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Salên 90’î ji ber êriş û zilma dewleta Tirk, li Bakurê Kurdistanê bi sed hezaran
kes neçar man cih û warên xwe berdin û bibin mehkûmê jiyaneke tije kul û êş.

Li hemberî van encamên giran, sala 1993’an Saziya Alîkariyê Heyva Sor a Kur-
distanê weke projeyeke pêwîst hat avakirin. Tevahiya 25 salên derbasbûyî, Heyva
Sor a Kurdistanê bi kar û xebatên xwe karîbû bibe hêviya kesên mexdûr û muhtaç. 
Li gelemperiya cîhanê ji ber êrişan, şerê navxweyî, felaketên xwezayî, xizanî û
nexweşiyan, bi mîlyonan mirov ji bo li ser piya bimînin, liberxwe didin. Saziya me
a bi armanca peydakirina pêwîstiyên jiyanî yên kesên mexdûr hate avakirin, 25
salin bê navber xebatên xwe ên alîkariya mirovahî dewam dike.
Di çarçoveya van xebatan de, saziya me heya niha gelek navendên tendirûstiyê û
nexweşxane ava kirine. Ji bo deverên ku mirov li wan mexdûr bûne, alîkariya
lezgîn a derman, pêwstiyên jiyanî û alavên dermankirinê peyda kirine.
Heyva Sor a Kurdistanê; beyî ku cûdahiyê bixe navbera netew û ramana mirovan,
erka xwe a alîkariya mirovahî bicih tîne. 
Heyva Sor a Kurdistanê di çarçoveya prensîbên alîkariya gerdûnî, destekê dide
wekhevî, dostanî û aştiya mayînde. Di rewşên şer de li dijî alîgiriyê ye.
Heyva Sor a Kurdistanê, ji bo bibe cihê baweriya her kesî, ti carî li gorî daxwaza
aliyekî tevnegeriya ye û ferq nexiste navbera fikrên siyasî û olî.
Heyva Sor a Kurdistanê, saziyeke xebata dildariyê ye. Ti carî li gorî berjewendiyên
xwe tevnagere.
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1-  Heyva Sor a Kurdistanê e. V.  - Elmanya 
2-  Heyva Sor a Kurdistanê - Fransa
3-  Stichting Koerdische Rode Halve Maan (Heyva Sor a Kurdistanê) – Holanda
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 ) – Inglîstan
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 )– Swêd
12- Stötteforeningen Mesopotamians Sol  (Roja Mezopotamya) -  Danîmarka
13- Anatolia Cultural Foundation – Kanada
14- Heyva Sor a Kurd - Rojava

Li ser vê bingehê, saLa 2017’an van
saziyên Li jêr kar û xebatên aLîkariya

mirovahî yên hevbeş birêve birine:

Amed Sûr
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15Tebaxa 2015’an dewleta Tirk ji navçeya Mûşê Gimgimê dest bi pêvajoya
qedexekirina derketinê kir. Di nava demeke kurt de ev pêkanîn li Ferqîn,

Lice, Silopî, Sûr, Cizîr, Nisêbîn, Dêrik, Kerboran, Hezex, Gever û Şirnex belav bû.
Bi ragihandina qedexeya derketinê, êrişa hêzên Tirk li van deveran zêde bû. Di en-
camê de gelek ji wan jin û zarok, bi sedan mirov hatin kuştin. Her wiha ji ber
êrişa bi tank û topan bi hezaran malên Kurdan hatin rûxandin. Encama qedexe û
êrişan bi vê yekê sînordar nema, lewma welatî demeke dirêj ji av, elektrîk, der-
mankirin û pêwîstiyên bingehîn ên jiyanê mehrûm man. Armanca sereke a dewleta
Tirk ji van êrişan ew bû ku herêmên Kurdan ji mirovan vala bike. Lewma ji ber di-
jwariya êrişan bi deh hezaran kes bê cih û war man, bi sedan zarok sêwî bûn.
Weke encam ji ber qedexeya derketinê ya 15’ê Tebaxa 2015’an destpêkir, li Bakurê
Kurdistanê mafê jiyanê yê mirovan bi temamî hat binpêkirin. Siyaseta hilweşandinê
ya dewleta Tirk sala 2017’an jî di bin navê veguherandina bajêrvaniyê de dewam
kir. Di encamê de li Sûr, Şirnex û Nisêbînê bi dehan tax ji holê hatin rakirin.
Komîseriya Bilind a Mafê Mirovan li Neteweyên Yekbûyî di rapora xwe a Sibata
2017’an de bi van gotinan bal kişandibû ser binpêkirina mafê mirovan;
‘‘Tebaxa sala 2015’an û bi taybet piştî ku rewşa agirbestê bidawî bû, hêzên leşkerî
yên dewleta Tirk li herêma Başûr-rojhilat ango bajarên Kurd lê dijîn êriş zêde
kirin. Di encamê de gelek dever hatin wêrankirin, însan hatin kuştin û mafên wan
di asteke bilind de hatin binpêkirin.
Ji ber operasyonên dewleta Tirk di navbera Tebaxa 2015’an û Kanûna 2016’an
de ji 355 hezar heta 500 hezar kes cih û warên xwe bûn. Her wiha piraniyan wan
sivîl nêzî 2000 kesî jiyana xwe ji dest da.
Komîseriya mafê mirovan bi bîr xist ku wan bi malbatên mexdûrên li Cizîrê re
hevdîtin pêk anîne. Li gorî vê nêzî 189 kes ji ber operasyonên dewleta Tirk neçar
mane li bodroman bicih bibin û bi hefteyan bê av û xwarin mane. Kesên li van
bodroman asê man, bi rêya saziyên civaka sivîl û parlementerên HDP’ê bang li
raya giştî kirin da ku ji rewşa zehmet xelas bibin. Lê ev bang bê encam man û ev
kesên di bodruman de ji ber êrişa hêzên dewleta Tirk hatin kuştin. Li gorî
agahiyên ku malbatên wan parve kirin, bedena wan kesan bi temamî hatin şewi-
tandin.  Piştî van êrişan, hêzên dewletê delîlên komkujiyê ji holê rakirin û destûr

NIRXANDINA SALA 2017’AN
Bakurê Kurdistanê
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nedan otopsiya cenazeyan were kirin. Dewleta Tirk ji bo van êrişên xwe rewa
nîşan bide, kesên hatin kuştin weke endamên rêxistineke terorîst binav kirin.
Komîseriyê di rapora xwe de bi bîr xist ku wan ji Gulana 2016’an ve daxwaz kirin
ku şandeyeke serbixwe a Neteweyên Yekbûyî li herêmên wêrankirî lêkolînan pêk bîne,
lê ev daxwaza heta Sibata 2017’an ji aliyê rayedarên dewleta Tirk ve hat redkirin.
Komîseriya Bilind a Mafên Mirovan diyar kir wan rapora xwe li gorî xebatên ku
komên wan ên ji dûr ve lêkolîn kirine û agahî bidest xistine amade kiriye. Ev
agahiyên mijara gotinê jî ji mexdûr, şahid û qurbaniyên êrişan, her wiha ji rêx-
istinên civaka sivîl hatine bidestxistin. Rapor bi rêya wêne, deng û wêneyên peykên
azmanî hat piştrastkirin.’’

• Şerê li Kurdistanê û herêma Rojhilata Navîn, rê li ber yek ji trajediyên herî
mezin ên dîroka mirovahiyê vekir. Di ser şerê navxweyî yê li Sûrî û êrişên li Ro-
java 7 sal derbas bûn. Piraniyan wan li bajarên Sûrî, di encama şer de bi sed
hezaran kes hatin kuştin, ewqas birîndar bûn û bêtirî 6 mîlyon kes jî ji cih û
warên xwe bûn.  Sala bihûrî li herêma Efrînê êrişên dewleta Tirk û komên wê yên
çekdar dewam kirin. Di van êrişan de bi dehan sivîl jiyana xwe ji dest dan.
• Li Rojava û Bakurê Sûrî, sala 2017’an êrişên çeteyên DAIŞ’ê û komên çekdar
ên girêdayî dewleta Tirk dewam kirin. Li herêmên, Tabqa, Raqa û Dêrazrê bi sed
hezaran kesên ji zilma DAIŞ’ê rizgar bûn, xwe sipartin deverên ewle ên Rojava û
Bakurê Sûrî. Hejmarek zêde ya van welatiyan, ji ber xebatên paqijkirina herêmê ji
teqemeniyên DAIŞ’ê, hê venegeriyane cih û warên xwe.

Rojava 
û 

SûRî
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• Sala 2017’an ji ber şerê li Til Afer, Mûsil û Hiwêce, bi hezaran mirov ji warên
xwe bûn û berê xwe dan deverên Başûrê Kurdistanê. Bi taybet di encama şerê li
Mûsilê de, piraniya bajêr hilweşiya.
• Li bajarê Şengalê jî ku 3 Tebaxa 2014’an ji aliyê çeteyên DAIŞ’ê ve hatibû da-
girkirin, hê şopên şer û wêraniyê li ber çavan e. Her çendî beşek ji xelkê Şengalê
vegeriya warê xwe jî, lê hejmara zêde hê di nava şertên giran de dimîne. Gelek ji
Şengeliya ji ber ku xaniyên wan hatin rûxandin nikarin vegerin.
• Cotmeha 2017’an ji ber nakokiyên di navbera rêveberiya Iraq û Herêma
Başûrê Kurdistanê de li gelek deveran aloziya jiyanê xwe da der. Ji ber şer û
êrişan, ji deverên Xûrmatû, Xaneqîn, Kerkûk, Daqoq, Taze, Beşir, Mexmur, û
Rabîa bi deh hezaran kes ji warên xwe bûn û niha li kampên penaberan di nava
şertên giran de dimînin.
• Êvara 12’ê Mijdarê erdheje bi hêza 7.3 li Rojhilat û Başûrê Kurdistanê rû da.
Navenda vê erdhejê  bajarên Kirmanşan û Helebce bûn. Tenê li Rojhilatê Kurdis-
tanê nêzî 600 kesî jiyana xwe ji dest da û 8 hezar kes jî birîndar bû. Ji ber di-
jwariya erdhejê 70 hezar kes bê xanî man.

Rojhilatê Kurdistan- Başûrê Kurdistan û Iraq
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I – Projeya Alîkariya Lezgîn:
Ev proje ji bo kesên ji ber şer, bûyerên xwezayî û rewşên awarte mexdûr dibin, tê
birêve birin. 
1- Ji bo deverên Bakurê Kurdistanê yên di encama êrişên dewleta Tirk de wêran
bûn, ji Kanadayê 30 hezar dolar alîkarî hat şandin. 
2- Ji bo penaberên li Kampa Lavîron a Yûnanistanê, bi buhayê 7 hezar Euro,
soba, bataniye, pêwîstiyên jiyanê hatin belavkirin. Her wiha sîstema avaê hat
çêkirin û 3 palet cil û berg ji bo şêniyên kampê hatin şandin.
3- Ji bo gundên Xirabê Bava û Talatê yên girêdayî Nisêbînê ku di encama êrişên
dewleta Tirk de wêran bûn, 20 hezar Euro alîkariya madî hat şandin û li mal-
batên mexdûr hat belavkirin.
4- Komên dildar ên Heyva Sor a Kurdistanê li Îtalyayê, ji bo alîkariya mexdûrê
lehiya bajarê Lîvorno 4 rojan beşdar xebatên rizgarkirinê bûn.
5- Meha Îlonê, ji bo penaberên Kampa Laviron a li paytexta Yûnanistanê Atînayê,
bi buhayê 6 hezar û 850 Euro alîkariya pêdiviyên jiyanî hat şandin.
6- Heyva Sor a Kurdistanê ji bo mexdûrên erdheja 12’ê Mijdarê ya li Rojhilat û
Başûrê Kurdistanê, 150 hezar Euro alîkariya madî şand. Alîkarî ji aliyê
komîteyên Heyva Sor ve li welatiyan hat belavkirin.
7- Meha Kanûnê, ji bo malabatên mexdûr en ku li deverên Bakurê Kurdistanê
yên di encama êrişên dewleta Tirk de wêran bûn, 25 hezar dolarên Amerikî
alîkarî hat şandin.

PROJEYÊN ME
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Li Şirnexê ji ber wêrankariya dewleta Tirk bi hezaran malbat bê cih û war
man. Armanc ji vê projeyê ewe ku ji bo van malbatên mexdûr xanî werin
çêkirin. 

Di çarçoveya projeyê de xaniyên werin avakirin wê navbera  60 m2 - 80 m2 bin û
ji 2 ode, mutfak, Banyo û WC pêk werin.
Proje ji aliyê Heyva Sor a Kurdistanê ve tê birêvebirin. Saziya Konsept of Charity
Kulûba Sporê ya FC Tawlahaw li Siwîsreyê destekê didin.
Li gorî projeyê, sala 2017’an 150 hezar Euro û 80 hezar Frankên Siwîsrê hatin
şandin û 20 xanî hatin avakirin. Avakirina 40 xanîyan jî berdewam e.
III- PROJEYA MALBATÊN XWIŞK Û BIRA 
1-Yek ji xebatên girîng ên Heyva Sor a Kurdistanê, projeya Malbatên Xwişk û

Bira ye. Armanc ji vê projeyê bicihanina pêwsîtiyên malbatên mexdûr û desteka
psîkolojîk e. Bi vê projeyê de di navbera malbatên bê kes û malbatên alîkar de,
pêwendiya xwişk û biratiyê hat pêşxistin û alîkarî hat kirin.
Her çendî di encama zextên dewleta Tirk de hin pirsgirêk derketibin jî, lê piraniya
alîkariyên malbatên derveyî welat gihiştî kesên mexdûr. Şertê Projeya ku mehane
150 Euro tê şandin, divê saleke dewam bike.

Li gorî daneyan, encama projeya ku Sibata 2016’an destpêkir wiha ye:
CIZÎR: 1093, HEZEX : 285, SÛR : 758, SILOPÎ: 313, NISÊBÎN: 1018, GEVER
: 532, ŞIRNEX: 981, QILEBAN: 4, KERBORAN: 1, DÊRIK : 1, ELKÊ : 8,
ÇELÊ : 1, WAN: 6,  AMED: 6, ÊLIH: 1, FERQÎN:1
Weke encam, heta niha 5009 malbatên mexdûr ji vê projeyê sûd wergirtine.

PRojEYa ÇÊKIRINa XaNIYaN jI Bo
MaLBaTÊN MEXDûR ÊN LI ŞIRNEXÊ

Di çarçoveya projeyê de
xaniyên werin avakirin wê
navbera  60 m2 - 80 m2 bin
û ji 2 ode, mutfak, Banyo û

WC pêk werin.
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2-KAMPANYA HEZAR MALBATÊN XWIŞK Û BIRA A ŞIRNEXÊ
Ji ber êrişên dewleta Tirk ên sala 2015’an, bajarê herî zêde wêran bû Şirnex e. Di
encama êrişa bi çekên giran de, ji 11 taxên Şirnexê, 7 tax bi temamî hatin
rûxandin û bi deh hezaran mirov bê xanî man. Lewma jiyana li Şirnexê derketiya
asta herî zor. Li hemberî vê rewşê Heyva Sor a Kurdistanê 1’ê Mijdarê kampanya
binavê “Em bi hezar malbatên Şirnexê re bibin xwişk û bira” destpê kir. 
Di meha pêşî ya kampanyayê de ji bo 363 malbatên Şirnexî malbatên xwişk û
bira hatin peydakirin.
Li gorî encama projeya Malbatên Xwişk û Bira û kampanya taybet a ji bo Şirnexê
hatiye destpêkirin, hejmara malbatên ku dibin alikar li gori welatan wiha ye:
Elmanya: 1829, Bakurê Kurdistan û Tirkiye: 585, Siwîsre: 584, Îngiltere: 366,
Fransa: 625, Swêd: 221, Kanada: 164, Awustralya: 188, Holanda: 160, Awustu-
rya: 81, Japonya: 61, Norwêç: 57, Rusya: 88, Finlandiya: 36, Danimarka: 98,
Îtalya: 60, Belçîka: 62, İspanya: 3, Amerika: 65, Arabîstan: 1, Îmarat: 1, Komara
Çek: 3, Romanya: 31, Rojhilatê Kurdistan û Îran: 3

IV – PROJEYA FITRE, ZEKAT Û QURBANÊ
1- Bi wesîleya Meha Ramazanê, ji bo xelkên Sûr, Cizîr, Şirnex, Nisêbîn û Geverê
bi buhayê 50 hezar Euro pakêtên alîkariyê hatin şandin û bi rêya meclisên gel li
malbatên muhtac hatin belavkirin.
2- Ji bo şêniyên taxên Alîpaşa û Lalabey ên navçeya Sûrê, meha Ramazanê 6
rojan bi buhayê 6 hezar Euro xwarina fitarê hat belavkirin.
3- Bi wesîleya Cejna Qurbanê, Heyva Sor a Kurdistanê,  bi buhayê 150 hezar
Euro qurban li Sûr, Cizîr, Şirnex, Nisêbin, Gever, Silopî, Hezex û deverên din li
malbatên mexdûr belav kir.
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V- PROJEYA ZAROKAN
Li her devera cîhanê ji ber şer, herî zêde zerar li zarokan tê kirin. Bi armaca der-
mankirina birînên zarokên ku bûne mezdûrên şer û bê xwedî mane, Heyva Sor a
Kurdistanê ji roja hatiye avakirin, destê alîkariyê dirêj dike. Li gorî pêwîstiyên vê
projeyê, heta zarok mezin bibin û bibin xwedî hêza xwe debarekirinê, alîkariya bi
wan re dewam dike.
Li gorî Rapora Fona Alîkariya bo Zarokan re a Neteweyên Yekbûyî-UNICEF’ ji
4’an yek zarokên li cîhanê bûne mexdûrên şer û aloziyan. Li welatên xwedî alozî
535 mîlyon zarok ji xizmetên jiyanî û tendirûstiyê bê par mane. Li gorî lêkolînên
UNICEF û rêxistinên civaka sivîl bêtirî 140 mîlyon zarok ji ber şer û afetên
xwezayî bê malbat mane. Ev zarok weke bê wedî û sêwî jiyana xwe dewam dikin.
Li Kurdistanê jî, ji ber şer û êrişan, bi deh hezaran zarok sêwî mane.

DI ÇARÇOVEyA PROJEyA
ZAROKAN DE, SALA
2017’AN

1. Ji bo 150 zarokên li Başûr Kurdistanê 
yên bûne mexdûrê şer û êrişan 60 hezar Euro alîkariya madî hat şandin.
2. Ji bo 270 zarokên Bakurê Kurdistanê yên bûne mexdûrê şer û êrişan

324 hezar Euro alîkariya madî hat şandin.
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VI – PROJEYA TENDIRÛSTIYÊ
1. Sala 2017’an di encama serlêdanên mexdûrên şer de, ji bo dermankirin û pey-
dakirina pêwîstiyên tendirûstiyê, saziya me bi buhayê 100 hezar û 712 Euro
alîkarî şandiye. Bi van pereyan, mirov hatin dermankirin, mesrefên nexweşxaneyan
hatin tedarîkkirin û ji bo kesên kêm endam re, protez hatin kirîn.
2. Di çarçoveya Projeya Tendirûstiyê ya Rojava de, 105 hezar Euro alîkarî ji bo
Saziya Heyva Sor a Kurd re hat şandin. Ev alîkarî ji bo avakirina nexweşxaneya
Til Temirê hat bikaranîn.
3. Ji Kanada’yê bi buhayê mîlyon û 250 hezar dolarê Kanadî, 3 ton derman ji
bo Rojava hatin şandin. Ev derman li gorî pêwîstiyan li saziyên Hevya Sor Kurd
hat belavkirin. Ji ber ku ev proje ji aliyê saziyeke mirovahî hat birêxistinkirin, 3
tonên derman tenê beramberê 30 hezar Dolarê Kanadî hatin kirîn. 
4. Ji Îtalyayê 400 kîlo derman û alavên tendûrisiyê ji bo Rojava hatin şandin.
5. Di çalakiyên Kurdistaniyên Ewrûpayê de, xizmeta tendirûsiyê hat kirin û dezge-
hên komkirina alîkariyan hatin vekirin.

VII – PROJEYA ALÎKARIYA BI DAYÎKÊN AŞTIYÊ RE
Li Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê ji bo şer bi dawî bibe, Însiyatîfa Dayîkên Aştiyê bi
salan e dixebite. Ji bo piştgiriya van xebatên wan, Heyva Sor a Kurdistanê sala
2017’an 7980 Euro alîkariya madî dan Însiyatîfa Dayîkên Aştiyê.

VIII – PROJEYA PIŞTGIRIYA BI GIRTIYÊN NEXWEŞ RE
Armanc ji vê projeyê ew e ku kesên di zinadên Tirkiyê de di nava şertên giran de
dimînin û derfetên wan ên jiyanê tine ye, alîkariya madî were şandin. 
Di çarçoveya vê projeyê de,  Heyva Sor a Kurdistanê, sala 2017’an 6510 Euro ji
bo girtiyên nexweş alîkarî şandiye.
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Heyva Sor a Kurdistanê 21’ê Çileyê 2017’an 25’mîn Kongreya xwe a asayî li
bajarê Elmanyayê Essen pêk anî.

Di kongrê de hat diyarkirin ku Heyva Sor a Kurdistanê sala 2016’an piraniya
alîkariyên xwe ji bo mexdûrê êrişên dewleta Tirk şandine. Her wiha li gorî
pêwîstiyan alîkarî ji bo Rojava û Şengalê jî hate şandin.
Di kongrê de rapora xebatên sal û ya maliyê ji aliyê delegeyan ve hat erêkirin.
Her wiha biryar hat dayîn ku sala 2017’an piraniya derfet ji bo alîkariya Cizîr,
Şirnex, Farqîn, Silopîya, Sûr, Nisêbîn, Hezex û Geverê werin bikaranîn.
Di kongrê de ji bo serokatiya Heyva Sor a Kurdistanê Dr. Rojvan Bilgin, Îpek
Öztaş, Vahdettin Kiliç, Murat Vargûn û Çekdar Uruç weke endamên rêveberiyê
hatin hilbijartin.
Dr. Rojvan Bilgîn weke Serokê Heyva Sor a Kurdistanê hat diyarkirin.

Saziya Alîkariyê Heyva Sor a Kurdistanê-HSK 
Kongreya xwe ya 25’an lidarxist



Erdheja Rojhilatê Kurdistanê
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