarên gelek mezin dî
tine. Herwiha 867 xanî rûxiyane, 1336 jî hatine şewitandin. Li navçeyê şopên 
gulleyên şer kêm in. 

• Di encama lêkolînên hatin kirin de, hat tespîtkirin ku 6928 malbat neçar man 
Geverê biterikînin. 

Şemzînan / Colemêrg
• Li Şemzînê Tebaxa 2015’an  şer rû da û temamê navçeyê ji pevçûnan tesîr bû. 
• 20’ê Mijdara 2015’an şaredariya Şemzînanê xebata tespîtkirina ziraran meşand 

û di encamê de 122 kargeh, 5 avahiyên cemawerî û 42 xanî yên zirar ditî hatin 
tespîtkirin. Hat diyarkirin ku ev xîsar bi buhayê 2.500.000 TL ye. 

• Piştî pevçûnan, 723 malbatên ji Geverê koçî Şemzînanê kirin. 

Şirnex / Navend
• Li Şirnexê 14’ê Adara 2016’an qedexeya derketina devre hat ragihandin û op

erasyona eskerî 82 rojan dewamkir. Piştî qedexeya 8 mehan, di 14’ê Mijdara 
2016’an de qedexa derketina devre rabû. Ji 12 taxên Şirnexê, 9 tax bi temamî 
ji hêla hêzên dewletê ve hatin rûxadin û tax bi erdê ve kirin yek. Ji ber ku 
tesîra operasyonê li temamê taxên nava Şirnexê dikir, hema bêjin hemû şêniyên 
Şirnexê neçar man koçî bajarên din bikin. 

Şirnex/Navend
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Cizîr / Şirnex
• Hejmara Cizîrê bi giştî 112.973 e. Şerê li herêmê bandora xwe li ser 67.162 

kesî kir. Li gorî xebatên hatin kirin, 9.800 avahî zirar dîtine. 6800 ji wan kêm  
xisar, 1750 avahî zirar dîtine û 1250 avahî jî bi temamî zirar dîtine. 

Silopî / Şirnex
• Hukûmeta Tirk  6’ê Adara 2016’an  li taxên Barbaros, Başak, Cudi, 

Karşıyaka, Şehit Harun Boy, Nuh, Yenişehir û Yeşiltepe biryara “cemawerî ki
rina lezgîn” girt. Pêvajoya hilweşandinê ya li wan taxan hîna jî didome. Halê
hazir 260 xaniyên ku hikûmetê weke xaniyên zirarên mezin dîtine tespîtkiribû, 
hilweşiyane. Li gel ku hejmara wan a zelal nayê janîn jî gelek malbatên ji Silopî 
neçar man koçî bajarên Wan, Batman, Dîlok, Mersîn û Edenê kirin. 

Hezex / Şirnex
• Di encama xebatên lêkolînê de hat tespîtkirin ku li Hezexê 1200 avahî zirar dî

tine. Di encama serlêdana îtfaiyeya şaredariya Hezexê de derket holê ku 150 
xanî hatine şewitandin. 

• Hêzên dewletê nehiştin ku malbat konan vedin û malbatên ku kon vedan jî 
hatin cezakirin. 

Gimgim / Mûş
• Hejmara Gimgimê 10,214 e. Di şerê Tebaxa 2015’an û dema qedexeya der

ketina devre de piraniya şêniyên navçeyê jê tesîr bûn. 
• Di pêvajoya qedexê de bi tevahî 91 avahî û karger zirar dîtin 

Cizîr
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Şerê Herêmî yê li Kurdistan û Rojhilata Navîn, di dîroka mirovahiyê rê li ber
yek ji trajediyên herî mezin û bi êş vekir. Li Sûrî, Rojava, Iraq û Başûrê Kur-

distanê ji ber şerên herêmî û êrîşên DAIŞ’ê bi sed hezaran kes jiyana xwe ji dest
dane, bi sed hezarên din birîndar bûn û bêtirî 6 mîlyon kes ji cih û warên xwe
bûn û ketin ser rêya koçberiyê. Dawiya sala 2016’an ji ber êrîşên dewleta Tirk û
komên girêdayî wê li dijî herêmên Heleb, Efrîn û Şehbayê bi dehan sivîl jiyana
xwe ji dest dan û bi deh hezaran kes ji herêma Şehbayê neçar men ji cih û warên
xwe bibin.
Saziya me Heyva Sor a Kurdistanê her çendî ji ber rewşa kambax ya li navçeyên
Bakurê Kurdistanê nekarî zêde bi deverên Rojava re bibe alîkar, lê dîsa jî li gorî
derfetên xwe hewl da birînên xelkê muhtaç derman bike. Li gorî vî her meh di
çarçoveya projeya tendirûstiyê de alîkariya maddî bi hersê kantonan re kir. Di
çarçoveya heman kampanyayê de, alîkariya maddî û tendirûstiyê bi Êzdiyên
herêma Şengalê re jî hate kirin. Ev kampanya wê sala 2017’an jî bi hevkariya
saziya Heyva Sor a Kurd ji bo Rojava, Şengal û herêma Bakurê Sûrî dewam bike.
Heyva Sor a Kurdistanê ji bo Başûrê Kurdistanê jî, sala 2016’an alîkariya
mehane ji bo 100 zarokî bi awayekî sîstematîk şand û ev alîkarî wê sala 2017’an
jî dewam bike.

Rojava û Başurê Kurdistanê                          
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PROJEYÊN ME 
I – PROJEYA ALÎKARIYÊ YA LEZGÎN 
Ev proje, ji bo gihandina alîkariyê ji mirovên hewcedar re ye, ku rewşên awarte
yên mîna şer, karesatên xwezayî û nexweşiyên şewbê bandorê li wan dike. 

a- DI ÇARÇOVEYA PROJEYA ALÎKARIYÊ YA LEZGÎN DE, ALÎKARIYA JI
BAKURÊ KURDISTANÊ RE HATIYE KIRIN
Gelê Kurd ê ji aliyê dewletên serdest ve tê talankirin, di nava mexdûriyeta şer û
hilweşînê de bi tenê hatiye hiştin. Heyva Sor a Kurdistanê, xwedîderketina li gelê
bûye hedefa êrîşên hêzên dewleta Tirk, weke berpirsyariyeke însanî û exlaqî dîtiye
û bi vê erkê rabûye. 
Li gorî vê yekê; saziya me ya neteweyî ya alîkariyê Heyva Sor a Kurdistanê, weke
gava destpêkê 328.000 Euro alîkarî ji gelê Cizîr, Sûr, Silopiya, Nisêbîn, Dêrik û
Kerboranê re şandiye û biryar daye ji 03.03.2016'an û pê ve kampanyayeke mezin
a alîkariyê bide destpêkirin. 
Di destpêka meha Adarê de 328 hezar Euro û 30 hezar dolarê Kanadayê, di
dawiya meha Adarê de jî 710 hezar Euro bi giştî di meha Adarê de 1 Mîlyon
366 hezar Euro û 20 hezar dolarê Kanadayê bi rêya Meclîsên Gel ên li bajar û
navçeyên hatin xerakirin, gihand gel. 
Di meha Gulanê de 300.000 Euro û 40.000 Frangê Swîsreyê ji van bajar û

Cizîr
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navçeyên me re hatin şandin. 
Heyva Sor a Kurdistanê her wiha ji bo navçeya Geverê ku ji aliyê hêzên dewletê
ve hat xerakirin, di meha Hezîranê de 240 hezar Euro û 30 hezar dolarê Kana-
dayê şand, ku pê karibe xanî werin lêkirin. 

b - DI ÇARÇOVEYA PROJEYA ALÎKARIYÊ YA LEZGÎN DE, ALÎKARIYA JI
ŞIRNEXÊ RE HATE KIRIN

Heyva Sor a Kurdistanê, xwedîderketina li gelê Şirnexê ku bûn hedefa êrîşên
hêzên dewleta Tirk, weke berpirsyariyeke însanî û exlaqî dît û li ser vê bingehê di
meha Îlonê de dest bi kampanyayekê kir. Bi rêya vê kampanyayê xwestiye, pêdi-
viyên kon, sobe, doşek û betaniye bişîne ji gelê Şirnexê re. 
Demeke kurt piştî destpêkirina kampanya me, konên gelê me yên xaniyên wan ji
aliyê dewletê ve hatin xerakirin, bû hedef. Konên gelê me yê mexdûr rakirin û bi
vî rengî derfetên stargehê yên mirovan bi temamî ji holê hatin rakirin. 
Heyva Sor a Kurdistanê di çarçoveya kampanya piştgiriya gelê Şirnexê de, di

nava meha Îlonê de 25000 SFR û di dawiya meha Cotmehê de jî 500 hezar Euro
û 30 hezar Dolar alîkarî gihand Şirnexê.

c - DI ÇARÇOVEYA PROJEYA ALÎKARIYÊ YA LEZGÎN DE ALÎKARIYÊN
DIN ÊN HATIN KIRIN 
1- Di çarçoveya projeya gihandina alîkariyê ji bo Rojava de, 50 hezar Euro ji bo 

malbatên hewcedar ên li bajarê Helebê û 20 hezar Euro jî alîkarî ji malbatên 
hewcedar ên li Kantona Efrînê re hatin şandin. 

2- Ji bo malbatên mexdûrê komkujiya Dîlokê 100 hezar Euro alîkariya madî hate 
şandin. 

3- Ji bo 2 malbatên mexdûr ên li Bakurê Kurdistanê, 3000 Euro alîkariya madî 
hate şandin, karibin pêdiviyên xwe yên lezgîn tedarik bikin. 

4- Ji aliyê Heyva Sor a Kurdistanê Japan ve, ji bo mexdûrên erdheja Kûmamoto 
ya li Japonyayê, bi nirxê 250 hezar Yen ê Japon madeyên xwarinê hatin kirîn û 
bi rêya dildaran li gel hate belavkirin. 

II - PROJEYA MALBATÊN XWIŞK Û BIRA
Projeya "Malbatên xwişk û bira" yek ji projeyên herî hêja û girîng ên Heyva Sor a
Kurdistanê ye. Bi rêya vê kampanyayê, malbatên mexdûrê şer ê li Kurdistanê û
malbatên alîkariyê bi malbatên mexdûr re dikin, firsend dîtin ku rû bi rû hev
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bibînin û xwe bixin şûna hev. Tevî ku ji ber zext û astengiyan di organîzasyonê de
pirsgirêk derketin û hem projeya "Xwedîderketina malbatan a li hev" , hem jî
alîkariya madî hinekî dereng ketibin jî, ji sedî sed alîkarî gihaşt hewcedaran. Di
çarçoveya têgihiştin û rastiya "Birînên Kurdan herî zêde dikare ji aliyê Kurdan ve
bên pêçandin" tevlîbûneke girîng li kampanyayê çêbû. Ji gelên din jî tevlîbûn li
kampanyayê çêbû. Di projeya "Xwedîderketina malbatan a li hev" de, rêjeya
alîkariyê ya hat destnîşankirin, mehane herî kêm 150 Euro ye. Ji bo bersivdayîna
li mexdûriyetan, ev alîkarî divê herî kêm salekê dewam bike. Di çarçoveya projeya
"Malbatên xwişk û bira" de alîkarî gihîşt 4621 malbatan. 

III - PROJEYA GIHANDINA ALÎKARIYÊN FITRE, ZEKAT Û QURBANÊ JI
HEWCEDARAN RE 
Bi munasebeta meha Remezanê, ji bo Gever, Şirnex, Nisêbîn, Cizîr, Sûr, Silopiya,
Dêrik, Kerboran û Hezexê, 10 hezar û 400 paketên ji madeyên xwarinê yên bi
nirxê 460 hezar Euro û 20 hezar SFR hat kirîn û bi rêya Meclîsên Gel radestî gel
hatin kirin. 
Heyva Sor a Kurdistanê, bi munasebeta Cejna Qurbanê, bi saya alîkariya madî,
3000 heywanên ji bo qurbanê bi buhayê 540.000 Euroyî kirî û li mirovên ji Sûr,
Cizîr, Şirnex, Nisêbîn, Gever, Silopiya, Hezex, Kerboran û bajar û navçeyên din
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koç kirin, belav kir.

Şerê li Kurdistanê herî zêde zerar da zarokan
Li gorî daneyên rapora TÎHV'ê ya li ser binpêkirina mafê jiyanê di dema qedexeya
derketina derve de, ji 16'ê Tebaxa 2015'an heta 18'ê Adara 2016'an li Cizîrê herî
kêm 38 zarokan jiyana xwe ji dest dan. Di nava van zarokên jiyana xwe ji dest
dane de, pitika 35 rojî jî heye. 
Hemû malbatên hevdîtin bi wan re hate kirin gotin, di vê demê de kontrola ten-
duristiyê ya zarokan nehatiye kirin û derzî li wan nehatiye xistin. Dê û bavên bi
wan re hate axivîn her wiha gotin, di dema qedexeyê de wan nekarîne zarokên
xwe rakin nexweşxaneyê. Di nava vê demê de zarok ketin nava travmayên giran
ên derûnî. Çavkaniyên herêmî dan xuyakirin, ji ber vê travmayê gelek zarok
nikarin baxivin. 
Li ser vê bingehê, di sala 2016'an de, 
1- Di çarçoveya projeya alîkariya ji bo zarokên sêwî û hewcedar de, ji 100 

zarokên li Başûrê Kurdistanê re 60 hezar Euro hate şandin. 
2- çarçoveya projeya alîkariya ji bo zarokên sêwî û hewcedar de, ji 295 zarokên li 

Bakurê Kurdistanê re 285 hezar Euro alîkarî hate şandin. 
3- Di çarçoveya desteka perwerdeya 110 zarokên li Bakurê Kurdistanê de bi giştî 

25.200 SFR alîkarî hate şandin. 
4- Di çarçoveya desteka perwerdeyê de, 3 dibistanên li Kobanê yên di şer de xisar 

dîtin hatin tamîrkirin û li van dibistanan perwerde hate destpêkirin. Ji bo vê 
projeyê jî bi giştî 30.500 Euro alîkarî hate şandin. 

PROJEYA ZAROKAN                                         
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1- Di meha Çileyê de ji bo xizmetên tenduristiyê, ji Heyva Sor a Kurd ku saziya 
alîkariyê ya Rojava ye, 5.000 Euro hate şandin. 

2- Ji bo protezên Lîsa Çalan a li Amedê di komkujiyê de her du lingên wê jê bû, 
90 hezar Euro hate dayîn. 

3- Ji bo protezê kesekî din ê di komkujiya Amedê de birîndar bû, 15.339 SFR
hate dayîn. 

4- Ji bo protezê ciwanekî di teqîna Enqereyê de lingekî wî jê bû, 2000 Euro
alîkarî hate şandin. 

5- Di meha Adarê de, ji bo xizmeta tenduristiyê bikin, ji Îtalyayê 2 doktorên fîzy
oterapî ji Rojava re hatin şandin. 

6- Ji bo lêçûnên platîn û tedawiya mexdûrekî şer 2500 SFR hate dayîn. 
7- Di Gulana 2016'an de, ji bo xizmeta tenduristiyê bikin, ji Îtalyayê doktorekî

cerah û hemşîreyek ji Rojava re hatin şandin. 
8- Wekî din, ji bo mirovên hewcedar ên ji welêt ji bo alîkariyê serî li saziya me 

dan, ji bo dayîna lêçûnên nexweşxaneyê, derman, kontrola doktor, protez û   
hwd. alîkariya madî ya ji 148.164 Euro hate şandin. 

9- Di çarçoveya projeya alîkariya tenduristiyê ya bi Rojava re, 50 hezar Euro
alîkariya madî hate şandin. Ev alîkarî ji aliyê Heyva Sor a Kurd ve ji bo mesre
fên paqijî û xebatkatrên li nexweşxane û saziyên tenduristiyê yên li Rojava û 
Şen gal’ê hate bikaranîn. 

10- Di çarçoveya projeya alîkariya tenduristiyê ya bi Rojava re, 35 hezar Euro
alîkariya madî ji Heyva Sor a Kurd re hate şandin. Ev alîkarî ji bo çêkirina 
navenda tenduristiyê ya li bajarê Til Temirê hate bikaranîn. 

11- Ji Kantona Efrînê re derman û kelûmelên tibî yê barê TIR'ekê hate şandin û 
ji bo lêçûnên şandinê jî 7500 Euro hate dayîn. 

12- Di çarçoveya projeya çêkirina stargehê ya li Rojava de, 3795 Euro hate 
şandin. 

13- Ji bo tedawiya zarokekî ku di meha Îlonê de ji ber teqîna gazê ya li kampa 
Amûdê birîndar bû, ji malbata wî re 3.000 Euro hate şandin. 

14- Ji navendeke tenduristiyê ya li bajarê Amedê re di çarçoveya xizmetên xwe yên 
tenduristiyê de 1800 Euro alîkarî hate şandin. 

15- Heyva Sor a Kurdistanê, bi pêşengiya komeleya bi navê Cadûs a li Elmanyayê, 
ku di mijara alîkariya tenduristiyê de dixebite, ji bo Rojava destekê dide pro
jeya Nexweşxaneya Mobîl. Ji bo destekirina vê projeyê şevek hate lidarxistin û 

PROJEYA TENDURISTIYÊ
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hatineyên vê şevê ji projeyê re hatin ragihandin. Wekî din, di mijara peydaki
rina amûrên tendirûstiyê de alîkarî tê kirin. 

16- Nexweşxaneya di sala 2015'an de li Kobanê dest bi çêkirina wê hat kirin û 
me jî bi 500 hezar Euroyî alîkarî dan, di Îlona 2016'an de hat vekirin û ji 
bo gel dest bi xizmetê kir. 

VI - PROJEYA ALÎKARIYÊ JI BO ÎNSIYATÎFA DAYIKÊN AŞTIYÊ YÊN LI
KURDISTAN Û TIRKIYEYÊ
Ji bo Însiyatîfa Dayikên Aştiyê, ku ji bo dawî li şerê li Kurdistan û Tirkiyeyê bê bi
salan e ji bo aştiyê dixebitin, di sala 2016'an de alîkariya 7980 Euro hate şandin. 

VII - PROJEYA PIŞTGIRIYA JI BO GIRTIYÊN NEXWEŞ
Cezayê girtîgehê divê tenê azadiya mirovekî asteng bike, divê maf û pêdiviyên
însanî yên bingehîn ên girtiyekî asteng neke. Heyva Sor a Kurdistanê, ji bo gir-
tiyên nexweş ên li zîndanên dewleta Tirkiyeyê di nava şert û mercên giran de tên
girtin û derfetên wan ên tedawiyê tên astengkirin, di sala 2016'an de 12.840
Euro alîkarî şand.

Heyva Sor a Kurdistanê (HSK) kongreya xwe
ya 24. di 23'ê Çileyê de li bajarê Bonn ê El-

manyayê lidar xist. 
Di nirxandinan de hat destnîşankirin, ku Heyva Sor a Kurdistanê di sala 2015'an
de bi hemû derfetên xwe alîkarî gihandiye mirovên hewcedar ên li Kobanê û Şen-
galê. Piştî nirxandinê, raporên malî û xebatê yên 
salane ji aliyê delegeyan ve hatin erêkirin. 
Delegeyên kongreyê, ji bo meşandina karekî xurtir di sala 2016'an de, pêşniyar û
nêrînên xwe pêşkêş kirin. Di kongreyê de biryar hate dayîn ku Heyva Sor a Kur-
distanê di sala 2016'an de hemû derfetên xwe ji bo gelê me yê li Cizîr, Farqîn,
Silopiya, Sûr, Nisêbîn û Kerboranê bi kar bîne. 
Di dawiya kongreyê de hilbijartin hate kirin û Dr. Rojvan Bîlgîn, Sûat Yalçin,
Amîra Osso, Vahdettîn Kiliç û Çekdar Ûrûç ji bo endametiya desteya rêveber a
Heyva Sor a Kurdistanê hatin hilbijartin. Rojvan Bîlgîn ji bo serokatiya saziyê
hate destnîşankirin.

Saziya Alîkariyê Heyva Sor a Kurdistanê-
HSK Kongreya xwe ya 24’an lidarxist.
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