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Pêşekiya Edîtoran

Ev jimareya duyem a Derwazeyêji  bo bîranîna Profesor Emîr Hesenpûr (1943-
2017) hatiye terxankirin ku ser-edîtorê avakar ê kovarê bû. Gava wek komeke 
lêkolerên kurd ên ciwan me fikra damezrandina kovareke akademîk di warê 
zanistên civakî û mirovî de kir, me mamoste Hesenpûr vexwend ku bibe ser-
edîtor/sernivîser. Bersiva wî germ û hander bû. Me amadekarên kovarê 
(Ferengîs Qadirî, Metin Yüksel, Ergin Öpengin, Şerif Derince) jixwe ew nas 
dikir û me gelek kelk ji camêrî û qenciya wî ya bêtixûb wergirtibû. Wî gelek 
piştgiriya lêkolerên ciwan dikir û hergav xweşhal û amade bû ku bi awayekî 
harîkar be. Kitêb û meqaleyên wî yên pêşeng bûbûn bingeh û xiştên lêkolînên 
me û yên gelek lêkolerên meydana xebatên kurdî. Wî meqale û nivîsarên me 
yên lêkolînî dinirxand û têbîniyên wî bi gelek awayan tesîr li xebatên me dikir. 
Derwaze projeyek bû ku em di bin rêberiya wî de gihandine hev û îmkanek da 
me ku di asteke din de ji zanyariya wî istifade bikin. Yên ku ji nêzîk ve bi wî re 
xebitîne dizanin ka li ser karê xwe çendî hûrbîn û micid e, lê di heman demê de 
gelek kubar, baldar û hander. Me prensîb û rênimayiyên kovarê bi arîkariya wî 
danan û wî ji bo jimareya yekem pêşgotineke dirêj nivîsî. Di pêşgotina xwe de 
wî çarçoveya cîhanî ya kovargeriya akademîk bo lêkolînên kurdî destnîşan kir, 
bi hûrgilî behsa serdestiya weşanên bi zimanê îngilîzî kir, girîngiya berhemanîna 
lêkolînên bi zimanê kurdî û astengên li ber wê hewlê diyar kirin, û herwiha 
bal kêşa ser girîngiya helwêst û boçûnên rexnegirane di lêkolînên li ser kurdan. 
Herçend wî jiyana xwe hemû li ser doza kurdî biribe serî, lê ew hergav rexnegir 
bû li hember zanyarî û lêkolînên bêbingeh ên di lehyê kurdan de û naberaberiyên 
di nava civaka kurdan de. Ev helwêsta wî ya derheqê lêkolînên kurdî de di xebata 
wî ya li ser serhildana cotkaran li devera Mukriyan a Kurdistana Îranê li salên 
1952-53 (jimareya yekem a Derwazeyê), mijarek ku di dîroknivîsiya kurdî de tê 
piştguhkirin, bi zelalî tê ber çavan.

Jimareya yekem ji ber aloziyên siyasî yên li Tirkiyeyê bi zehmetî û qederê 
salekê derengtir ji dema xwe ya diyarkirî derçû. Ji ber weşaneke serbixwe û 
bêpiştgirî bû, mamoste Emîr ji qenciya xwe ji bo mesrefên kovarê jî arîkarî da. 
Jimareya yekem gulana 2017an derçû. Me nusxeya elektronîk a kovarê heman 
meha gulanê ji mamoste Emîr re şandibû, lê belê, gelek mixabin, kovara çapkirî 
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negihişte wî. Jidestdana mamoste xisareke mezin e bo me hemûyan. Em şanaz 
in bi piştgirî û rêberiya wî di damezrandina Derwazeyê de û em dê hemû hewlên 
xwe bidin ku bigihine standard û prensîbên wî di jimareya yekem da danabûn 
û hêvîdar in ku em kovarê berdewam bi awayekî wisa amade û çap bikin ku ew 
bi xwe dê pê serbilind bûya.              

Ji bo perûkirina lêkolînên wî û bexşên wî yên bêpayan bo zanyariyên li ser kurdan, 
îran û cîhana Erebî, me biryar da vê jimareya duyem bo bîranîna wî terxan bikin. 
Ev jimareya taybet bijardeyeke berfireh a nivîsarên bi îngilîzî û kurdî digihîne 
hev ku ji aliyê hevkar û xwendekarên wî û lêkolerên ku ew bi rêya xebatên 
wî nas dikirin hatine nivîsîn. Piraniya nivîsaran “nivîsarên hizirînê” ne li ser hin 
layenên xebatên wî û li ser çalakvanî û şexsiyeta wî. Di jimareyê de herwiha pênc 
gotarên nirxandinê hene derheqê xebatên Profesor Hesenpûr yên li ser dîrok 
û netewegeriya kurdî, zimannasiya civakî ya kurdî, û zanistên civakî yên kurdî li 
Îranê. Herwiha jimare cih dide bîbliyografiyeke giştgir û bi hûrdekarî ya xebatên 
Profesor Hesenpûr ên ilmî û zanistî yên wek kitêb, meqaleyên kovaran, beşên 
kitêban, babetên di ensîklopêdî û ferhengan de, nirxandinên kitêban, nivîsarên 
di kovar û rojnameyên çandî û giştî de, guftûgoyên li ser radyo û têlevizyonan û 
yên çapkirî, ligel lîsta dersên ku wî dane. Li dawiya beşa bi îngilîzî ya jimareyê, 
hizirîneke hestyarane ya Profesor Shahrzad Mojaba hevsera mamoste Emîr heye 
li ser notên wî û rola notan di awayê rêkxistina fikirîn û lêkolînên wî de, ku yekser 
li dû wê beşek ji bîranînên çapnebûyî yên mamoste Emîr, bi navê “Beserhat”, tê 
bi elifbêya kurdî-latînî. 

Amadekirina vê jimareyê, bi hevkarî ligel Profesor Shahrzad Mojab, ezmûneke 
derasayî bû ji bo me. Xwendina hizr û nirxandinên hevkar, heval û xwendekarên 
wî gelek caran em di nav rondikan de dihiştin û em pê dihesiyan ka me ew çendî 
kêm nas dikir. Nivîsarên di vê jimareyê de wêneyê nivîskarekî berhemdar dikêşin, 
yê “zanyarekî şoreşger”, dilsozê edalet û mafên mirovan, “hergav li hember 
feraziye û nerîtan”, “nuktedan”, di rexneya xwe de “bêinsaf”, “perwerdekarekî 
berçav” yê evîndarê helbestê, û xwedanê baweriyeke qayîm bi guherînê, bi 
mumkînî û pêwîstiya wê, û wêneyê geşbînekî. Herçend ew bi xwe êdî ne ligel 
me ye, lê xebatên wî, qenciya wî û mirovîniya wî dê berdewam rênîşander û 
îlhambexş bin ji bo me. 


