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پەنابەرانی  راپۆرتی ڕێکخراوی  دوایین  بەپێی 
ن���ەت���ەوە ی��ەک��گ��رت��ووەک��ان ل���ەم دوای��ی��ان��ەدا 
باڵویکردۆتەوە، ژمارەی پەنابەرانی جیهان لە 
کۆتایی ساڵی 2016  له  65.3 ملیۆن کەسی 
جیهانی  ریکۆردی  ژماره یه   ئه م  تێپه ڕاندوه ، 
تۆمارکردووە لە مێژوودا.له راپۆرته كه دا هاتوه  ، 
لە هەر رۆژێکدا34000 كه س له سه رتاسه ری 
جێده هێڵن(  خۆیان  )شوێنی  جیهانپەنابەرن 
رووبەروویان  کە  توندوتیژیەی  ئەو  بەهۆی 
مه ترسیداره .  ڕێ��ژەی��ەک��ی  ئ��ەم��ەش  دەب��ێ��ت��ەوە 
لەنێو  پەنابەرانە  ئ��ەو  زۆری  ه��ەرە  زۆرب��ەی 
کردۆتە  روویان  یان  ئاوارەن  خۆیان  واڵتانی 
ب��ارودۆخ��ێ��ک��ی زۆر  واڵت���ان���ی دراوس�����ێ و 
بەشێکیشیان  ه��ەی��ە.  دڵتەزێنیان  و  ن��ال��ەب��ار 
کردۆتە  رووی���ان  م��ەت��رس��ی��دارەوە  ڕێگەی  لە 
ئ���ەورووپ���ا و ه�����ەزاران ک���ەس ل���ەم ڕێ��گ��ەدا 

ب��وون. ئ��او  ی��ان نوقمی  ت��ی��اچ��وون 
کەسانەی  ئ��ەو  ژم���ارەی  رۆژ  دوای  لە  رۆژ 
لە  روو  ج��ێ��دەه��ێ��ڵ��ن  خ���ۆی���ان  ک���ە ش��وێ��ن��ی 
زیادبوونە و 65.3 ملیۆن کەسی تێپەڕاندووە، 

جیهانیەکان  راپۆرتە  لە  رۆژان��ە  بەشێوەیەک 
پ��ەڕی��ن��ەوەی  گوێبیستی  راگ��ەی��ان��دن��ەک��ان  و 
سەدان خەڵک دەبین لە سنوورەکانی دەریای 
سەرنجێکی  بۆتە  دیاردەیە  ئەم  ناوەڕاستدا، 
نێودەوڵەتییەکان.  ئاژانسە  و  رێکخراو  گرنگی 
پرسیار ئەوەیە ئەم رێژە زۆرەی خەڵک كاتێك 
)پەنابەرن  ده بنه   بەجێدەهێڵن  خۆیان  شوێنی 
ی���ان ک��ۆچ��ب��ەر(؟ ج���ی���اوازی ه��ەی��ە ل��ەن��ێ��وان 

مافەکانیان؟ و  کۆچبەر  پ��ەن��اب��ەرو 
ج��ی��اوازی  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ەک��ان،  پ��ێ��وەرە  بەپێی 
لە  ئەم دوو چەمکەدا، هەریەکە  لەنێوان  هەیە 
پەنابەرو کۆچبەر واتای تایبەتی خۆیان هەیە 
کێشە  و  بەربەست  یەکتر  بە  تێکەڵکردنیان  و 
دروست دەكات هه ریه كه یان ماف و ئه رك و 

هه یه . به خۆیان  تایبه ت  چاره سه ری 
پەنابەر و کۆچبەر کێن؟

ب���ەش���ێ���وەی���ەک���ی گ��ش��ت��ی وش�����ەی پ��ەن��اب��ەر 
ب����ەس����ت����راوەت����ەوە ب����ەوش����ەی پ���اراس���ت���ن، 
پ��ەن��اب��ەر بکەین  ئ��ەگ��ەر ش��ی��ک��اری وش����ەی 
پاراستن،  پیرۆزیەکانی  ل��ە  یەکێکە  »پ��ەن��ا« 

ئ��ارام��ی  ب���ە دوای  م����رۆڤ  وات����ە ش��وێ��ن��ێ��ک 
دەگ����ەڕێ����ت. دا  خ�����ۆی  م���اف���ی  و 

پ�����ەن�����اب�����ەر ل������ەروان������گ������ەی س�����ەرچ�����اوە 
نێودەوڵەتیەکانەوە، بێگانەیەکە لە واڵتی وەرگر 
هەروەها  و  ل��ەراوەدوون��ان  ترس  بەهۆی  کە 
بۆ  پەنا  ئازادیەکانی،  و  ماڵ  گیان،  پاراستنی 
لە  س��ەرەک��ی  دەب���ات.رەگ���ەزی  دیکە  واڵتێکی 
لە  پەسەندکراو  »ترسی  پەنابەری  هۆکاری 
راوەدوونان و ئازار«�ە کە زانین و پەسەندکردنی 
ئەوەش بەدەست واڵتی وەرگرە و ئەو واڵتە 
سەبارەت  الیەنەکان  هەموو  لێکدانەوەی  بە 
هۆکارانە  ئەم  یان  پەنابەریەتی،  داخ��وازی  بە 

پەسەند دەکا یان پەسەندیان ناکات.
پەنابەردەبێت  نێودەوڵەتیەکان  یاسای  بەپێی 
م��رۆی��ی��ئ��ەو  پ���ەن���اب���ەری  ب���ەش���ەوە،  ب���ە دوو 
ب��ەه��ۆی ترسێکی  ک��ە  ک��ەس��ان��ە دەگ��رێ��ت��ەوە 
کە  هۆیانەی  بەو  کە  لەوەی  پەسەندکراوەوە، 
پێوەندیان بە رەگەز یان ئایین یان نەتەوە یان 
کۆمەاڵیەتیکە  گرووپی  هەندێک  لە  ئەندامیەتی 
ت��رس ل��ە م��ان��ەوەی��ان هەیە ل��ە واڵت��ی فەرمی 

جیهان بەرزترین ریکۆردی پەنابەرانی تۆمارکرد
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خ���ۆی، ه��ەرچ��ی ب��ەش��ەک��ەی ت��ری پ��ەن��اب��ەران 
پێگەیشتووەکاندا  ت��ازە  واڵت��ە  لە  باوتریینیانە 
ئەو کەسانەن بەهۆی هەبوونی بیروبۆچوونی 
سیاسییان لە ئەنجامی داواکردنی مافی ئازادی، 
ئ��ازار  توشی  خۆیان  واڵت��ی  بۆ  دیموکراسی 
ئ��ەم ج��ۆرە  و ه��ەڕەش��ەی کوشتن دەب��ن��ەوە، 
لە  دەبرێن،  ناو  پەنابەری سیاسی  بە  کەسانە 
دەرەوەی واڵت شوێنی نیشتەجێبوونی ئاسایی 
دەب��ات و  بەسەر  ژیان  فەرمی خۆی(  )واڵت��ی 
ببێت  ت��رس��ەوە  ئ��ەو  بەهۆی  ی��ان  و  ناتوانێت 
نیە ئەو  ب��ەاڵم م��ەرج  ئ��ەو واڵت��ە،  بە هاواڵتی 
چاالکی  سیاسی،  پەنابەری  دەبێتە  کەسەی 
و  ئ��ەدی��ب  زۆرج���ار  داب��ێ��ت،  ئەنجام  سیاسی 
بۆچونەکانیانەوە  بیرو  بەهۆی  نوسەرانیش 
واڵتانی  لە  ناچارن  و  دەب��ن  هەڕەشە  توشی 

بکەن. پەنابەرێتی  مافی  داوای  تر 
دی��اردەی��ەک��ی ت��ری پ��ەن��اب��ەری ک��ە ل��ەم چەند 
س��اڵ��ەی راب�����ردوودا ب��ەش��ێ��وەی��ەک��ی ب��ەرچ��او 
لەسەر  بوە  کەشوهەوا  گۆڕانی  سەریهەڵداوە، 
بەردەوامی  بەهۆی گۆڕانی  هەسارەی زەوی، 
هیندی  زەری���ای  ناوچەکانی  ک��ەش��وه��ەواول��ە 
وهادی وبیابانی ئەفریقی زۆربەی ناوچەکانیان 
ناتوانرێت ژیان لێی بگوزەرێت، بۆیە تاکەکان 

ناچار دەبن کۆچ بکەن بۆواڵتانی تر.
باری  خراپی  بەهۆی  کەسانەن  ئەو  کۆچبەر 

ب��ەم��ەب��ەس��ت��ی دۆزی����ن����ەوەی  ئ����اب����ووری و 
خوێندیان  ب���واری  پێشخستنی  و  ک��ار  هەلی 
کەسانە  ئ��ەو  دەک���ەن،  دووەم  ل��ەواڵت��ی  روو 
کێشە  و  توندوتیژی  ب��ەه��ۆی  ک��ە  ناگرێتەوە 
ئەمەش  جێهێشتووە،  واڵتەکەیان  سیاسیەکان 
بگەڕێتەوە  کەناتوانێت  پەنابەرە  پێچەوانەی 
کاتێک  ه��ەر  کۆچبەرە  ه��ەرچ��ی  خ��ۆی  واڵت��ی 
پارێزگاری  و  بگەڕێتەوە  دەتوانێت  ویستی 

ل��ە الی��ه ن واڵت��ەک��ەی خ��ۆی. بکرێت 
ه����ەر واڵت���ێ���ک ب��ەپ��ێ��ی ی���اس���ای ت��ای��ب��ەت بە 
کۆچبەر  لەگەڵ  مامەڵە  یەکەیان  ه��ەر  مافی 
و پ��ەن��اب��ەر دەک�����ات. ل���ێ���ره دا ب��اس��ی ی��اس��ای 
مێژووی  و  واڵت��ەک��ان  ل��ە  پەنابەر  مافەکانی 

دەکەین.   یاسایە  ئ��ەو  سەرهەڵدانی 
مێژووی سەرهەڵدانی مافی پەنابەر

دەگەڕێتەوە  پەنابەر  مێژووی  سەرهەڵدانی 
لەو  ک��ە  رۆم��ان��ی  و  ئەگریکی  ب��ۆ س��ەردەم��ی 
زوڵم  دەستی  ژێر  لە  کەس  بە سەدان  کاتەدا 
ئ��اوارە  ک��ات��ەدا  ئ��ەو  دەس��ەاڵت��ی  زۆرداری  و 

ئاینی  س���ەردەم���ەداپ���ی���اوان���ی  ل���ەو  دەب�����وون. 
م��ەس��ی��ح��ی ه��ەڵ��س��اون ب��ە داب��ی��ن��ک��ردن��ی پەنا 
ب��ۆ ک��ەس��ەک��ان و ی��اس��ای��ەک��ی��ان دەرک����ردووە 
ب���ەن���اوی »ی���اس���ای پ���ەن���اب���ەری م��ەس��ی��ح��ی« 
پ��ەن��اب��ەرەک��ان  ئ��ارام��ی  شوێنی  کەنیسەکان 
بیستەم  س��ەدەی  سییەکانی  لە  ب��ەاڵم  ب��وون. 
دووەم،  جیهانی  جەنگی  کاولکاریەکانی  دوای 
خۆیان  واڵتەکانی  لە  کەس  ملیۆنان  تیایدا  کە 
دەربەدەربوون، ئەوەبوو نەتەوەیەکگرتووەکان 
لە ساڵی 1951 لە کۆبوونەوەی گشتی خۆی 
کۆميسیۆنی  دام��ەزران��دن��ی  بە  دا  ب��ڕی��اری  دا 
بااڵی پەنابەران »UNHCR« کە لە سەرەتادا 
ئەوروپی،  پەنابەرانی  بۆ  بۆ  سنووردارکرابوو 
بەاڵم لەدوای پرۆتۆکۆڵی 1967ئەم کۆميسیۆنە 
چەندەها  گرتەوە،  جیهانی  پەنابەرانی  هەموو 
واڵت واژوویان لەسەر کرد، کە لە ئێستادا لە 

هەیە. بنکەی  جیهان  واڵت��ی   )139(
و  کێیە  پەنابەر  ک��ەوا  هاتوە  کۆمسیۆنە  ل��ەم 
کە  ئەندام  واڵتانەی  ئەو  ئەرکی  و  چیە  مافی 

       باوتریین  به شی پەنابەران لە واڵتە تازە پێگەیشتووەکاندا ئەو کەسانەن 
بەهۆی هەبوونی بیروبۆچوونی سیاسییان  و نه بوونی  ئازادی، دیموکراسی له  
واڵته كه یان تووشی ئازار و هەڕەشەی کوشتن دەبنەوە، ئەم جۆرە کەسانە بە 

پەنابەری سیاسی ناو دەبرێن
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ک��ردووە  کۆميسیۆنە  ئەو  لەسەر  واژووی��ان 

پ��ەن��اب��ەران؟. ب��ە  ب��ەرام��ب��ەر  چیيە 
کە  ئەرکانەی  ئەو  سەرەکیترین  و  گرنگترین 
خااڵنەی  ل��ەم  س��پ��ێ��ردراوە  کۆميسیۆنە  ب��ەو 

خوارەوە کورتکراوەتەوە:
پ������اراس������ت������ن������ی   *
م��اف��ەک��ان��ی پ���ەن���اب���ەران 
پ��اراس��ت��ن��ی��ان. م��اف��ی  و 
ی��ارم��ەت��ی  * گ��ەی��ان��دن��ی 
ب�������ۆ پ�������ەن�������اب�������ەران.
دۆزی����������ن����������ەوەی   *
چارەسەری درێژ خایەن.
* راوێژکاری و رێنوێنی 
جیهان  واڵتانی  پێکردنی 

چۆنیەتی  و  پ��ەن��اب��ەرێ��ت��ی  پ��رس��ی  ل��ەس��ەر 
پەنابەران. کۆميسیۆنی  لێکدانەوەی 

* ن��ەه��ێ��ش��ت��ن��ی ه���ەر ج����ۆرە ئ��ەش��ک��ەن��ج��ەو 
هەڵسوکەوتێ دژ بە  بنەما مرۆییەکان.

مافەکانی پەنابەر چین؟
باوەڕپێکراوە  لێکدانەوەی کۆی سەرچاوە  لە 
هەر  ک��ە  بڵێین  دەت��وان��ی��ن  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ەک��ان 
لەبەردەم  کە  تایبەت  ب��ارودۆخ��ی  لە  تاکێک 
هەیە  ئەوەیان  مافی  دان،  ترس  و  مەترسی 
ک��ە پ��ەن��ا ب��ۆ واڵت���ان���ی دی��ک��ە ب����ەرن و ئ��ەو 
پ��ەن��اب��ەری  داوای  ت��اک��ەک��ەس  ک��ە  واڵت��ان��ەی 
ل��ێ دەک�����ات، ئ��ەگ��ەر ئ��ەن��دام��ی رێ��ک��خ��راوی 
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ب��ن، ل��ەس��ەری��ان��ە ئ��ەو کەسانە 

وەربگرن ومافەکانیان جێبەجێبکەن.
هەر دەوڵەتێک کە ئەندامی پەیماننامەکە بێت، 
بەهیچ شێوەیەک پەنابەرێک ناگەڕێننەوە یان 
ئەگەری  ک��ە  شوێنێک  ب��ۆ  ن��اخ��ه ن��ەوە  دوور 
ه��ەی��ە ب��ەه��ۆک��اری پ��ەی��وەن��دی��دار ب��ە رەگ���ەز، 
یان  گ��رووپ  لە  بوون  ئەندام  نەتەوە،  ئایین، 
کۆمەڵەیەکی کۆمەاڵیەتی تایبەت، یان هەبوونی 
ئەو  ئازادی  یان  ژیان  سیاسی،  بیروباوەڕی 

ت��اك��ه  ل��ەب��ەردەم ه��ەڕەش��ە داب��ێ��ت.
 -ئەو پەنابەرانەی لەو شوێنەی کە لێی دەژیان، 
لەبەردەم هەڕشەدابوە  ئازادیەکانیان  ژیان و 
و بەبێ ئیزن هاتوونەتە ئەو واڵتەو یان لەوێ 
دەژین، لەبەر ئەوەی کە بە پێچەوانەی یاسا 
هاتوونەتە واڵت��ی ئ��ەوان ی��ان ل��ەوێ دەژی��ن، 
سزایان نادەن، بە مەرجێک ئەوان دەستبەجێ 
س���ەردان���ی الی���ەن���ی پ���ێ���وەن���دی���دار ب��ک��ەن و 
هۆکارێکی وا بۆ هاتن یان بوونی نایاساییان 
ب��خ��ەن��ەروو ک��ە ئ���ەو واڵت��ان��ە رازی ب��ک��ەن. 

)بەندی 31 ی کۆمیسیۆنی 1951(
-واڵتانی ئەندامی ئەم پەیماننامەیە 

سەبارەت بە هاتووچۆی ئەو 

جۆرە پەنابەرانە هیچ سنوورێک جیا لەوانەی 
سنوورانە  ئ��ەو  و  دان��ان��ێ  ب��ن،  پێویست  ک��ە 
وەها  بارودۆخی  کە  دەبن  کاتێک  تاکو  تەنیا 
پەنابەرانێک لە واڵتی وەرگری پەنابەر دیاری 
ن��ەک��راب��ێ��ت ی����ان ئ��ی��زن��ی 
چ���وون���ە ن����او واڵت��ێ��ک��ی 
دی����ک����ەی����ان ب����ەدەس����ت 

نەهێنابێت.
ه���ەم���وو  ی���ەک���س���ان���ی   �
ت���اک���ەک���ان���ی م�����رۆڤ لە 

یاسادا. هەمبەر 
-ک�����ەڵ�����ک وەرگ�����رت�����ن 
ل����ە ت���������ەواوی م�����اف و 

ئازادیەکان.
کەسی. ئاسایشی  و  ژی��ان  -مافی 

هەڵبژاردنی  ئ����ازادی  و  ه��ات��ووچ��ۆ  م��اف��ی   -
ش����وێ����ن����ی ن���ی���ش���ت���ەج���ێ���ب���وون.

-م��اف��ی دەس���ت راگ��ەی��ش��ت��ن ب��ە پ����ەروەردەو 
ف����ێ����رک����ردن ت����اک����و ق����ۆن����اغ����ی ب������ەرزی 

پ�����������������ەروەردەو ف����ێ����ر ک�������ردن.
ک��ار و پیشە،  م��اف��ی  -ه��ەب��وون��ی 
کەیسەکاندا  زۆرب���ەی  ل��ە  ب���ەاڵم 
سیاسیەکان  پ��ەن��اب��ەرە  مافە  ئ��ەم 

ناگرێتەوە، تەنانەت رێگە بە نوسین 
سیاسی  چ��االک��ی  ک����ارو  و 

لەبەر  ن���ادەن  تاکە  ئ��ەو 
و  ئەمنی  و  ه��ۆک��اری 
کەسە  ئ��ەو  پاراستنی 
لەو واڵتە، تێکنەچونی 

پەیوەندیەکانی 
واڵتەکە لەگەڵ واڵتی 
ف��ەرم��ی پ��ەن��اب��ەرە 

سیاسیەکە. 
ل����ە ه���ەم���ان���ک���ات���دا 
ئ������ەو ک���ەس���ان���ەی 
ئاشتی  دژی  تاوانی 
م���رۆڤ���ای���ەت���ی���ان  و 
ئ�����ەن�����ج�����ام�����داوە و 

تاوانی  لە  ب��ەش��دارب��وون 
مافی  داوای  ن��ات��وان��ن  ج��ەن��گ، 

پەنابەرێتی بکەن، هەروەها 
ئ��ەرک��ی س��ەرەک��ی 

پەنابەریش 
لەو 

داوای  واڵت��������������ەی 
م���اف���ی پ���ەن���اب���ەرێ���ت���ی 

ک�������ردووە ئ����ەوەی����ە رێ��ز 
پابەند  و  بگرێت  واڵت���ە  ئ��ەو  ی��اس��اک��ان��ی  ل��ە 

ب��ێ��ت ب���ە ی���اس���او رێ��ن��م��ای��ەک��ان.
گرنگترین  لە  بوون  بریتی  سەرەوە  ئەمانەی 
رێساکانی  یاساو  بەپێی  پەنابەر  مافەکانی 
نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران کە خاڵە 
ت���ەواوی  زانینی  ب��ۆ  ب��اس��ک��راون  گرنگەکان 
پەنابه ر  مافەکانی  ب��ە  س��ەب��ارەت  ب��ەن��دەک��ان 
دەتوانن سوود لە لینکی سەرچاوەکان وەرگرن 

کە لە خوارەوە ئاماژەی پێ کراوە.

     ئەو کەسانەی تاوانیان 
م��رۆڤ��ای��ەت��ی  و  ئ��اش��ت��ی  دژی 
ئ��ەن��ج��ام��داوە و ب��ەش��دارب��وون 
ناتوانن  جەنگ،  تاوانی  لە 
پ��ەن��اب��ەرێ��ت��ی  م��اف��ی  داوای 

بکەن

سەرچاوەکان:
•http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.
html
• http://www.savetherefugees.ca/child-
refugee-landing/?gclid=Cj0KEQiAhNnCBR
CqkP6bvOjz_IwBEiQAMn_TMeQmVwM_
eChgoF2J-tOMaew4pa61iX352pr5HP-
s1A8aAkWX8P8HAQ
• http://edition.cnn.com/201620/06//world/
unhcr-displaced-peoples-report
• http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.
html

www.bcf .krd               info@bcf.krd
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خێرخوازیی  ده زگای  پرۆژه یه   ئه م 
ب����ارزان����ی پ��ێ��ی ه��ه ڵ��ده س��ت��ێ��ت و 
كۆمەاڵیەتی،  گ��ه وره ی  ئامانجێكی 
گرنگی  ه��ه ی��ه ،  م��رۆی��ی  و  ئایینی 
بێباوك  مندااڵنی  بۆ  پرۆژه یه   ئه م 
كوردستان،  هه رێمی  له   )ئازیزان(ه  
ه���ه ر م��ن��داڵ��ێ��ك��ی ن��اون��وس��ك��راو له  
په نجا   )50$( بڕی  مانگانه   ده زگ��ا 
دۆالری ئه مه ریكی بۆ هه ر منداڵێك 
دابین ده كات و چوار مانگ جارێك 
دۆالری  س��ه د  دوو   )200$( ب��ڕی 

ئه مه ریكی دابه ش ده كات.
گ��رن��گ��ی پ����رۆژه ك����ه ل����ه وه دای����ه ، 
ی��ارم��ه ت��ی��دان��ی م��ن��داڵ��ی ب��ێ��ب��اوك 
ل���ه  ن��ێ��و ك���ۆم���ه ڵ���گ���ه ی ك���وردی���دا 
م��ێ��ژووی��ه ك��ی ش���ك���ۆداری ه��ه ی��ه ، 
له   به شێك  بۆته   ئاسته ی  ئ��ه و  ت��ا 
كولتوور. به هاوكاری خێرومه ندانی 
ك���وردس���ت���ان ه���ه وڵ���ده ده ی���ن ب��ه م 
پ����رۆژه ی����ه  ب�����ه رده وا م�����ی ب��ده ی��ن 
ب��ه و ك��ول��ت��وری ه��اوك��اری��ك��ردن و 
زه م��ان��ه وه   ل��ه دێ��ر  ك��ه   به خشینه ی 
ه��ه ب��وه و  ب��ون��ی  ك��ۆم��ه ڵ��گ��ه دا  له نێو 
به زیندووی تاوه كو ئێستا ماوه ته وه . 

)ئ��ێ��وه ی ب��ه ڕێ��زی��ش ده ت���وان���ن بۆ 
س��ه رپ��ه رش��ت��ی��ك��ردن��ی م��ن��داڵ��ێ��ك��ی 
ت��ه رخ��ان��ك��ردن��ی ته نها  ب��ه   ب��ێ��ب��اوك 

بكه ن(. به شداری   )50$(
بۆ ئه وه ی مندااڵنی بێباوك له  نازی 
ژیان بێبه ش نه بن، بۆ ئه وه ی خێری 
گه وره  له  دونیاو قيامه ت ده ستبخه ن 
كۆمه ڵگه یه كی  كۆمه ڵگه كه مان  و 
ته ندروستبێ و ئاينده ی واڵته كه مان 

تێگه یشتوو  ك��ه س��ان��ی  راده س���ت���ی 
به شداریكردنی  بكه ین  لێهاتوو  و 
خاوه نكارو  خێرومه ندو  كه سایه تیه  
سه رمایه داره كان ئه ركێكی نیشتمانی 

ئ��ای��ن��ی��ه . و  م���رۆی���ی  و 
به هاو  ئازیزان  پرۆژه ی چاودێریی 
گ��رن��گ��ی ت��ای��ب��ه ت ب��ه  خ���ۆی ه��ه ی��ه ، 
له وانه : گرنگی ئه م پرۆژه یه  له وه دایه  
خه ڵكی  نێوان  له   پێوه ندی  پردێكی 

كه مده رامه ت  خه ڵكی  و  خێرخواز 
چینه كانی  به مه ش  دروستده كات، 
ده كاته وه   نزیك  لێك  كۆمه ڵگه   نێو 
ده بێت،  باشتر  ب��ژێ��وی  ئاستی  و 
هۆكارێكه   پرۆژه یه   ئه م  هه روه ها 
بۆ ئه وه ی مندااڵنی بێباوك بێبه ش 
باوك و سه ربه رزانه   له نازی  نه بن 
شێوازی  چونكه   بگوزه رێنن،  ژیان 
ئه و  كه   به شێوه یه كه   هاوكارییه كه  
خێرخواز  له   راسته وخۆ  ئازیزانه  
رێگه ی  ل��ه   به ڵكو  ن��اگ��رن،  وه ری 
وه ری  ن�������اوداره وه   ده زگ���ای���ه ك���ی 
كاریگه ری  هیچ  به مه ش  و  ده گ��رن 
نه رێنی له سه ر كه سایه تیان دروست 
نابێت. خاڵێكی تری گرنگ بریتیه  له   
بێباوك  منداڵی  دوورخستنه وه ی 
بۆ  یارمه تیدانیانه   له كاری خراپ و 
هه روه ها  به خوێندن،  به رده وامیدان 
له الیه ن  كۆمه اڵیه تییه وه   ل��ه رووی 
كۆمه ڵناسه وه   و  پسپۆر  كه سانی 
ئ��ه م پرۆژه یه   چ��اودێ��ری ده ك��رێ��ن. 
هۆكارێكه  بۆ كه مكردنه وه ی رێژه ی 
چونكه   كۆمه ڵگه دا،  له نێو  ه��ه ژاری 
به یارمه تیدانی مندااڵنی بێباوك بار 
ب��ه ره و  مندااڵنه   ئ��ه و  گ��وزه ران��ی  و 
باشی ده چێت، هاوكات به خێوكه ری 
ئابووری بۆ  منداڵه كه ش بارسوكی 
په یداده بێت. ئه مه ش خاڵێكی گرنگه  
بۆ ئه وه ی هانی خه ڵكی ده وڵه مه ند 

منداڵێكی بێباوك له  ئه ستۆ بگره 
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له م  ئ��ه وه ی  بۆ  ب��دات  و خێرخواز 
كاره  پیرۆزه  پشكداربن.

ب��ێ��گ��وم��ان پ�����رۆژه ی چ��اودێ��ری��ی 
مندااڵنی  یارمه تیدانی  بۆ  ئازیزان 
هه یه ،  ئامانجێكی  چه ند  بیباوك 
له سه ر  پەروەردەكردنیان  له وانه : 
ب��ن��ه م��ای ئ��ای��ن��ی، ك��ۆم��ه اڵی��ه ت��ی، 
نه ته وه یی و نیشتمانی، به شێوه یه ك 
كه  ئه و منداڵه  له كاتی گه وره بوونیدا 
به گشتی و  به  مرۆڤایه تی  خزمه ت 
به تایبه تی  كوردستانی  كۆمه ڵگه ی 
بكات. هه روه ها دابینكردنی بژێوی 
تاوەكو  بێباوك  مندااڵنی  بۆ  ژیان 
خ��وێ��ن��دن ت����ەواو دەك����ات، ی��اخ��ود 
پیشەیی  ئیشێكی  بۆ  دەبێت  ئامادە 
بژێوی خۆی  بتوانێت  كە  شایسته  
داب��ی��ن ب��ك��ات، ی��اخ��ود ب��ۆ كچان 
هاوسه رگیری  پ��رۆس��ه ی  ت��اوەك��و 
رێ������رەوی  و  ده ده ن  ئ���ه ن���ج���ام 

. دەب��ێ   جێگیر  ژیانییان 
چاودێریی  پرۆژه ی  جێبه جێكردنی 
ئ���ازی���زان، ب���ه دوو ق��ۆن��اغ ب��ه ڕێ��وه  

له ساڵی  ی��ه ك��ه م  قۆناغی  ده چ��ێ��ت، 
پ��ێ��ك��ردوه ،  ده ستیپێ  2009ه وه  
له گه ڵ  به هاوبه شی  پرۆژه یه   ئه م 
ب��ه ڕێ��وه  ده چێت  ئ��ی��م��ارات  واڵت���ی 
مانگانە  منداڵ   )6.091( تیایدا  و 
س��وودم��ەن��د دەب���ن ل��ه وەرگ��رت��ن��ی 

هاوکارییه كان.
قۆناغی دووه می پرۆژه ی چاودێریی 
٢٠١٢ه وه  س���اڵ���ی  ل���ە  ئ����ازی����زان 
خاوه نكارو  تیایدا  راگ��ه ی��ه ن��راوه و  
س����ه رم����ای����ه دارو خ��ێ��روم��ه ن��دان��ی 
ك��وردس��ت��ان س��ه رپ��ه رش��ت��ی ئ��ه م 
ئێستا  ه��ەت��ا  ده ك���ه ن و  پ��رۆژه ی��ه  

مانگانە  بێباوک  منداڵی   )4.807(
به  به رده وامی سوودمەند دەبن و 
خاوه نكارو  و  كه سایه تی  له الیه ن 
خ�����اوه ن  و  س������ه رم������ای������ه داران 
ك��ۆم��پ��ان��ی��اك��ان��ه وه  س��ه رپ��ه رش��ت��ی 
ك�����راون. ئ���ه م پ���رۆژه ی���ه  ل��ه الی��ه ن 
ده زگ����ای خ��ێ��رخ��وازی��ی ب��ارزان��ی 
ه��ه وڵ��ی ف��راوان��ت��رك��ردن��ی ده درێ��ت 
له گه ڵ هه ریه كه  له  واڵتانی كوێت و 
منداڵی  زیاتر  ژماره یه كی  سعودیه  

سودمه ندببن. ب��ێ��ب��اوك 
له مانگی  ك��وردس��ت��ان  ل��ه ق��ۆن��اغ��ی 
11ی 2016دا به هاوبه شی له گه ڵ 

ده وڵه مه ندو 
كۆمپانیاكانی 

بڕی )928.600 $(ی  كوردستان 
ئه مه ریكی بۆ چوار مانگ دابه شی 
)ئازیز(  بێباوك  منداڵی   )4643(
ل���ه س���ه رت���اس���ه ری ك��وردس��ت��ان��دا 
كراوه  ، شێوازی دابه شكردنه كانیش 

به مشێوه یه بوون:
ه����������ه روه ك ل������ه م خ���ش���ت���ه ی���ه دا 
داب��ه ش��ك��ردن  شوێنی  ب��ه   ئ��ام��اژه  
و ژم������اره ی م��ن��داڵ��ی س��ودم��ه ن��د 

ده خه ینه ڕوو.

الیه نی سپۆنسه ربڕی پاره  به  دۆالرژ. سودمه ندشوێنژ

242.200 $1211هه ولێر1

BCF، خاوه ن كۆمپانیاو كه سایه تی 
خێرخواز

$833166.600دهۆك2
1058211.600سلێمانی3
1541308.200كه ركوك � ئیداره ی گه رمیان4

)928.600 $(4643كۆی گشتی
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ئۆفێسی سه ره كی ده زگای خێرخوازیی بارزانی له  هه ولێره  و ئۆفیسی له  پارێزگاكانی )دهۆك، هه ولێر، سلێمانی(ش هه یه . هه روەها 
نوێنه ری  یان  سه نته ر،  ئۆفێس،  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگ��ای  كه مپه كاندا  سه رجه م  و  كه ركوك  پارێزگای  و  گه رمیان  ئیداره ی  له  

ده كرێت. جێبه جێ  ش���ارەزاوە   و  پرۆفیشناڵ  تیمێكی  الی��ه ن  له   ب��ارزان��ی  خێرخوازیی  ده زگ��ای  چاالكیه كانی  ک��ارو  هه یه . 

جغرافیا عمل مٶسسة بارزاني الخیریة
مدینة  في  الخیریة  ب��ارزان��ي  لمٶسسة  الرئیسي  المکتب  یقع 
دهوک  )أربیل،  في  مکاتب  لها  و  کوردستان  إقلیم  في  أربیل 
و السلیمانیة(. ولها مکاتب أیضا في إدارة گرمیان و محافظة 
من  کثیر  في  ممثلیة  أو  مراکز  أو  مکاتب  للمٶسسة  کرکوک. 
یتم  ک��وردس��ت��ان.  إقلیم  ف��ي  الالجئین  و  النازحین  مخیمات 
مهني  فریق  قبل  من  الخیریة  بارزاني  مٶسسة  أعمال  إدارة 
المیداني. اإلن��س��ان��ي  العمل  م��ج��ال  ف��ي  طویلة  خ��ب��رة  ذات  و 

The impact area of the BCF
 The main office of the BCF is located in
 Erbil and it has offices in (Erbil, Duhok and
 Sulaymaniyah). The BCF also has offices in
 the Germyan Administration and Kirkuk. It
 has either offices, centers or representatives
 at most IDP and refugee camps in the KRI. A
 professional and experienced staff undertakes
.BCF operations throughout the KRI

جوگرافیای كاركردنی دەزگای خێرخوازیی بارزانی

8

 Camps managed by
BCF

ئەو کەمپانەی دەزگای خێرخوازیی 
بارزانی بەڕیوەیان دەبات

مخمیات تدیر من قبل مٶسسة 
بارزاني الخیریة

17

 Camps where BCF
has office

ئەو کەمپانەی ئۆفیسی دەزگای 
خێرخوازیی بارزانی تێدایە

مخیمات یوجد فیها مکاتب لمٶسسة 
بارزاني الخیریة
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دەربارەی ئێمە
دەزگایەکی  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای 
 ٢٠٠٥ ساڵی  ل��ە  قازانجنەویستە  م��رۆی��ی 
کوردستان  هەرێمی  لە  هەولێر  شاری  لە 
دامەزراوە. دەزگاکەمان لە چەندین بواری 
مرۆییدا کار دەکات لەوانە پێشکەشکردنی 
پاراستن،  ناخۆراکی،  )خۆراکی،  هاوکاری 
پەروەردەیی، تەندروستی و پاکوخاوێنی( و 
گرنگیەکی تایبەت دەدات بە توێژی بێباوکان 

و خاوەند پێداویستیە تایبەتیەکان.
ه���ەروەک���و چ���ٶن دەزگ����ای خ��ێ��رخ��وازی��ی 
ب���ارزان���ی ب���ەن���اوی ب���ارزان���ی ن���ەم���رەوە 
گرنگی  وتەیەکی   ،)١٩٠٣-١٩٧٩( ناونراوە 
و  نەتەوەیی  و  مێژوویی  س��ەرک��ردە  ئ��ەم 
بۆ مرۆڤ  کۆمەاڵیەتیە کە دەڵێ )شانازیە 

خزمەتکاری میللەتی خۆی بێت( فەلسەفەی 
لێرەوە  پێکدەهێنێت.  دەزگ��اک��ەم��ان  ک��اری 
خێرخوازیەکانی  پ��ڕۆژە  ک��ارو  سەنتەری 

ئ��ەم دەزگ��ای��ە م��رۆڤ و خەڵکە.
ل��ەس��ەرەت��ای دام��ەزران��دن��ی��ەوە، دەزگ���ای 
پێویستیەکی  وەک��و  بارزانی  خێرخوازیی 
هەنووکەیی هاتە مەیدان لەو کاتەدا کە باری 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی هەرێمی کوردستان 
پێویستی بە هەبوونی دەزگایەکی خۆماڵی 
م��رۆی��ی ه��ەب��وو. ل����ەدوای ق��وڵ��ب��ون��ەوەی 
و  عێراق  ت��ری  بەشەکانی  لە  ملمالنێکان 
ساڵی  ل��ەدوای  بەتایبەتی  سووریا  واڵت��ی 
زۆری  ژمارەیەکی  هاتنی  و  ٢٠١١-ەوە 
کوردستان  هەرێمی  بۆ  ئ��اوارە  پەنابەرو 

ک��ارک��ردن��ی دەزگ��اک��ەم��ان زیاتر  ب���واری 
بەرفراوان بوو کار و چاالکیەکانیشی پەرەی 
هاوکاریەکانی  بواری  ئێستادا  لە  و  سەند 
کۆمەڵگەی  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگ��ای 
لە  دەگ��رێ��ت��ەوە  پەنابەرەکانیش  ئ���اوارەو 

کەمپەکان. دەرەوەی  ن���اوەوەو 
س��ەرچ��اوەی س��ەرەک��ی داه��ات��ی دەزگ��ای 
کۆمەکیخەڵکی  ب���ارزان���ی  خ��ێ��رخ��وازی��ی 
خ��ێ��رخ��وازی��ی ه��ەرێ��م��ی ک���وردس���ت���ان و 
پ��ڕۆژەو  ل��ەو  جگە  ئەمە  تایبەتیە  کەرتی 
سەر  ئاژانسەکانی  لەگەڵ  بەشداریانەی 
ب���ەن���ەت���ەوە ی��ەک��گ��رت��وەک��ان و واڵت��ان��ی 
ک��ۆم��ەک��ب��ەخ��ش و رێ���ك���خ���راوە م��رۆی��ی��ە 

دەک��ات. جێبەجێان  جیهانیەکان 

About us
The Barzani Charity Foundation is a nonprofit and 

non-governmental organization that founded in 
Erbil, the Kurdistan Region-Iraq in 2005. The BCF 
actively works in major humanitarian areas such as 
providing assistance in including )Food, Non-food, 
Protections, WASH, Education and Health(. The BCF 
also pays grate attention to Orphan children and 
people-with-special-needs.
Barzani Charity Foundation is named after the 
legendary Kurdish leader Mustafa Barzani )1903- 
1979(. The working philosophy of the foundation is 
based on a statement by Barzani where he says )It is 
an honor for a man to serve his own people(. Therefore, 
people or humanity makes the center for the BCF’s 
humanitarian work.
Founding of the BCF was timely and pressing at a 
time when the socio-economic conditions of the KRI 
required the establishment of a domestic humanitarian 
organization. The need was grater after the conflict in 
other parts Iraq and the neighboring Syria deepened 
especially after 2011 which resulted in massive waves 
of refugees and displaced people who found a safe 
sanctuary in the KRI.
 The main funding sources of the BCF are Kurdistan’s
 charitable people and the private sector besides the
 projects and funding that the BCF received from the
 UN agencies, the donor countries and international
.partner humanitarian organizations

بالنسبة إلینا
مٶسسة بارزاني الخیریة هي مٶسسة إنسانیة غیر حکومیة 
و غیر ربحیة. تأسست المٶسسة في عام ٢٠٠٥ في مدینة 
في  مٶسستنا  تعمل  العراق.  کوردستان  إقلیم  في  أربیل 
مجاالت إنسانیة عدیدة منها تقدیم المساعدات في مجال 
الصحة  و  النظافة  و  الحمایة  و  الغذائي  غیر  و  )الغذائي 
بشریحة  خاصا  إهتماما  المٶسسة  تعطي  و  التربیة(  و 

الخاصة.  اإلح��ت��ی��اج��ات  ذوي  و  اآلب���اء  ف��اق��دي 
سمیت هذە المٶسسة نسبة إلى بارزاني الخالد )١٩٠٣-١٩٧٩( 
و هناک مقولة لهذە الشخصیة القومیة الوطنیة التاریخیة 
الکوردیة مفادها )إنە لموضع فخر أن یکون المرء في خدمة 
بارزاني  مٶسسة  عمل  فلسفة  المقولة  هذە  تمثل  شعبە(. 
الخیریة و رکیزتها األساسیة. لذالک فإن خدمات اإلنسانیة 

لهذە المٶسسة تتمرکز على اإلنسان و الشعب. 
جاء تأسیس مٶسسة بارزاني الخیریة کضرورة آنیة و 
ملحة في وقت کانت الظروف اإلقتصادیة و اإلجتماعیة في 
اإلقلیم تقتضي وجود منظمة إنسانیة محلیة. و بعد تعمیق 
دولة  في  و  العراق  من  األخ��رى  األج��زاء  في  الصراعات 
السوریا الجارة و باألخص بعد عام ٢٠١١ و توافد أعداد 
کبیرة من النازحین و الالجئین إلى إقلیم کوردستان توسع 
فعالیات  ب��دأت  و  الخیریة  بارزاني  مٶسسة  عمل  نطاق 
و  داخل  النازحین  و  الالجئین  تشمل مجتمات  المٶسسة 

کوردستان. إقلیم  في  اإلی���واء  مخیمات  خ��ارج 
فاعلی  م��ن  المٶسسة  إل��ى  تصل  ال��ت��ي  المنحات  تمثل 
لها  األس��اس��ي  المصدرالمالي  ال��خ��اص  القطاع  و  خیر 
تتبناها  ال��ت��ي  ال��م��ش��ارک��ات  و  ال��م��ش��اری��ع  ج��ان��ب  إل���ى 
و  المتحدة  األم���م  ک���االت  م��ن  ت��أت��ي  وال��ت��ي  المٶسسة  

. الشریكة  اإلنسانیة  المنظمات  و  المانحة  دول 
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الوضع المیداني في شهر نوڤمبر
شهر  في  الموصل  تحریر  عملیة  إنطالق  بعد 
إلى  النازحة  العوائل  من  آالف  وصلت  أکتوبر 
محافظات  في  الموجودة  الرئیسیة  المخیمات 
أربیل و نینوى و دهوک. مع أن عدد النازحین 
من  سابقا  متوقعا  ک��ان  ال��ذي  بحجم  تکن  ل��م 
الدائر  القتال  أن  إاڵ  المتحدة  األمم  قبل وکاالت 
سبب بنزوح أکثر من ٧٢ ألف مواطن في نهایة 
شهر أکتوبر والذین نزحوا من مدینة الموصل 
وصلت  نینوى.  لمحافظة  التابعة  المناطق  و 
غالبیة النازحین إلى مخیمات األربعة التي تدیر 

هي  و  الخیریة  ب��ارزان��ي  مٶسسة  جانب  م��ن 
سیودینان  و  دیبگە  و  شام  و حسن  خ��ازر   (
م��ٶس��س��ة  ب���اش���رت  ق���د  و   .]KhazirM2[
وکاالت  مع  جهودها  بتظافر  الخیریة  بارزاني 
کوردستان  إقلیم  حکومة  و  المتحدة  األم���م 
و  الدولیة  و  الوطنیة  اإلنسانیة  المنظمات  و 
الدول المانحة من أجل توفیر مساعدات إغاثیة 
ضروریة لمءات اآلالف من النازحین الساکنین 

ف���ي ال��م��خ��ی��م��ات ال���م���ذک���ورة أع���الە.

باری مرۆیی 
مەیدانی لە مانگی 

نۆڤەمبەردا
لەدوای دەسپێکردنی ئۆپەراسیۆنی 
ئ����ازادک����ردن����ی ش�����اری م��وس��ڵ 
گەیشتنە  ئاوارە  خێزانی  هەزاران 
لە  پێشتر  ک��ە  خێوەتگانەی  ئ��ەو 
و  دهۆک  و  هەولێر  پارێزگاکانی 
موسڵ ئامادەکرابوون. هەرچەندە 
بەگوێرەی  ئ��اوارەک��ان  ژم���ارەی 
پ��ێ��ش��ب��ی��ن��ی دەزگ����اک����ان����ی س��ەر 
نەبوون  یەکگرتوەکان  بەنەتەوە 
بەاڵم لە کۆتایی مانگی نۆڤەمبەردا 
ژمارەی ئاوارەکان گەیشتە زیاتر 
لە شاری  لە ٧٢ هەزار کەس کە 
م��وس��ڵ و ن��اوچ��ەک��ان��ی س���ەر بە 
پارێزگای نەینەواوە ئاوارە ببوون. 
ئ��اواران��ە گەیشتنە  ئ��ەو  زۆرب���ەی 
لەالیەن  ک��ە  کەمپەی  چ��وار  ئ��ەو 
بارزانیەوە  خێرخوازیی  دەزگ��ای 
بەڕیوەدەبرێن ئەوانیش کەمپەکان 
)خازر و حەسەن شام و دیبەگەو 
سەرەتای  لە  ه��ەر  سێودینان(ن. 
دەزگ��ای  ئاوارەکانەوە  گەیشتنی 
یەکخست  ه��ەوڵ��ەک��ان��ی  ب��ارزان��ی 
ل���ەگ���ەڵ ئ��اژان��س��ەک��ان��ی ن��ەت��ەوە 
ی��ەک��گ��رت��ووەک��ان و ح��ک��وم��ەت��ی 
هەرێمی و کوردستان و رێکخراوە 
مرۆییە خۆماڵی و نێودەوڵەتیەکان 
بۆ گەیاندنی هاوکاری فریاگوزاری 
ئ�����اوارەک�����ان  ب����ە  گ���رن���گ  زۆر 
ل���ەو ک��ەم��پ��ان��ەی ک��ە ل��ەس��ەرەوە 

ئ�����ام�����اژەی�����ان پ��ێ��ک��را

 The humanitarian situation in November
 After the military operation to liberate Mosul began in October, thousands of displaced families arrived at
 major designated camps in Erbil, Nineveh and Duhok Governorates. Although, so far the displacement
 magnitude was not as expected earlier by the UN agencies, by the end of November the Mosul Operation
 resulted in displacing more than 72,000 people from the city of Mosul and surrounding Nineveh areas.
 Most of the IDPs are settled at four major camps that are managed by the BCF and they are )Khazir
 M1, Hassan Sham, Khazir M2 and Dibaga(. The BCF has joined forces with the UN agencies, the
 local KRG government offices, donor countries and other national and international NGOs to provide

 .live-saving assistance to the hundreds of thousands of IDPs settled at the mentioned camps
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کاروچاالکیەکان لە مانگی نۆڤەمبەر لە کەمپی ئاوارەو په نابه ران
الفعالیات في مخیمات الالجئین و النازحین في شهر نوڤمبر

BCF activities in November in and out of refugee and IDP camps

)Erbil Governorate )refugees & IDPs
Food

• Dibaga )1,2, Stadium & Transit), Harsham, Bahirka, Basirma and Qushtapa camps
• WFP’s monthly food rations at Bahirka&Dibaga camps and in Khabat&Koya Districts

پارێزگای هەولێر(ئاوارە و پەنابەر(
خۆراکی

• كه مپه كانی (دیبه گه 1 و 2، یاریگا، ترانزێت، هه رشه م،  به حركه، باسرمه ، قوشته په  (
• بەشە خۆراکی مانگانەی پڕۆگرامی خۆراکی جیهانی ( WFP( کەمپەکانی (به حركه ، دیبه گه ، شارۆچكه ی خه بات و كۆیه و شاره دێی كه ڵه ک(

محافظة أربیل (النازحین و الالجئین(
الغذائي

• مخیمات دیبگە (١ و ٢ و ملعب و ترانزیت(، هرشم، بحرکة، باسرمە، قوشتبە
• الحصة التموینیة لبرنامج األغذیة العالمي (WFP( في مخیمات (بحرکة، دیبگە،قضاء خبات، و کویە و ناحیة کلک(

WFP
پەروەردەو پاراستن
التربیة و الحمایة

Education & Protection

ناخۆراكی
غیر الغذائي

Non-Food

خۆراكی
غذائي
Food

ژ.خێزان
ع.العوائل

No. families

ژ.كه س
ع.األفراد
 No.

persons

ژ.كه س
ع.األفراد

No. persons

ژ.خێزان
ع.العوائل

No. families

ژ.كه س
ع.األفراد

No. persons

23.652132.1818.35650.86234.729
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Food /خۆراك/ الغذائيWFP
هاوبەش و بەخشەر/ شریک 
 partners & /و مانح

donors

Families /خێزان/ عوائل/ خێزان/ عوائل
Families

كه س/ أفراد/ 
Persons

 NGO, CHP,TDH,
 NRC, IR, PC,
 MoDM, Asnaf
Co, VGB-Global

12.4768.4058.40548.726
Details /وردەکاری/ تفاصیل

پارسێلی خۆراك، شیر، په نیر، ئارد، شه ربه ت، ئاو، خورما، نۆك، پاقله ، 
گۆشتی له قوتودراو، گۆشت، نان، برنج، سریالك، گۆشتی سور، شۆربای مندااڵن، 

سه مون
مواد غذائیة، حلیب، جبن، طحین، عصیر، میاە، تمور، حمص، فول الیابس، 

لحوم معلبة، لحوم، خبز، أرز، سیریالک،شوربة األطفال، صمون
 Dry food, dry milk, cheese, flour, juice, water, dates,
 chick Pease, dry broad beans, canned meat, red

 meat, bread, Samoun bread, rice, baby food, baby
soup

ئارد، برنج، پاقله ، زه یت، 
شه كر، خوێ، ساوار، نۆك

طحین، أرز، فول الیابس، زیت، 
سکر، ملح، برغل، حمص

 Flour, rice, dry broad
 beans, cooking oil,
 sugar, salt, bulgur,

chick Pease
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ژ.

ع.
.No

Locations - شوێن - موقع
خۆراكی - غذائي

Food
ناخۆراكی - غیر 

الغذائي
Non-foodDetails /وردەکاری/ تفاصیل

ژ. خێزان - ع.العوائل
No. families

1Erbil/ Stadium /چه كی پاره ی 50 $/ صکوک بقیمة 2000هه ولێر �� یاریگا/ أربیل-ملعب
 coupons $50 /$٥٠

2Bardarash /1000به رده ڕه ش/ بردرشdry food /پارسێلی خۆراك/ مواد غذائیة
3Duhok /3000دهۆك/ دهوکdry food /پارسێلی خۆراك/ مواد غذائیة

4Shiladze /پارسێلی خۆراك �� جلوبه رگ/ مواد غذائیة 100100شیالدزێ/ شیالدزي
dry food & clothes /و مالبس

5Giwer sub-district /1000شاره دێی گوێڕ/ ناحیة گویرdry food /پارسێلی خۆراك/ مواد غذائیة
6Namroud sub-district /2450شاره دێی نمرود/ ناحیة نمرودdry food /پارسێلی خۆراك/ مواد غذائیة
7Erbil-Mamzawa /جانتاو پێداویستی خوێندن/ حقائب و لوازم مدرسیة/ 1200هه ولێر �� مامزاوا/ أربیل-مامزاوا

پارێزگای هه ولێر ( ئاوارە IDP( / هاوکاریە تایبەتیەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بە هاوکاری دەوڵەتی کوەیت

محافظة أربیل (النازحین( / المساعدات الخاصة لمٶسسة بارزاني الخیریة بالتعاون مع دولة الکویت

Erbil Governorate )IDPs)\ BCF’s special assistance in cooperation with the State of Kuwait
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پارێزگای هه ولێر (ئاوارەو پەنابەر(
 پێداویستی ناخۆراكی  كه مپه كانی  (دیبه گه 1 و 2، یاریگا، ترانزێت، هه رشه م، به حركه، باسرمه ، قوشته په  (

محافظة أربیل (الالجئین و النازحین(
 غیر الغذائي  مخیمات دیبگە (١،٢، ملعب و ترانزیت(، هرشم، بحرکة، باسرمە، و قوشتبە

Erbil Governorate
 Non-food  Dibaga )1,2, Stadium, and transit), Harsham, Bahirka, Basirma, and Qushtapa camps

Non-food /ناخۆراكی/ غیر الغذائي

هاوبەش و بەخشەر/ 
شریک و مانح/ 
 partners &
sponsors

families /خێزان/ عوائل

 NRC, MoDM,
 UNHCR, NGO,

CHP,BCF, al-
 Rajaa, Jamawar,

Delta Co

15.387
Details /وردەکاری/ تفاصیل

تایت، شامپۆ، معجون ددان، سابون، كلێنكس، دۆشه ك و به تانی، جلیكان و سێت مه تبه خ، حه سیر و ترمز و خاولی و خێوه ت، چۆله ، 
په ناگه ، جلوبه رگ، دایبی مندااڵن، نه وت، شانه ، سۆپا، پاره ی كاش، قه مسه ڵه و گۆره وی و ده سته وانه 

مسحوق غسیل، شامبو، معجون األسنان، منادیل ورقیة، دواشک و بطانیات، جلیکان، أطقم مطبخ، حصیر، ترمز، مناشف، مخیم، طباخ 
صغیر ، مالبس، مأوى، حفاظات األطفال، نفط األبیض، مشطات الشعر، مدفئات، مساعدات مالیة، معطفات، جوارب و قفازات

 Washing powder, shampoo, toothpaste, tissue papers, mattress, blankets, jerry cans,
 kitchen sets, plastic rugs, flasks, towels, tents, cooking stove, shelter, clothes, diapers,

   kerosene, combs, kerosene heater, cash, jackets, socks, gloves
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پارێزگای هه ولێ(ئاوارەو پەنابەر (
 پەروەردەو پاراستن  كه مپه كانی (هه رشه م، به حركه، داره شه كران، كه ورگۆسك، باسرمه ، قوشته په (

محافظة أربیل (النازحین و الالجئین(
 التربیة و الحمایة  مخیمات (هرشم، بحرکە، دارشکران، کورگۆسک، باسرمە، و قوشتبە(

Erbil Governorate
 Education & Protection  Harsham, Bahirka, Darashakran, Kawrgosk, Basirma&Qushtapa camps

Education & Protection /پەروەردەو پاراستن/ التربیة و الحمایة

هاوبەش و بەخشەر/ 
الشریک و المانح/ 
 Partners &

donors
persons /كه س/ أفراد

 NGO, BCF, RI,
 Jamawar, CHP,
 French Project,
JIM.Net, DRC

7117
Details /وردەکاری/ تفاصیل

وانه ی ته ندروستی، كۆمه ڵگای مه ده نی، نه خۆشی شه كره ، فێربونی وێنه كێشان و هه ڵپه ڕكێی كورده واری، خولی جوانكاری و فێربونی 
كۆمپیوته رو ئینگلیزی، خولی رستن و چنین و تۆپی پێ، خولی چاككردنه وه ی كه ره سته كانی ئاوو ئاوه ڕۆ، سه رتاشینی به كۆمه ڵ، 

خۆپاراستن له سكچون، پێشبڕكێی راكردن، ئاهه نگی رۆژی جیهانی مندااڵن، كردنه وه ی ئارایشتگای ئافره تان و خولی وه رزشی، وانه یه ك 
له سه ر ئاگركوژێنه وه .

دروس صحیة، المجتمع المدني، تعلیم الرسم و رقص التقلیدي، دورة للنسیج الیدوي، دورة کرة القدم، دورة صیانة أدوات 
المجاري، حالقة جماعیة، مسابقة الرکض، إقامة حفل لألطفال، إفتتاح صالون التجمیل للنساء، دورة ریاضیة، درس عن 

األطفاء
 Health sessions, Civil Society, drawing & dancing, beauty course, IT, English

 language, knitting, football, plumbing training, group haircutting, outdoor sports,
children party, women beauty salon, sports training, fire extension course
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پارێزگای دهۆك (ئاوارەو پەنابەر(
خۆراكی و پەروەردەو پاراستن, خۆراکی پڕۆگرامی خۆراکی جیهان

محافظة دهوک (النازحین و الالجئین(
) WFP) الغذائي و التربیة و الحمایة، لغذائي لبرنامج األغذیة العالمي

Duhok Governorate )IDPs & refugees)
Food, Education & Protection, the WFP food programme

پەروەردەو پاراستن، تربوي و حمایە
,Education & ProtectionWFP

هاوبەش و 
بەخشەر، شریک و 
 Partner ،مانح

or Donors
Location ،شوێن، موقع

 BCF، LWF،
 HARIKAR،

WFP

کەمپەکانی باجیدکەنداال 
)١،٢(، چەمشکۆ، قادیا، 

مام رشان
مخیمات باجیدکنداال 

)١،٢(، جمشکو، قادیا، 
مام رشان

 Bajet-Kandala
 )1,2), Chamisko,
 Qadiya& Mam
Rashan camps

ئه تروش، كه مپی زیلیكان، كه مپی شێخان و ده ره وه ی كه مپ، كه مپی مامڕه شان و ده ره وه ی كه مپ، كه مپی گه رماواو 
ده ره وه ی كه مپ، كه مپی ئیسیان و ده ره وه ی كه مپ، ره بیعه ، زوممار، بیرستك، به تنه ر، كیته ك، چیرا، شیندانك، 
ئه لقوش و ده وروبه ری، ته لعه ده س، كه ڵه كچی، مه هات، قه سرۆك، شه ره فه دین، چیای شنگال، سینۆن، گوندی 

به یبوخ،
كه مپی قه یماوا، گوندی دێرك

أتروش، مخیم زیلکان، مخیم شیخان و خارجە، مخیم مام رشان و خارجە، مخیم گرماوا و خارجە، مخیم إسیان 
و خارجە، ربیعة، زمار، بیرستک، بتنر، کیتک، جیرا، شیندانگ، ألقوش و خارجها، تل عدس، کلکجي، مهاة، 

قسروک، شرف الدین، جبل شنگال، سنون، قریة بایبوخ، مخیم قایماوا، قریة دیرک
 Atrush, Zilkan camp, Shekhan camp & outside, Mam Rashan camp
 & outside, Garmawa camp & outside, Isian camp & outside, Rabiaa,
Zummar, Bersitk, Batner, kitak, Chera, Shindang, Alqush& outside, Tal-
 Adas, Kalakchi, Mahat, Qasrok, Saharafaldin, Mount Sinjar, Sinwn,

Baybokh Village, Qaimawa camp, Derk Village
Details ،وردەکاری، تفاصیل

سازكردنی سیمینارو كۆڕی شیعری، خولی كۆمپیوته رو تۆپی پێ، خولی فێربونی خێرا، خولی به هێزكردن و 
سازكردنی ئاهه نگ بۆ مندااڵن

تنظیم سیمینار و ملتقى إللقاء الشعر، دورة للحاسوب و کرة القدم، قوردات للتعلیم السریع. دورة تقویة 
المدرسیة و أقامت حفل لألطفال

 Organizing cultural sessions, computer courses, football competition, quick
 learning course, extra teaching sessions, organizing party for children

ئارد، برنج، پاقله ، رۆن، 
شه كر، خوێ، ساوار

طحین، أرز، فول الیابس، 
زیت، سکر، ملح و برغل

Persons /کەس/ أفرادFamilies ،كه س، أفراد، خێزان، عائلة
Persons

4٢915.24783.455
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پارێزگای نەینەوا(ئاوارە(
پێداویستی خۆراكی/ كه مپه كانی (حه سه ن شام، خازر(

محافظة نینوى (النازحین(
مساعدات غذائیة/ مخیمتي خازر و حسن شام

Nineveh Governorate )IDPs)
Food items\ Hassan Sham &Khazir camps

Food /خۆراك/ غذائي
هاوبەش و بەخشەر/ شریک 
 partners & /و مانح

donors
families /خێزان/ عوائل

 IRCS, CHP, WFP,
 PC, IR, Ivan.F Co,
 Haji Idris, UWCH,

 Khanjar, BCF,
Rakeeza

14.703
Details /وردەکاری/ تفاصیل

خواردنی وشك، خورما، شیر، خواردنی له قوتودراو، 
سه مون، ماست، دۆشاو و ته حین، ئاو

مواد غذائیة، تمور، حلیب، أغذیة معلبة، صمون، 
لبن، دبس و راشي، و میاە

 Dry food, dates, dry milk, canned
 food, Samoun bread, yogurt,

dates syrup, Taheen, water

پارێزگای نەینەوا (ئاوارە(
پێداویستی ناخۆراكی/ كه مپه كانی (شه نگال، حه سه ن شام، خازر(.ژمارەی سودمەند (27.501( خێزان.

محافظة نینوى (النازحین(
مساعدات غير الغذائیة/ مخیمتي سنجار، خازر و حسن شام عدد المستفيدين (27.501(عائلة

)Nineveh Governorate )IDPs
Non-food assistance\ Mount Sinjar, Hassan Sham &Khazir camps

None Food - ناخۆراكی- غیر الغذائي
هاوبەش و بەخشەر/ شریک 
 partners & /و مانح

donors
families /خێزان/ عوائل

 IRCS, CHP, WFP,
 PC, IR, Ivan.F
 Co, Haji Idris,

 UWCH, Khanjar,
BCF, Rakeeza

27.501
Details /وردەکاری/ تفاصیل

پێداویستی پاككه ره وه ، جلوبه رگ، دایبی، یاری مندااڵن، به تانی، نه وت، رادیۆ، ته شت، حاویه ی زبل، دۆشه ك، پێاڵو، ته ندور غاز، 
سیمكارتی كۆڕه ك، تایت، شامپۆ، معجون ددان، سابون، كلێنكس، جلیكان و سێت مه تبه خ، حه سیر و ترمز و خاولی و خێوه ت، چۆله ، 

په ناگه ، شانه ، سۆپا، پاره ی كاش، قه مسه ڵه و گۆره وی و ده سته وانه 
منظفات، مالبس، حفاظات، مالعب األطفال، بطانیات، نفط األبیض، جهاز رادیو، تشط الغسیل، حاویة، دواشک، أحذیة، فرن غاز، 

سیم کارد الجوال، مسحوق غسیل، معجون األسنان، صابون، منادیل ورقیة، جلیکان، شامبو، أطقم مطبخ، حصیر، ترامز، مناشف، 
خیمات، طباخ صغیر، مأوى، مشطات، مدفئات، مساعدات مالیة، معطفات، جوارب و قفازات

 Cleaning products, clothing, diapers, children toys, blankets, kerosene, radio device,
 tubes, rubbish bin, mattress, shoes, gas oven, cell phone SIM card, washing powder,
 toothpaste, soap, tissue papers, jerry cans, kitchen sets, plastic rug, flasks, towels,
 tents, cooking stove, shelter, coms, kerosene heaters, cash, jackets, socks, gloves
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پارێزگای نەینەوا (ئاوارە( / پەروەردەو پاراستن/ كه مپی (شه نگال(
محافظة نینوى/ التربوي و الحمایة / مخیم شنگال

Nineveh Governorate )IDPs)\ Education & Protection\ The mount Sinjar

Educations & Protection /هابەش و بەخشەر/ الشریک و المانح/ پەروەردەو پاراستن/ التربیة و الحمایة
partner & donor

persons /كه س/ أفراد

 AramicRelef International،
BCF

653
Details /وردەکاری/ تفاصیل

دابه شكردنی جانتاو پێداویستیه كانی خوێندن، سیمیناری رۆشنبیری، خولی كاری ده ستی، خولی تۆپی سه ر مێز
حقائب و لوازم مدرسیة، سیمینار ثقافي، دورة لألعمال الیدویة، دورة لکرة المنضدة

School bags, intellectual sessions, hand-crafting course, table tennis training
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پارێزگای سلێمانی( ئاوارەو پەنابەر (
ناخۆراكی �� پەروەردەو پاراستن كه مپی(باریكه و عه ربه ت و ئاشتی(

محافظة السلیمانیة (النازحین و الالجئین(
غیر الغذائي و التربیة و الحمایة مخیمات (باریکە، عربت و آشتي(

Al-Sulaymaniyah Governorate )IDPs & refugees)
Non-food, Education & protection\ Barika, Arbat&Ashty camps

Non-food /ناخۆراكی/ غیر الغذائيEducation & protection /پەروەردە و پاراستن، التربیة و الحمایة
families /خێزان/ عوائلpersons /كه س/ أفراد

3157
Details /وردەکاری/ تفاصیل

دابه شكردنی پاره  - مساعدات مالیة - 
Cash assistance

پێشكه شكردنی وانه یه ك له سه ر ته ندورستی ددان، وانه یه ك له سه ر دایكان و خۆپاراستنیان له سكچون، هۆشیاركردنه وه ی 
ته ندروستی، سه رتاشینی به كۆمه ڵ

درس حول صحة األسنان، درس عن األمهات و الوقایة من اإلسهال، توعیة صحیة، حالقة جماعیة
 Dental care session, mother-awareness session, health awareness sessions,

 group haircutting
partner & sponsor /هاوبەش و بەخشەر/ شریک و المانح

CHPBCF
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پرۆژه ی چاودێریی ئازیزان لە مانگی نۆڤەمبەردا
مشروع رعایة األعزة في شهر نوڤمبر

BCF’s Orphan Care Project in November
له مانگی 11دا ده زگای خێرخوازیی بارزانی له پرۆژه ی چاودێریی ئازیزاندا به هاوبه شی له گه ڵ ده وڵه مه ندو كۆمپانیاكانی كوردستان بڕی 

)928.600 $(ی ئه مه ریكی بۆ چوار مانگ دابه شی سه ر (4643( منداڵی بێباوك (ئازیز( له سه رتاسه ری كوردستان دابه شكردوه .

ژ.

ع.
.No

شوێن
موقع

Location

ژماره ی سودمه ند
عدد المستفیدین

No. beneficiaries

بڕی پاره  به دۆالر
المبالغ بالدوالر األمریکي
Amount in USD

هاوبەش و بەخشەر
الشریک و المانح

Partners & sponsors

1Erbil /دەزگای خێرخوازیی بارزانی و 242.200 $1211هه ولێر/ أربیل
خێرخوازو کەرتی تایبەت

BCF,CHP & PC
2Duhok /833166.600دهۆك/ دهوک$
3al-Sulaymaniyah /1058211.600سلێمانی/ السلیمانیة
كه ركوك �� ئیداره ی گه رمیان/ کرکوک و إدارة گرمیان/ 4

 Kirkuk &Germyan Administration
1541308.200

Total /928$, 4600, 643کۆی گشتی/ المجموع
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مشروع توزیع وجبات غذائیة جاهزة
وصول  الخیریة  بارزاني  مٶسسة  إستبقت 
الموصڵ  تحریڕ  عملیة  جراء  جدد  نازحین 
طعام  وجبات  لتقدیم  میدانیة  بإستعدادات 
جاهزة لتلبي إحتیاجات غذائیة طارئة آلالف 
وصولهم  المتوقع  من  کان  الذین  النازحین 
حسن  و  )خ���ازر  جاهزتین  مخیمتین  إل��ى 
بعد  تجهیزها  تم  أخ��رى  مخیمات  و  ش��ام( 
إستمرار تدفق النازحین إلى المناطق اآلمنة. 
و قد قامت المٶسسة بإنشاء مطبخ میداني 
یتم  وال���ذي  ال��غ��رض  لهذا  ف��ي حسن ش��ام 

ساخنة  أطعمة  وجبات  تحضیر  خاللە  من 
خازر2  و  )خ��ازر1  مخیمات  في  للنازحین 
زیلکان(  و  نیرگزلي  و  ش��ام  حسن  مخیم 

ده��وک.  و  أرب��ی��ل  محافظتي  ف��ي 

مناطق  م��ن  النازحین  ت��واف��د  ب��دای��ة  منذ  و 
اإلقتتال في مدینة الموصل و ضواحیها إلى 
المخیمات المذکورة تقوم مٶسسة بارزاني 
العمل  في  شرکاء  مع  بالتعاون  و  الخیریة 
اإلنساني، و من أبرزها الهالل األحمر العراقي، 

الساخن  للغذاء  جاهزتین  وجبتین  بتوفیر 
یومیا للعوائل النازحة من حدیثي الوصول 
و  تستمر هذە العملیة ألکثر من ثالثة أیام 
العوائل  تستقر  أن  إلى  األحیان  بعض  في 
إغاثیة  مساعدات  و  م��أوى  على  تحصل  و 
ضروریة منها )لوازم الطبخ و مواد غذائیة 
کل  جاهزة  وجبات  توفیر  تشمل  و  جافة(. 
المخیمات و باألخص مخیمي خازر و حسن 
 9.404 من  أکثر  إلى  یومیا  تصل  و  شام 

ش��خ��ص.  159،371 و  ع��ائ��ل��ة 
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The BCF pays grate attention 
to the education sector. In 

the last few years the BCF in 
cooperation with partners, has 
been able to build a number 
of schools at refugee and IDP 
camps and in urban areas for the 
benefit t of the host communities 
in the KRI. 

In November a new foundation 

school was opened in Plengan 
village near Qushtapa in Erbil to 
replace the old school which had 
based in a small house which was 
not fit for the purpose. The school 
was built on a land donated by 
an old villager who had died of 
cancer with partial donations 
from a couple of local companies 
and a massive contribution of the 
BCF at more than 29IQD million.

The provision of school bag 
and stationary is another annual 
project which is run by the 
BCF in collaboration with other 
humanitarian partners.

The table below shows the 
November figures of school bag 
and stationary distribution in the 
KRI.

Building a foundation school and providing thousands 
of school-children with school bags and stationary

Sponsor & partner  Items Beneficiary students Location No
Hunt Oil Consolidated

 School bags &
stationary

1000 Shekhan 1

BCF

257 Shiladze 2
19  Qushtapa 3

500  Qaratapa &
Jabara 4

550 Jalawla 5
2.326 Total
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پرۆژه ی دابه شكردنی ژه مه خواردنی گه رم
رۆژانه  دوو ژه مه  خواردنی گه رم )نیوه ڕۆ و ئێواره ( بۆ ئاواره كان دروست ده كات و دابه شی ده كات

بارزانی  خێرخوازیی  ده زگ��ای 
بۆ  داڕش����ت  پ��الن��ی  له پێشینه  
چ��ۆن��ێ��ت��ی پ��ێ��ش��وازی��ی��ك��ردن له  
ئ���اواره ك���ان���ی ش����اری م��وس��ڵ 
ل��ه گ��ه ڵ  و ده وروب���������ه ری ك���ه  
ده ستپێكی پرۆسه ی ئازادكردنی 
ناوچه كانی  و  م��وس��ڵ  ش���اری 
ده وروب����ه ری، رێ��ژه ی��ه ك��ی زۆر 
خێزان و كه سی ئاواره  روویان له  
سنوره كانی هه رێمی كوردستان 
ده ك������ه ن، ب���ۆ پ��ێ��ش��وازی��ك��ردن 
ل���ه  ئ�����اواره ك�����ان، ك��ه م��پ��ه ك��ان��ی 
)خ��ازر، خ��ازر2، حه سه ن شام، 
نێرگزلی(  زیلیكان،   ،2 خ���ازر 
ئیداری  ئه ركی  و  دروستكران 
به   كارگێڕییه كان  رێكخستنه   و 

ده زگ����ا س��پ��ێ��ردراوه .
زۆری  هاتنی شه پۆلێكی  له گه ڵ 
ل��ه ڕێ��گ��ه ی  ئێمه   ئ���اواره ك���ان���دا، 
چێشتخانه وه   دروس��ت��ك��ردن��ی 
مانگی  له گه ڵ  به هاوبه شی  كه  
ژم��اره ی��ه ك  و  عێراقی  س��وری 

رێ����ك����خ����راوی م����رۆی����ی دی��ك��ه 
دروس���ت���ك���راوه  ، رۆژان�����ه  دوو 
)نیوه ڕۆ  گه رم  خواردنی  ژه مه  
دابین  ئاواره كان  بۆ  ئێواره (  و 
پرۆژه یه   ئ��ه م  بكات،  داب��ه ش  و 
بۆ ئه و خێزانانه یه  كه  تازه  دێنه  
كه مپ تاوه كو خێوه ت و خواردن 
و ك��ه ره س��ت��ه ی دروس��ت��ك��ردن��ی 
خواردنیان پێده درێ، هه ندێكجار 
ژه مه خواردنیان  زیاتر  رۆژ   3
ب����ه س����ه ردا داب������ه ش ده ك�����رێ، 
كه مپی  ه��ه ردوو  له   به تایبه تتر 
ح����ه س����ه ن ش����ام(  و  )خ�������ازر 

به رده وامه .  پرۆسه كه  
ه����اوك����ات ل���ه گ���ه ڵ گ��ه ی��ش��ت��ن��ی 
ژم������اره ی������ه ك������ی زۆرت���������ری 
ئ�����اواره ك�����ان ب���ۆ ك��ه م��پ��ه ك��ان، 
زیاتری  بارگرانیه كی  و  ئ��ه رك 
ب���ۆ چ��ۆن��ێ��ت��ی داب���ی���ن���ك���ردن و 
داب���ه ش���ك���ردن���ی پ��ێ��داوی��س��ت��ی 
ئ�����اواره ك�����ان زی���ات���ر ده ب���ێ���ت، 
هاوكاریكردنییان  به  مه به ستی 

له  كه مپه كانی )دیبه گه ، حه سه ن 
ش��ام، خ��ازر، خ��ازر2، زیلیكان، 
سێ  ه��ه ر  له سنوری  نێرگزلی( 
پ��ارێ��زگ��ای )ه��ه ول��ێ��رو ده��ۆك، 
ئاماده كاری  نه ینه وا( و چۆنێتی 
ژه مه خواردنی  دابینكردنی  بۆ 
ت��ری  قۆناغێكی  وه ك  گ����ه رم، 
ئاواره كان،  له   كردن  پێشوازیی 
ده زگ������������ای خ����ی����رخ����وازی����ی 
ب����ارزان����ی ل���ه ش���اری ه��ه ول��ێ��ر 
دابینكردنی  ب��ۆ  گرێبه ستێكی 
گه رم  ژه مه خواردنی  ملیۆن   2

LDSی  رێ���ك���خ���راوی  ل���ه گ���ه ڵ 
ئیمزاكرد. ئه مه ریكی 

پ�����رۆس�����ه ی داب����ه ش����ك����ردن����ی 
مانگی  بۆ  گه رم  ژه مه خواردنی 
ئه و  له سه رجه م   )2016 )11ی 
پێكردوه ،  ئاماژه مان  كه مپانه ی 
ژه م��ه   دوو  رۆژان����ه   به گشتی 
خواردنی گه رم به سه ر ) 9.404 
( خێزان و )159.371( كه سدا 
خشته یه دا  له م  داب��ه ش��ك��ردووه ، 

روون����ی ده ك��ه ی��ن��ه وه .

ژ. كه سی سودمه ند ژ. خێزانی سودمه ند كه مپ No
22.529 2.425 حه سه ن شام 1
33.488 5.709 خازر 2
5.131 823 زیلیكان 3
208 33 نێرگزلی 4
94.527 دیبه گه  5
3.488 414 خازر 2 6
159.371 9.404 كۆی گشتی
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ك��ارو  ل��ه گ��ه ڵ  ب��ارزان��ی  خێرخوازیی  ده زگ���ای 
خێراكان  فریاكه وتنه   و  خێرخوازیی  چاالكیه  
كه مده رامه تدا،  ه��ه ژارو  خه ڵكانی  ئ��اواره و  بۆ 
ه���اوش���ان ل���ه گ���ه ڵ ف���راوان���ب���ون���ی س��ێ��ك��ت��ه ره  
زۆر  بایه خێكی  و  گرنگی  ج��ۆراوج��ۆره ك��ان��دا، 
له ناوخۆی  خوێندن  پ����ه روه رده و  ك��ه رت��ی  ب��ه  
هه رێمی كوردستان و ئاواره و په نابه ران له نێو 
چه ندین  پ��رۆس��ه ی��ه   ئ��ه م  ده دات.  كه مپه كاندا 
له گه ڵ  ئه ركی خۆی، چ  له سه ر  ساڵه  ده زگا چ 
له ناو  كۆمه كبه خشه كاندا  و  مرۆیی  رێكخراوه  
له گه ڵ  دروستكردوه ،  قوتابخانه ی  كه مپه كاندا 
بارزانی گرنگی  ئه وه شدا ده زگای خێرخوازیی 
پێداویستیه كانی  ج��ان��ت��او  داب��ه ش��ك��ردن��ی  ب��ه  
بنه ڕه تی  قۆناغی  قوتابیانی  به سه ر  خوێندن 
ب���ۆ ق��وت��اب��ی��ان��ی ن����اوخ����ۆی ك���وردس���ت���ان و 

ده دات.  پ����ه ن����اب����ه ران  ئ���������اواره و 

ده زگ��ای  پ��رۆس��ه ی��ه دا،  ب��ه و  گرنگیدان  ل��ه گ��ه ڵ 
چه ندین  ه��ه وڵ��ی��داوه   ب���ارزان���ی  خ��ێ��رخ��وازی��ی 
نمونه ،  بۆ  بكات،  قوتابخانه  نۆژه ن و دروست 
به   رێوڕه سمێكدا  له    2016/11/21 رۆژی 
ئ��ام��اده ب��وون��ی د.پ��ش��ت��ی��وان س���ادق وه زی���ری 

و  هه رێمی كوردستان  پ��ه روه رده ی حكومه تی 
سه رۆك  ئه حمه د  موسا  و  ره زا  شێخ  عه زیز 
خێرخوازیی  ده زگ����ای  س��ه رۆك��ی  جێگری  و 
به رپرسانی  له   زۆر  ژم��اره ی��ه ك��ی  و  ب��ارزان��ی 
خێرخوازیی  ده زگای  په روه رده یی،  و  حكومی 
كۆچكردوو  خێرخوازی  به هاوكاری  بارزانی 
سه ر  پڵینگانه ی  گوندی  له   حه سه ن)  )حاجی 
پارێزگای  له سنوری  قوشته په   ش��اره دێ��ی  به  
هه ولێر، قوتابخانه ی پڵینگه ی بنه ڕه تی كرایه وه . 
300مه تر  رووب��ه ڕی  له سه ر  قوتابخانه یه   ئه م 

زه وی دروستكراوه ، كه  پێكهاتوه  له  8 ژووری 
قوتابیان و مامۆستایان و به ڕێوه به ری قوتابخانه  
له سه ر  قوتابخانه   هه یكه لی  ب��ادل��ۆو  ل��ه گ��ه ڵ 
شانبه شانی  دروستكراوه .  مۆدێرن  شێوازی 
ئه م كاره  پیرۆزه دا، ئه مساڵ له گه ڵ ده ستپێكی 
پرۆسه ی خوێندندا له چه ندین ناوچه و شوێن و 
خوێندنی  پێداویستیه كانی  ئاواره كاندا  كه مپی 
خشته یه ك  ب��ه پ��ێ��ی  ل���ێ���ره دا  داب���ه ش���ك���ردووه ، 
داب��ه ش��ك��ردن و ژم���اره ی  ب��ه  شوێنی  ئ��ام��اژه  

ده خه ینه ڕوو. سودمه ند  قوتابیانی 

الیه نی سپۆنسه ر پێداویستی دابه شكراو ژ. قوتابی سودمه ند شوێن No
 Hunt Oil

Consolidated

جانتاو پێداویستی 
خوێندن

1000 شێخان 1

BCF

257 شیالدزێ 2
جانتاو پێداویستی 

خوێندن قوشته په  3

BCF قه ره ته په  و جه باره  4
550 گواڵڵه  (جه له وال( 5

2.326 كۆی گشتی

كردنه وه ی قوتابخانه یه كی بنه ڕه تی و
 دابه شكردنی جانتاو پێداویستیه كانی خوێندنی قوتابیان

Adress: Khanzad 222 ally, No14 St. Next to Marqardakh Church, Erbil-KRI

Tel:+96407504031000

 @barzanifoundation

ناونیشان: هه ولێر- شه قامی شۆڕش- ته نیشت كڵێسای مارقه رداغ 
شه هید

@barzaniCF @barzani foundation
www.barzanifoundation.org


