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ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی دەزگایەکـــی ناحكومیی 
و ناسیاســـی و قازانـــج نەویســـتە له  ســـاڵی 2005 لـــه  هه ولێـــری پایته ختی 

هه رێمـــی كوردســـتان دامـــه زراوه و به ڕێز )مه ســـرور بارزانی( ســـه رۆكی بـــۆردی دامەزرێنەرانی 
ده زگای خێرخوازیـــی بارزانییـــه و راســـته وخۆ سه رپه رشـــتیاری كاره كانـــی ده زگا ده كات.

ده زگا بـــۆ ده ســـتپێكی ئیـــش و كاره  خێرخوازییه كانـــی، مۆڵه تـــی كاركردنـــی له الیه ن حكومه تـــی هه رێمی 
كوردســـتان و حكومه تی عێراق له چوارچێـــوه ی رێكخراوه  ناحكومیـــه كان وه رگرتوه . به ره وپێشـــچوونی په یوه ندییه كان 

و به ڕێكخراوه ییبوونـــی ئیشـــوكاره كانی ده زگا و دروســـتبونی كۆنتاكتێكی به هێز له گه ڵ رێكخراوه  جیهانیه كان ســـه ره نجامی 
كۆبوونـــه وه ی مانگـــی 4ی 2016ی كارگێـــڕی و هه ماهه نگـــی نه ته وه یه كگرتووه كانـــی بـــه دوای خۆیدا هێنا، كـــه  تیایدا بڕیار 

درا ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی وه كـــو رێكخراوێكـــی ناحكوومی ببێت بـــه  ئه ندامی راوێـــژكاری تایبه ت لـــه  ئه نجوومه نی ئابووری 
كۆمه اڵیه تی )ئیكۆســـۆك- ECOSOC(ی ســـه ر بـــه  نه ته وه یه كگرتووه كان.

دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی لـــه  بنه ڕه تـــدا کار بـــۆ گه یاندنی هاوكاری بـــۆ خه ڵكی لێقه ومـــاو و كه مده رامه ت و ئـــاواره  و په نابـــه ر ده كات. گرنگی بـــه  پەرەپێدانی 
بواری پەروەردە )بەتایبەتی پەروەردەی مندااڵن( و باشـــتركردنی ره وشـــی ته ندروســـتی و دابینكردنی پێداویســـتی خاوه ن پێداویســـتیه  تایبه تیه كان و مندااڵنی بێباوك )ئازیزان( 

ده دات. كوردستان  له  
هەروەکـــو چـــۆن دەزگای خێرخـــوازی بارزانی بەنـــاوی )بارزانیی نەمـــر(ەوە )1903-1979( ناونراوە، وتەیەکی ئەو کەســـایەتیە سیاســـی و نەتەوەیـــی و کۆمەاڵیەتی و 
مێژووییەیـــه  کـــە دەڵێ )شـــانازییه  بۆ مرۆڤ خزمه تـــكاری میلله تی خۆی بێت( فەلســـەفەی کاری دەزگاکـــە پێکدێنێت. لێرەوە، ســـه نته ری پـــرۆژه  خێرخوازییه كانی ده زگای 

بارزانی  )مرۆڤـــه (. بۆیـــه  له  هه ر كۆمه ڵگه و ســـنوورێکی  جوگرافیدا  مرۆڤه كان پێویســـتیان به  هـــاوكاری مرۆیی خێرخوازیی 
هه بێ لـــه  ســـێكته ره كانی )خۆراكـــی، پـــه روه رده ، رۆشـــنبیری، ته ندروســـتی، كۆمه اڵیه تی 
و هونـــه ری( ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی به  ئه ركـــی خۆی زانیـــوە هاوکارییان 

بکات . پێشکەش 
بۆ راپه ڕاندنی ئیشـــو كاره  رۆژانه ییه كانـــی، ده زگای خێرخوازیی بارزانی 
ژماره یه ك ئۆفیســـی له  شـــاره كان و نوێنه رایه تی له نێـــو كه مپه كاندا 
كردۆته وه ، ئۆفێســـی ســـه ره كی ده زگای خێرخوازیـــی بارزانی 
لـــه  هه ولێـــره  و لـــه  )دهـــۆك، هه ولێـــر، ســـلێمانی،  
خاوه نـــی  شـــه نگال(یش  گه رمیـــان،  كه ركـــوك، 
ئۆفیســـی خۆیه تـــی. هه روەها له  ســـه رجه م 
ســـه نته ر،  ئۆفێـــس،  كه مپه كانـــدا 
یـــان نوێنـــه ری هه یه . 
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خێرخوازیـــی  ده زگای   2017/6/24 له رێككه وتـــی 
بارزانـــی كـــۆی كارو چاالكییه كانی له  مانگـــی پیرۆزی 
ره مه زان بـــۆ رای گشـــتی باڵوكرده وه  و تێیـــدا ئاماژه ی 
بـــه و ســـێكته رانه  كـــردوه  كـــه  بـــۆ خه ڵكی هـــه ژاری 
كوردســـتان و ئاواره و په نابـــه ران كاری تێداكردوه  له گه ڵ 
ده ستنیشـــانكردنی بڕی هاوكارییه كان و كۆی سودمه ندان 
و ئـــه و سپۆنســـه رو هاوبه شـــانه ش كه  له گـــه ڵ ده زگادا 
كاریان كـــردووه . لێره دا کۆی چاالکیەکانـــی دەزگاکەمان 

لـــە مانگی رەمەزاندا بـــۆ رای گشـــتی رادەگەیەنین.
ئێمه  لـــه  ده زگای خێرخوازیی بارزانی شـــانازی ده كه ین 
كـــه  به  درێژایـــی مانگـــی ره مه زانی پیرۆز شـــه و و رۆژ 
لـــه  خزمه تـــی خه ڵكی هـــه ژار و كه مده رامـــه ت و ئاواره  
و په نابه رانـــدا بوویـــن. هـــه ر لـــه و چوارچێوه یه شـــدا 
لـــه م  ته نهـــا  كـــه   رایده گه ێنێـــن  به شـــانازییه وه  
مانگـــەدا لـــە شـــێوەی هـــاوکاری هەمەجـــۆردا بـــڕی 
)5,992,665,906( پێنـــج ملیـــارد و نۆســـەد و 
نەوەد و دوو ملیۆن و شەشســـەدو شەســـت و پێنج هەزار 
دینارمـــان پێشكه شـــی خه ڵكی كه مده رامه تی كوردســـتان 
و ئـــاواره  و په نابـــه ران كـــردووه. لـــەم هاوکاریانە  بڕی 
)1,787,000,000( یـــەک  ملیاردو حه وتســـەدو 
هه شـــتا و حه وت ملیـــۆن دينار پێشكه شـــی خانەوادەی 
ســـه ربه رزی شـــەهیدان و مندااڵنـــی شـــەهیدان كراوه . 
شەشســـەدو   )612,810,000( بـــڕی  هه روه هـــا 
دوانزە ملیۆن و هه شتســـه د و ده  هه زار دينار پێشكه شـــی 
خەڵکـــی هـــەژارو کەمدەرامه تـــی کوردســـتان كـــراوه ، 
)3,551,450,906( ســـێ ملیـــاردو پێنجســـەدو 
پەنجـــاو یەک ملیـــۆن و چوارســـه د و په نجـــا هه زار و 
نۆســـه د و شـــه ش دینار بە هـــاوکاری هاوبەشـــەکانی و 
هەماهەنگەکانـــی دەزگاکەمـــان پێشكه شـــی ئاوارەکانـــی 

نـــاوەوه و دەرەوەی کەمپـــەکان کـــراوه . جگـــە لەمـــە، 
)41,405,000( چل و یه ك ملیۆن و چوارســـه د و 

پێنج هـــه زار دينار بـــۆ پەنابـــەران خەرجکردوە.
كۆی ســـوودمه ندا له  ســـه رجه م ســـێكته ره كانی ده زگای 
خێرخوازیـــی بارزانی لـــه  مانگی ره مه زانـــی پیرۆزدا به  
خه ڵكـــی كوردســـتان و ئـــاواره  و په نابـــه ره وه  پێکهاتوە 
له )212,357( دووســـه د و دوازده  هه زار و سێسه د و 
په نجا و حه وت خێـــزان و )1,078,000( ملیۆنێك 
و حه فتا و هه شـــت هه زار كه س. كـــه  )368,723( 
کەس له  ســـێکتەری خۆراک سودمەندبوون،)42,145( 
کەس لـــه  ســـێکتەری ناخۆراکـــی ســـودمەندبوون، لەو 
ژمارەیە )1,684( خانەوادەی ســـه ربه رزی شـــەهیدان 
هـــاوکاری مادی کاشـــیان وەرگرتـــووە. هه روه ها هاوکاری 
کاش و یـــاری و دیـــاری منـــدااڵن دراوە بـــە )512( 
منداڵی شـــەهیدان لەگەڵ بەخشـــینی دیار و پێداویســـتی 
مندااڵن بە 300 منداڵ بێسەرپەرشـــت. له  ســـێکتەری 
ئـــاو و ئاوه ڕۆشـــدا)23,104( کەس ســـودمەندبوون، 
لـــه  ســـێکتەری بژێویـــی ژیانـــدا )2,166( کـــەس 
ســـودمەندبوون. له  سێکتەری پاراستندا )3,728( کەس 
ســـودمەندبوون، له  ســـێکتەری تەندروستیش )8,437( 
کەس ســـودمەندبوون. ســـێکتەری چاودێری کەمئەندامان 
کە بوارێکـــی گرنگی کاری دەزگاکەیـــە )180( کەس 
ســـودمەندبوون. لەڕێگـــەی ئەو )14( کەمپەشـــەوە کە 
دەزگا بەڕێوەیـــان دەبـــات، )656,716( کـــەس له  
ســـێکتەری هەماهەنگی و بەرێوەبردنی کەمپدا ســـودمەند 

ون.  بو
لەکۆی ئەو چاالکیانـــەی ده زگا ئه نجامیداوه ، 46% بە 
هاوکاری و سپۆنســـه ری خێرخوازان و کەســـایەتییەکانی 
ناوخـــۆی کوردســـتان بـــووە و 40% بـــە هەماهەنگی 

له گـــەڵ ئـــه و رێکخـــراوە نێوده وڵه تیانـــه  بـــووه  كه  لە 
نـــاو کەمپەکاندا كارده كـــه ن و 10% بە هـــاوکاری و 
هاوبەشـــی رێكخراوه  بیانیەکان بووە. ئـــەو چاالکیانەش 
 UN کە بە هاوکاری هاوبەشـــەکانمان لە ئاژانســـەکانی

دا ئەنجامـــدراون 4%  بووە.
لێـــره دا به  پێویســـتی ده زانیـــن ئاماژه  بـــه وه  بكه ین كه  
به خشـــه ر و سپۆنســـه ره كانمان بونه تـــه  هـــۆی ئـــه وه ی 
كـــه  ئێمه  لـــه  ده زگای خێرخوازیی بارزانی به  ده ســـتی 
پـــڕه وه  هـــاوكاری پێشكه شـــی خه ڵكـــی كه مده رامه تـــی 
كوردســـتان و ئاواره  و په نابه ران بكه ین. بۆیه  سوپاســـی 
هه موویـــان ده كه یـــن، به تایبـــه ت ســـوپاس و پێزانیـــن 
بـــۆ خێرخوازانـــی خه ڵكی كوردســـتان كه  ســـه ره ڕای 
ئـــه و قەیرانـــه  قورســـه  ئابووریه ی كه  به رۆكـــی خه ڵكی 
كوردســـتانی گرتووه ، بـــه  متمانـــه وه  هاوكارییه كانیان له  
رێگـــه ی ده زگای خێرخوازیـــی بارزانییه وه  پێشكه شـــی  

هـــه ژار و كه مده رامه تـــی واڵته كه مـــان ده كـــه ن.
بنه مـــای كاری خێرخوازیـــی خـــۆی لـــه  بێالیه نـــی و 
جیاوازیـــی نه كـــردن له نێـــوان چیـــن و توێـــژه كان و 
نه تـــه وه و ئاینـــه  جیاوازه كانـــدا ده بینێتـــه وه ، ئێمه ش له  
ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی پابه ندین بـــه و بنه ما و 
یاســـا نێوده وڵه تیانـــه ی كـــه  تایبه تن بـــه  كاری مرۆیی، 
لـــه و چوارچێوه یه شـــدا له  مانگـــی ره مه زانـــی پیرۆزدا 
هاوكاریمـــان پێشكه شـــی خه ڵكی هـــه ژار و كه مده رامه ت 
و ئـــاواره  و په نابـــه ران كردووه  له  هه ركوێی كوردســـتان 
و عێراقـــدا بووبن. لە کۆی هاوکاریەکانمـــان لەم مانگەدا 
رێـــژه ی %45ی پێشكه شـــی ئـــاواره كان و خه ڵكـــی 
موســـڵ كـــردووه  و رێـــژه ی %55ی هاوكاریه كانمـــان 

پێشكه شـــی خه ڵكـــی هه رێمی كوردســـتان كـــردووه .

لهسهرجهمسێكتهرهكانیدهزگایخێرخوازییبارزانی)212,357(خێزانو)1,078,000(كهسسودمهندبووه

كۆی كار و چاالكییه كانی ده زگای خێرخوازیی بارزانی له مانگی ره مه زانی پیرۆز
لەشێوەیهاوکاریهەمەجۆردا)5,992,665,906(دینارپێشكهشی

خهڵكیكهمدهرامهتیكوردستانوئاوارهوپهنابهرانكراوه
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سه رچیای شه نگال ئاوه دان ده كرێته وه 
پێداویستیخوێندنوخزمهتگوزارییهكانیژیانیانبۆدهستهبهردهكرێت

ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی له ســـاڵی 
كوردانـــی  ئاواره بوونـــی  له ده ســـتپێكی 
ئێزیدی دانیشـــتوی شـــارۆچكه ی شه نگال 
و ده وروبه رییـــه وه ، بایه خێكـــی تـــه واوی 
بـــه و چیـــن و توێژانـــه  داوه و له چه ندین 
رێگه وه  هـــاوكاری و یارمه تـــی به رده وامی 
بـــۆ ده ســـته به ركردوون. ئێســـتاكه  ســـه ر 
چیای شـــه نگال، وه ك شـــارێكی نمونه یی 
ژیانی تێدا به ســـه ر ده بردرێـــت، ئاواره كان 
ئومێدێكـــی زۆریـــان به م ده زگایـــه  هه یه  
كـــه  لـــه  زۆر رووه وه  و لـــه  زۆر كه رت و 
بـــواری ژیاندا رۆڵـــی گـــه وره ی بینیوه و 
ئۆفیســـی  له ڕێگـــه ی  به رده وامیـــش 
و  هـــاوكاری  و  كۆمـــه ك  شـــه نگاله وه  
بـــۆ  خزمه تگوزارییه كانیـــان  پێداویســـتیه  

دابیـــن ده كات.
یه كێـــك له و ســـێكته رانه ی كـــه  ده زگای 
خێرخوازیـــی بارزانـــی بایه خێكی ئێجگار 
زۆری پێـــداوه ، پـــه روه رده و خوێندنه ، كه  
ئامانـــج لـــه م ســـێكته ره ش به رده وامیدان 
به  پرۆســـه ی خوێندنـــی قوتابیانی ئاواره  
له ســـه ر چیاكه ، كه  زیاتر له  ســـێ ســـاڵه  
خوێنـــدن بـــه  به رده وامی له ســـه ر چیای 
چه ند  كردنـــه وه ی  له ڕێگـــه ی  شـــه نگال 
ئاماده ییه وه   بنه ڕه تـــی و  قوتابخانه یه كـــی 
بره ودانـــی  بـــۆ  هه یـــه ،  به رده وامـــی 
زیاتـــر بـــه م ســـێكته ره ، دوو قوتابخانه ی 
بنه ڕه تـــی و ئاماده یـــی دیكـــه  دروســـت 
ده كات و بـــۆ ده ســـتپێكی ســـاڵی نوێی 
خوێنـــدن ئاماده كـــراون و تێیـــدا 950 
قوتابـــی به  هـــه ردوو قۆناغه كه  پرۆســـه ی 
خوێندنـــی تێدا ئه نجـــام ده ده ن و ده زگای 
خێرخوازیـــی بارزانـــی 22 مامۆســـتای 

وانه بێـــژی بـــۆ دابینكـــردووه، هه روه هـــا 
خوێندنیشـــیان  پێداویســـتیه كانی  جانتاو 
ئـــه وه ی جێگه ی  دابیـــن ده كرێـــت  .  بۆ 
شـــانازییه  جگه  لـــه  قوتابیانـــی ئاواره ی 
قوتابیانـــی  هـــاوكات  چیاكـــه ،  ســـه ر 
گونده كانـــی )مه لـــه ك، قوبانی، كرســـی 
و شـــاره دێی ســـنونێ و كه مپـــی خـــدر 
لـــه و  دهـــۆال(  كۆمه ڵـــگای  و  ته علـــی 
قوتابخانانـــه  درێژه  بـــه  خوێندن ده ده ن و 
رۆژانه   پاســـه وه   دابینكردنی  ڕێگـــه ی  له  

هاتوچۆیـــان پێده كرێـــت.

دابینكردنی مۆلیده ی كاره با
یه كێكی تر له و پـــرۆژه  خزمه تگوزارییانه ی 
كـــه  ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی بۆ 
ئاواره كانی ســـه ر چیای شـــه نگال گرنگی 
و بایه خێكـــی زۆری پێـــداوه ، دابینكردنی 
وزه ی كاره بایـــه ، كـــه  به پێداویســـتیه كی 
رۆژانه یـــان داده نرێـــت، لـــه و میانه شـــدا 
له  ســـه ره تای ســـاڵی 2016 له ڕێگه ی 
ژماره یـــه ك رێكخـــراوی كۆمه كبه خشـــه وه  
ژماره یـــه ك مۆلیـــده ی كاره بایی بۆ ســـه ر 
رووناككردنـــه وه ی  به مه به ســـتی  چیاكـــه  

دابینكردنـــی  هه روه هـــا  و  خێوه تـــگاكان 
ئـــاوی خواردنه وه  10 مۆلیـــده  دابینكرا، 
به اڵم به هـــۆی زۆری رێژه ی دانیشـــتوانی 
ســـه ر چیاكه و هاوكات له  وه رزی گه رمادا 
كه  پێویســـتیه كی زۆریان بـــه  وزه ی كاره با 
بارزانـــی  ده زگای خێرخوازیـــی  هه یـــه ، 
به هـــاوكاری له گه ڵ رێكخـــراوی GIZی 
ئه ڵمانـــی و SP و كڵێســـای سویســـری 
13 مۆلیـــده ی كاره باییـــان دابینكرد، به م 
پێیـــه ش ئێســـتاكه  لە چیای شـــەنگال لە 
مـــاوەی رۆژێکدا 10 کاتژمێـــر کارەبایان 

. یە هە
پرۆژه ی ئاوی خواردنه وه 

كـــه   پرۆژانـــه ی  لـــه و  تـــر  یه كێكـــی 
له ســـه ر چیـــای شـــه نگال بۆ ئـــاواره دان 
ئه نجامـــدراوه ، لێدانی بیـــری ئیرتیوازیيه  
ئـــاوی  دابینكردنـــی  مه به ســـتی  بـــۆ 
كـــه   چیاكـــه ،  له ســـه ر  خواردنـــه وه  
پێویســـتیه كی زۆریـــان بـــه  ئـــاو هه یه ، 
خێرخوازیـــی  ده زگای  میانه شـــدا  لـــه و 
بارزانـــی هه ســـتا بـــه  هه ڵكه ندنـــی 3 
بیری ئـــاوی خواردنه وه  كـــه  دوو بیریان 
ناوچەی سەردەشـــتی چیای شـــنگال  لە 
بـــۆ ئـــاوارەکان ئاماده كـــراوه و و بیرێکی 
دیکـــەش لـــە گونـــدی قۆبانێ دروســـت 
کرد. شایانی باســـه ، دەزگای خێرخوازیی 
بارزانـــی تانکەری بۆ گواســـتنەوەی ئاو بۆ 
ئـــاوارەکان دابینکردووە و لەو ســـێ بیرە 
2000 خێزانی ئاوارە ســـودمەند دەبن.
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بـــۆ رێزگرتن لـــە تێکۆشـــان و فیـــداکاری پێشـــمەرگە 
شـــەهیدەکانی ســـەنگەری بەرگـــری له خاكـــی پیرۆزی 
به هـــاوكاری  بارزانـــی  ســـیروان  رێـــزدار  كوردســـتان، 
له گـــه ڵ دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی بـــڕی 1 ملیۆن 
دینـــاری بەبۆنەی جەژنی رەمەزانی پیرۆزەوە پێشکەشـــی 
هەریەک لـــە خێزانی شـــەهیدانی دژی داعـــش دەکات. 
وه ك ســـه رجه م چاالكـــی و پرۆژه كانـــی تـــری ده زگای 
خێرخوازیـــی، ئـــه م دیارییه  به بـــێ جیـــاوازی له ماوه ی 
هه فته یه كـــدا له رێـــگای تیمـــه  مه یدانییه كانـــی ده زگای 
خێرخوازیـــی بارزانـــی ده گه یه نرێته  ســـه رجه م خانه واده  
ســـه ربه رزه كانمان كـــه  ژماره یـــان )1410( شـــه هیده ، 

به مشـــێوه یه  ده بێـــت:
له  شـــاری هه ولێر )394( خێزان، له  شـــاری ســـلێمانی 
)344( خێزان، له  شـــاری دهـــۆك )444( خێزان و 
لـــه  كه ركـــوك و گه رمیـــان )228( خێزان ســـودمه ند 

ده بن.
بـــۆ  تایبـــەت  مەراســـیمێکی   ٢٠١٧/٦/١٥ رێکەوتـــی 
راگەیاندنـــی هەڵمەتێکـــی نـــوێ دەزگای خێرخوازیـــی 
بارزانـــی بە سپۆنســـەری ســـیروان بارزانـــی بەڕێوەچوو 

و ئێوارەخوانێک بۆ کەســـوکاری شـــەهیدان ســـازکرا، لە 
مەراســـیمەکەدا دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی رایگەیاند 
1410 خێزانـــی شـــەهیدی ســـەنگەری بەرگری دژی 
تیرۆریســـتانی داعش هـــاوکاری دەکرێ و هـــەر خێزانێک 

بـــڕی 1 ملیۆن دینـــاری پێشـــکەش دەکرێت.
مەراسیمەکە بە بەشـــداری کەسوکاری شەهیدانی سەربەرز 
و کەسایەتی و الیەنە سیاســـییەکان و کۆنسۆلگەريیەکان و 
رێکخراوەکانی UNHCR  و UNICEF بەسرودی 

نیشـــتمانی ›‹ئەی رەقیب‹‹ دەستی پێکرد.
لە مەراســـیمەکەدا نـــەوزاد هـــادی پارێـــزگاری هەولێر 
کارەکانـــی دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی بەرزنرخاند و 
وتـــی: شـــەرەفێکی گەورەیە بـــۆ هەموومان کـــە لەگەڵ 
بنەماڵـــەی شـــەهیدانین و جێگای دەسخۆشـــیيە بۆ ئەو 
کارە گەورانـــەی دەزگای خێرخوازیی بارزانی دەیکات، لە 
درێژەی وتەکانیدا سوپاســـی دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
و به ڕێـــز مەســـرور بارزانی کرد بۆ ئـــەم چاالکییە کە بۆ 
کەســـوکاری شـــەهیدان بەڕێوەی دەبەن. وتیشی: ئیرادەی 
خەڵـــک و بە قارەمانی پێشـــمەرگە ئەو هێزە مرۆڤدۆســـتە 
توانرا تیرۆریســـتان  شکســـت پێ بهێنرێت و لەو پێناوەدا 

قوربانـــی زۆرمان داوە.
لە درێژەی مەراســـیمەکەدا وتاری کەســـوکاری شەهیدان 
لەالیەن خاتـــوون گۆڤەنـــد محەمەد باوە کچی شـــەهید 
محەمـــەد بـــاوە خوێندرایەوە، لـــە وتارەکـــەی ئاماژه ی 
به وه دا: وەکو کەســـوکاری شـــەهیدان خۆيان بە سەرفەراز 
دەزانـــن کـــە نزیکترین کەســـيان لە پێنـــاو دۆزی رەوای 
گەلەکەيان بە هەڵفڕینی رۆحی خۆشەويســـترين كه ســـیان 
لەو پێناوەدا نرخی داوە،‹‹ لە درێژدا وتیشـــی:‹‹ بەناوی 
خانەوادەی شـــەهیدان سوپاســـێکی بێپایانمان بۆ سیروان 
بارزانـــی هەیە و رۆڵـــی بەرچـــاوی دەزگای خێرخوازیی 
بارزانـــی بەرزدەنرخێنیـــن کە ئێمـــەی بـــەردەوام لەبیر 
نەکـــردووە و لە بۆنە خۆش و ناخۆشـــەکاندا نموونەیەکی 

گەورەیان لە گیانی مرۆڤدۆســـتی پێشکەشـــکردووە.
پاشان کەریم ســـنجاری وەزیری پێشـــمەرگە بە وەکالەت 
چەند وتەیەکی پێشکەشـــکرد، بەڕێزیان وتیان: پێشـــمەرگە 
پیرۆزتریـــن ناوە و خوێن بەخشـــین گەورەترین شـــانازیە، 
شـــەهیدانی ئێمـــە ناوی خۆیـــان و پێشـــمەرگەیان کردە 
ســـیمبۆلی ئازادی و بەرخۆدان لە تـــەواوی جیهاندا، بۆیە 
سوپاســـی دەزگای خێرخوازیی بارزانی و به ڕێز مەســـرور 

  1410 خێزانی شــــــــەهید هاوکاری دەکرێن
موسائەحمەد:گەورەترینشانازییەبۆئێمەخزمەتیکەسوکاریشەهیدانبکەین
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  1410 خێزانی شــــــــەهید هاوکاری دەکرێن
موسائەحمەد:گەورەترینشانازییەبۆئێمەخزمەتیکەسوکاریشەهیدانبکەین

بارزانـــی دەکەین کـــە رۆڵەکانی ئـــەو قارەمانانەیان لە 
نەکردووە. یاد 

هـــاوكات مامۆســـتای ئاینی مـــەال عەبدواڵ ســـەرۆکی 
یەکێتـــی زانایانـــی ئايينی ئیســـالمی له کوردســـتان لە 
مەراســـیمەکەدا وته یه كی پێشكه شـــكردو تێیـــدا هاتبوو: 
دەستخۆشـــی لە دەزگای خێرخوازیـــی بارزانی و به ڕێز 
ســـیروان بارزانی دەکەین کە لە شـــەوی قەدر پاڵپشتی 

کەســـوکاری شەهیدانن.
له كۆتاییـــدا وتاری موســـا ئەحمەد ســـەرۆکی دەزگای 
خێرخوازیی بارزانی پێشکەشـــی ئامادەبووان کرا و تێیدا 
هاتبـــوو: گەورەتریـــن شـــانازییە بۆ ئێمە کـــە خزمەتی 
ئێوە کەســـوکاری شـــەهیدان بکەین. هەروەها وتیشـــی: 
پێویســـتە سوپاسی دەوڵەمەندانی کوردســـتان بکەین کە 
بـــەردەوام پاڵپشـــتمان بوونە لـــە خزمەتکردنی خەڵکی 
کوردســـتان و ئـــەو ئـــاوارە و پەنابەرانەی کـــە هانایان 
بۆ کوردســـتان هێناوە، سوپاسی کاک ســـیروان بارزانیش 
دەکەیـــن کە لە رێگـــەی ئێمەوە هاوکاری کەســـوکاری 
شـــەهیدان دەکات و ئـــەم کارەش وەکوو هەموو کارەکانی 
دیکەمان بەبێ جیـــاوازی هاوکارییەکانمان پێشکەشـــی 
هەموو خێزانەکانی شـــەهیدان دەکەین لـــە رێگەی ئەو 
لیســـتەی کە وەزارەتی پێشـــمەرگە بە ئێمـــەی داوە.‹‹

ســـەرۆکی دەزگای خێرخوازیـــی بارزانی لـــە درێژەی 
وتارەکەیـــدا وتـــی: ›‹ دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی 
ئەمـــڕۆ بـــە شـــانازییەوە ناوێکـــی دیارە لـــە جیهانی 
مرۆڤایەتیـــدا و لە زۆر بواردا پـــرس و راوێژی پێدەکرێت 
و مۆڵەتـــی فەرمی لە عێـــراق و ئەمریکا و کوردســـتان 
هەیـــە‹‹ ســـەبارەت بە پـــرۆژەی چاودێریـــی ئازیزان 
وتیشـــی: ›‹ جوانتریـــن نموونە لـــە کارەکانمان پرۆژەی 
چاودێریـــی ئازیزانـــە کە هەتا ئێســـتا هـــاوکاری 17 
هـــەزار منداڵی بێباوک دەکەین و شـــانازیش دەکەین کە 
توانیومانە لە ئاســـتی نـــاوی بارزانیی نەمـــردا بین‹‹.
موســـا ئەحمەد ســـەبارەت بـــە پرۆژەکانـــی داهاتووی 
›‹لـــە  رایگەیانـــد:  بارزانـــی  خێرخوازیـــی  دەزگای 
داهاتـــوودا پرۆژەیەکمـــان دەبێـــت بـــۆ خزمەتکردنـــی 
بیرندارانـــی پێشـــمەرگە و بودجەیەکمـــان بـــۆ ئـــەو 
ئەرکـــە تەرخانکـــردووە و لێرەوە داوا لـــە دەوڵەمەندانی 
کوردســـتان و رێکخراو و واڵتە خێرخـــوازەکان دەکەین 
کە هاوکارمان بن لەســـەر خســـتنی ئەم پرۆژە گرنگەدا 
کـــە لە جەژنی قوربانی ئەمســـاڵدا دەســـتپێکی پرۆژەکە 
رادەگەیەنیـــن، هیواداریشـــین ئەم پرۆژەیەشــــمان وەکوو 
پرۆژەکانی تر خاڵێکی گەشـــبێت لـــە مێژووی خزمەت 

مرۆڤایەتی‹‹ بـــە  کردنمان 

لـــە کۆتایی مەراســـیمەکەدا لەالیـــەن تیمەکانی دەزگای 
خێرخوازیـــی بارزانی بڕی 1 ملیۆن دینار پێشکەشـــی 
هەریـــەک لە 311 خێزانی شـــەهید کـــرا کە ئامادەی 
مەراســـیمەکە بوون و هەڵمەتی هاوکارییـــەکان بەردەوام 
دەبێـــت و پێش جەژنی رەمەزانـــی پیرۆز هەر 1410 
خێزانـــی شـــەهید ســـودمەند دەبـــن لـــەم دیارەیە کە 

لەالیـــەن رێزدار ســـیروان بارزانی بۆیـــان ئامادەکراوە.
شـــايانی باســـه ، ئـــه م مه راســـیمه  لـــه  هه ریه كـــه  له  
شـــاره كانی ســـلێمانی و كه ركـــوك و دهـــۆك و ئاكرێ 
به شـــكۆمه ندییه وه  رێكخـــراو تێیدا چه ندین كه ســـایه تی 

پێشكه شـــكرد. وتاریان 
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به مه به ســـتی هاوكاریكردنـــی زیاتـــری مندااڵنـــی ئاواره و 
په نابـــه ر و كه مده رامـــه ت له  هه رێمی كوردســـتان، هه ردوو 
 unicef ئاژانســـی بارزانـــی و  ده زگای خێرخوازیـــی 
هه ڵده ســـتن بـــه  دابه شـــكردنی پێداویســـتی منـــدااڵن و 
هه روه هـــا دووبـــاره  نۆژه نكردنـــه وه ی بـــؤڕی و مه جاری و 
ئـــاوه ڕۆ و دانانـــی ته والێـــت و حه مـــام له ناوچـــه  تازه  
ئازادكراوه كانـــی پارێزگای نه ینـــه وا، پرۆتۆكۆلێكی هاوبه ش 
له پارێـــزگای دهـــۆك ئیمزا ده كـــه ن، به پێـــی پرۆتۆكۆله كه  
 )28.000( ناوچه كانیـــان  نۆژه نكردنـــه وه ی  به هـــۆی 
ســـودمه ندبوونی  له گـــه ڵ  ده بـــن،  ســـودمه ند  كـــه س 

)30.000( منـــداڵ له خـــوار ته مه نـــی 14 ســـاڵی.
دەزگای خێرخوازیی  پرۆتۆكۆله كـــه   ئیمزاکردنی  دوابەدوای 

دووبـــاره  بـــە  ســـەبارەت   »unicef« و  بارزانـــی 
 نۆژه نكردنـــه وه ی بـــۆڕی و مه جـــاری و ئـــاوه ڕۆ و دانانی 
ته والێـــت و حه مـــام له ناوچـــه  تـــازه  ئازادكراوه كانـــی 
پارێـــزگای نه ینـــه وا، بـــە درێژایی 1050م بـــۆری ئاو 
بۆ گوندی تەلموســـی شـــارەدێی زومار دەکێشـــرێت، له و 
چوارچێوەیـــه دا پـــرۆژەی گەیاندنـــی ئـــاوی خاوێـــن بۆ 
60 خێزانـــی گونـــدی تەلموســـی شـــارەدێی زومماریان 
دەســـتپێکرد کـــە پرۆژەکـــە به مـــاوه ی 10 رۆژ ته واوكرا. 
هـــه ر له درێـــژه ی جێبه جێكردنی پـــرۆژه  هاوبه شـــه كه دا 
كـــه  تایبه تـــه  بـــه  ئاوه دانكردنـــه وه ی ئـــه و ناوچانـــه ی 
كـــه  به هـــۆی شـــه ڕه وه  وێرانكارییـــان به ســـه ردا هاتووه ، 
له درێـــژه ی جێبه جێكردنـــی پـــرۆژه ی ئاوه دانكردنـــه وه ی 

ئه و ناوچانه دا، پرۆژه ی دووباره  دروســـتكردنه وه ی به شـــی 
ده ستشـــۆرو ره نگڕێژكردن وه ی قوتابخانـــه ی ئه بو وه جنه  له  
گونـــدی ئه بـــو وه جنه  له  شـــاره دێی زوممار بـــه  گوژمه ی 
$18.857 بـــۆ مـــاوه ی دوو مانگ جێبه جـــێ ده كه ن و 
به هۆیـــه وه  زیاتر لـــه  700 قوتابـــی ئـــه و قوتابخانه یه  

ده بن. ســـوودمه ند 
لە داهاتوودا پرۆژەی هاوشـــێوە لـــە چوارچێوەی پرۆتۆکۆڵە 
هاوبەشـــەکەدا بەڕێوەدەچـــن، ئەم جـــۆرە پرۆژانە بێجگە 
خزمـــەت بە خەڵکـــی ناوچە تازە ئازادکـــراوەکان، رێگری 
دەکـــەن لـــە ئاوارەبوونـــی ژمارەیەکی زیاتـــری خەڵک و 
بارگرانیـــەک لەســـەر شـــانی هەرێمـــی کوردســـتان کەم 

دەکەنەوە.

ده زگای خێرخوازیی بارزانی و ئاژانسی unicef پرۆژه كه  جێبه جێ ده كه ن

پرۆژهیئاوهدانكردنهوهودووباره
نۆژهنكردنهوهیشارهدێیزومماربهردهوامه
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ڕۆژی منـــااڵن یان جەژنـــی جیهانی منااڵن 
لـــە ١٤٥ واڵتـــی جیهـــان بەفەرمـــی یاد 
دەکرێتـــەوە و گرنگـــی زۆری پـــێ دەدرێت 
بـــەوەی منااڵن ئاینـــدەی دواڕۆژن و دەبێت 
بوارەکانی  لەهەموو  تەندروســـت  بەئاستێکی 
ژیانـــدا گەشـــەبکەن و چاودێـــری تایبەت 
بکرێـــن تا ســـەرجەم قۆناغەکانـــی تەمەن 
دەبڕن و دەگەنە لوتکەی مرۆڤێکی ئاســـایی، 
ئەم یاده  دەکەوێتە 1ی 6ی هەموو ســـاڵێك 
و گرنگـــی زۆری پـــێ دەدرێ لە جیهاندا« 
ئامۆژگاریەکان  ئەوەیـــە  گـــەورەکان  ئەرکی 
زیـــاد بکەن و ئاینـــدەی مناڵەکانتان بخەنە 
بـــەر دیـــەی خۆتـــان و گرنگی بـــدەن بە 

 . کوردســـتان  مندااڵنی  هەموو 
جگه  لـــه  مندااڵنی كوردســـتان، له  هه رێمی 
كوردســـتان ده یان هـــه زار منداڵـــی ئاواره و 
په نابـــه ر ده ژیـــن، به شـــێكی زۆری ئـــه و 
مندااڵنه  له  ســـه رجه م خۆشـــییه كانی ژیان 
و ئـــه و مافانه ی كه  لـــه  جاڕنامه ی جیهانی 
مافـــی منداڵدا هاتووه ، بێبه شـــن و له وپه ڕی 
ژیانێكی نه هامه ت و ده رده ســـه ریدا ده ژین.
ده زگای خێرخوازیـــی بارزانی لـــه م یاده دا، 
هه وڵـــی جدیـــداوه  كه لێـــن و بۆشـــاییه كی 

زۆری منـــدااڵن پڕ بكاتـــه وه ، چ له ناوخۆی 
كوردســـتان كه  هه ڵده ســـتێت به  ســـازدای 
ئاهه نـــگ و دابه شـــكردنی دیاری به ســـه ر 
منداڵی شـــه هیدی شـــه ڕی داعش،   400
بێسه رپه رشـــتیش  مندااڵنـــی  بـــۆ  هاوكات 
خنجیالنـــه و  ئاهه نگێكـــی  به هه مانشـــێوه  
ئێـــواره  خوانێكـــی بـــۆ مندااڵنـــی خانه ی 
به ڕێوه به رایه تـــی  بێسه رپه رشـــتانی 
چاودێریـــی و كۆمه اڵیه تی هه ولێر ســـازكرد 
و لـــه  كۆتایـــی ئاهه نگه كه شـــدا دیـــاری 
و یارییـــان به ســـه ردا دابه شـــكرا، ئه مـــه  
جگـــه  له نێـــو كه مپه كانـــدا، كـــه  ده زگای 
خێرخوازیـــی بارزانی بـــۆ مندااڵنی ئاواره و 
په نابه ر ده یـــان ئاهه نگـــی رازاوه و كێبڕكێ 
و یاری جۆراوجۆری پێشـــكه ش به  مندااڵن 

. د كر
هاوكات لـــه  كه مپی ئاواره و په نابه رانیشـــدا 
چه ندیـــن چاالكـــی جۆراوجۆر بـــه و یاده  
به ڕێوه چوو كـــه  تێیدا ســـه رجه میان وێنای 
ماف و خۆشـــگوزه رانیان بۆ مندااڵن ده كرد، 
هـــاوكات لـــەم رۆژەدا دەزگای خێرخوازیی 
بارزانـــی کۆمەڵێک چاالکـــی جۆراوجۆر بۆ 
منـــدااڵن بەبـــێ جیـــاوازی بەڕێوەدەبات و 

لـــە ناو کەمپـــی ئاوارەکانیشـــدا خواردن و 
پێداویســـتی مندااڵنی پێشکەشـــی 3500 

کرد. منداڵ 
هەموو ســـاڵێک بە هەگبـــەو نوێبونەوەیەکی 
جیاواز لە ڕابردوو ڕۆشـــنایی و ئاســـودەیی 
دەبەخشـــن بـــە منـــااڵن، ئـــەو واڵتانەی 
یـــادی منـــااڵن دەکەنەوەو گرنگـــی دەدەن 

بـــەم بۆنەیـــە لەڕێوڕەســـمەکاندا بـــاس لە 
گەشـــەکردنی  چۆنیەتی  و  پەروەردەکـــردن 
منـــااڵن ئەکـــەن بەتایبەت گرنگیـــدان بە 
بەتایبـــەت خوێندن  ژیانیـــان  بوارەکانـــی 
و ئایندەکەیـــی کـــە یەکێکـــە لـــە بنەما 
هاندەرەکانـــی هاواڵتـــی و دەبێتە یەکێك لە 

هـــەوڵ و دەســـتکەوتەکان لـــە ژیاندا.

لهرۆژیجیهانیمندااڵندا...
دهزگایخێرخوازییبارزانیچاالكیههمهڕهنگبۆمندااڵنئهنجامدهدات
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رۆژانـــی دوای نـــه ورۆز بـــوو لـــه  ژووره كه م 
خه ریكـــی راپه ڕاندنـــی كاروبـــاره كان بـــووم، 
رۆژانـــه  چاوپێكه وتنـــم له گـــه ڵ خه ڵكێكی زۆر 
هه بـــوو، بـــه وردی گوێم له  داواو خواســـت و 
گله یـــی و پێشـــنیاره كانیان ده گـــرت و جاری 
وا هه بـــووه  پێشـــنیاری ئـــه وان كاریگه ریـــان 

هه بـــووه  له ســـه ر بڕیـــاری ئیدارییه كان.
رۆژێكیان كچێك هاته  الم و هه ر كه  دانیشـــت 
تێبینی ئـــه وه م كرد بۆچـــی ته نهایه ؟ كچێكی 
گه نجی دامـــاو، كاریگه ری ژیانێكی ســـه ختی 
تاڵـــی تارمایی خه م و ره شـــبینی خســـتبووه  
ســـه ر رووخســـاری، چه نـــد ده قه یـــه ك خۆم 
خه ریـــك كـــرد به  نوســـین، ئه مزانـــی زۆری 
له دڵدایـــه و ناتوانـــێ بـــه  كورتی و ئاســـانی 
باســـی بـــكات، بۆیه  تـــا ماوه یه ك ســـه یرم 
نه كـــرد و نه مدواند تـــا خـــۆی رێكبخاته وه و 
بیرو قســـه كانی به ڕێكـــی ده ربـــكات. ئینجا 
فه رمـــوم لێكـــرد تـــا قســـه  بـــكات، زۆر به  
شـــڵه ژانه وه  ده ســـتی پێكرد و وتی«من هیچم 
نـــاوێ بۆ هیچ نه هاتـــووم، بۆ خـــۆم نه هاتووم 
بـــۆ دوو منـــداڵ هاتووم داوای خـــواردن بكه م 
كـــه  ئـــه وان الی منـــن و منیـــش ته نهـــام و 
كه ســـم نییـــه ! قســـه كانی هه ندێكجـــار لـــه  
قوڕگـــی گیر ده بـــوون له گه ڵ گریـــان، منیش 
ســـه یری په نجه ره كـــه م كردبـــوو بـــه  وردی 
گگوێـــم لێگرتبـــوو و ســـه یرم نه ده كـــرد تـــا 
بتوانێ تـــه واو ناخی خۆی ده ربـــڕێ... دواتر 
تـــه واوی چیرۆكه  نـــاخ هه ژێنه كـــه ی بۆ باس 

كردم كـــه  به مشـــێوه یه ی خـــواره وه  بوو:
ئـــه و كچه  )ئیخالس .ع.ت( ســـاڵی 1997 
له  شـــاری موســـڵ لـــه  باوكێكی ســـوننی و 
دایكێكـــی شـــیعی له  دایـــك ده بێـــت، له گه ڵ 

دوو خوشـــك و برایـــه ك ژیـــاوه ، كـــه  دوو 
خوشـــكه كه ی گه وره تربـــوون و لـــه  باوكێكی 
شـــیعه  بوونـــه ، ئه وكالته ی باوكـــی ئیخالس 
دایكـــی تـــه اڵق داوه  ته مه نی ئیخـــالس ته نها 
)15( مانگ بووه ، دوای )16( ســـاڵ كاتێك 
ئیخـــالس بـــۆ یه كه مجـــار چاوی بـــه  باوكی 
ده كه وێتـــه وه  دڵخـــۆش نابێ! چونكـــه  باوكی 
له  دیـــداری گه ڕانـــه وه  بێڕه حمـــان زۆری له  
كچه كـــه ی كـــردووه و بـــه  زۆر بـــه  ملیۆن و 

داوه . به شـــووی  نیوێك 
ئیخـــالس دوای )8( مانگ و لێدانێكی زۆر له و 
پیـــاوه  جیا ده بێتـــه وه ، كاتێـــك ته مه نی 13 
ســـڵ بووه  ئیخالس له  كۆمپانیای )الحســـن( 
وه ك چێشـــتلێنه ر كاری كـــردووه  تاوه كو هاتنی 
داعـــش، به مه ش تاكـــه  ســـه رچاوه ی داهاتی 
و بژێـــوی خێزانه كـــه ی بووه ، خوشـــكه كانی 
ئیخالس )سحر 27 ســـاڵ، عبیر 23 ساڵ(
بـــوون، مێرده كانیـــان بناوی )عـــدی و حمد( 
كه  پێشـــتر له  ریزه كانی پۆلیـــس و دژه تیرۆری 
عێـــراق بوون پێـــش ســـاڵی 2014 له الیه ن 
شـــانه  نوســـتووه كانی داعـــش لـــه  موســـڵ 

كرابوون. شـــه هید 
شـــه وی 2016/2/2 كاتژمێـــر 9ی شـــه و 
كاتێـــك باوبارانێكـــی یه كجـــار به هێـــز بوو 
و دنیـــا زۆر ســـارد بـــوو لـــه  تاریكـــی و له  
ژووره وه  مـــن و دایكـــم و هه ردوو خوشـــكم و 
دوو كوڕه كانیـــان لـــه ژوور دانیشـــتبووین لـــه  
ده وری ســـۆپایه كی كز، له نـــاكاو نزیكه ی 10 
پیـــاو به جلوبه رگـــی ره ش و ریشـــی درێـــژ و 
چه كه وه  له ســـه ر دیواره كانی هاتنـــه  ژووره وه و 
ده رگایـــان شـــكاندو لولـــه ی تفه نگه كانیـــان 
خســـته  ســـه ر ســـه رمان و ئێمـــه ش هاوارمان 
كـــرد... بـــه  ئێمه یـــان ده وت )ئێوه  شـــیعه ن 
چاره نووســـتان مردنـــه (، بارانێكـــی زۆر بـــه  

خـــوڕ ده بـــاری بـــه دوو ئۆتۆمبێلی ســـه نتافی 
ئێمه یـــان بـــرد بـــۆ مه حكه مه ی خۆیـــان له  
فه زیلیه ، ئـــه وه ی لێكۆڵینـــه وه ی له گه ڵ كردین 
نازنـــاوی )ئه بو عتیـــه  و ئه بو عامـــر( بوون، 
ئه وانه  رووخســـاریان زۆر ترســـناك بوو، ئێمه  
زۆر ترســـاین، له به ندیخانه  لـــه دوو ژوور دایان 
نایـــن، لـــه وێ ته نها كچی ئێزیـــدی لێ بوون 
كـــه  ژماره یـــان )15( كچ بـــوو، دوو كچیان 
ته مه نیـــان 10 ســـااڵن بـــوو بـــه  یه كێكیان 
نـــاوی زه ینه ب بـــوو به  زۆری لـــه  دوو ئه میر 
ماره كـــران، دواتـــر كڕیـــن و فرۆشـــتنیان پێ 
ده كـــرا، ئێزیدیـــه كان كـــچ و ژنه كانیـــان له  
ژووره وه  به نـــدی كرابـــوون، بـــاوك و بـــراو 
به ندیخانه   حه دیقـــه ی  لـــه   مێرده كانیشـــیان 
چاوه كانیشـــیان  پشـــته وه و  له   ده ســـته كانیان 
به ده مانچـــه   یـــه ك  یـــه ك  به ســـترابوون، 
ده یانكوشـــتن  ده دراو  پشـــتی ســـه ریان  لـــه  
له به رچـــاوی ژنه كانیـــان، ئه مانیش له پشـــت 
شیشـــه كانی زیندانه وه  هاواریـــان ده كرد، دواتر 
ئه و كچانـــه  هـــه ر رۆژه و یه كێكیـــان ده بردو 
كڕیـــن و فرۆشـــتنیان پـــێ ده كـــردن له نێوان 
خۆیانـــدا، له بیـــرم دێـــت ئێزیدیـــه كان زۆر 
مه ردبـــوون بـــه  )ئه بـــو عامریـــان( ده گوت 
ئه گـــه ر تـــۆ پیـــاوی بمانكـــوژه  نـــه ك وه ها 
بژیـــن، رۆژێكیـــان به چـــاوی خـــۆم بینیـــم 
داعش )60( كه ســـی به  پـــردی پێنجه مه وه  
هه ڵواســـیبوو لـــه وان دوانیان پێشـــمه رگه  بوون 
ئه وانیتریش  له كاتی شـــه ڕ به دیل گیرابـــوون، 
پێشـــمه رگه   بـــۆ  هه واڵگـــری  به تۆمه تـــی 
گیرابـــوون ســـه رجه میان كوشـــتن و بۆ ماوه ی 
3 رۆژ به هه ڵواســـراوی بـــه  پـــرده وه  مانه وه .

دوای 15 رۆژ لـــه  به ندیكردنـــی ئێمـــه  لـــه  
حه دیقـــه ی به ندیخانـــه  كـــه  ســـوور ببوو له  
خوێنی مـــرۆڤ، داعـــش هه ردوو خوشـــك و 

دایكمیان كوشـــت به  به رچـــاوی منه وه  ئه وان 
له ســـه ر ئه ژنۆ دانیشـــتن له پشـــته وه  له سه ری 
خوشـــكه كانیان دا، بـــه اڵم هی دایكـــم له نێو 
چه وانـــه وه  ئـــه وه ی ئه وانـــی كوشـــت ناوی 

)ئه بـــو عامـــر( بوو.
داعـــش منیان نه كوشـــت و وتیـــان تۆ باوكت 
له كوشـــتنی  رۆژ   3 دوای  بۆیـــه ،  ســـوننه یه  
ئـــه وان، منیان ئازادكـــرد و بردمیانه  الی باوكم 
كـــه  دایكمی تـــه اڵق دابوو و منیشـــی به  زۆر 
به  شـــوو دابـــوو، دوای هه فته یـــه ك باوكم له  
ماڵ ده ری كـــردم، چونكه  هیچ شـــتێك نه بوو 
بینیم دراوســـێكمان پشـــیله یان  بیخۆین، خۆم 
گـــرت و كو اڵندیـــان و خواردیان له برســـان، 
بینیم له ســـه ر شـــه قام پشیله و ســـه گ مێشكی 
كه لله ی مرۆڤـــی مردوویان ده خوارد، شـــار به  
جارێك رووخـــا و وێرانه ببـــوو، دواتر چومه وه  
خوشـــكه مانم  كوڕه كانـــی  ماڵه كه مـــان  الی 
كه  هه ریه كـــه و كوڕێكیـــان هه بوو )ســـه فوان 
محه مـــه د نـــازم 7 ســـااڵن، ریـــان عـــدی 
عه زیز 3 ســـاڵ( بـــوون له ماڵی دراوســـێكه م 
هێنانـــه وه و هیچ شـــوێنێك نه بوو تێیـــدا بژین، 
بۆیـــه  مناڵه كانم بـــردوو له الی ســـه ربازگه ی 
غه زالنـــی لـــه  به رانبـــه ر گه ڕه كی مه نســـور 
نزیـــك ده وره ی به غـــداد لـــه  خانوێكی قوڕی 
كـــۆن كه  كه ســـی تێـــدا نه بـــوو دانیشـــتین، 
كه شـــوهه وایه كی  كـــۆن  قـــوڕی  خانوێكـــی 
یه كجار ســـاردو باراناوی ته نهـــا به تانیه ك و 
ســـه رینێكمان هه بوو زیاتر لـــه وه  هیچی ترنا، 
كاتێـــك رۆژ ده بـــووه وه  تا دره نـــگان ده چوومه  
مزگه وتـــكان و 3 هـــه زارم په یـــدا ده كـــرد و 
خواردنـــم بـــۆ منداڵـــه كان ده كـــڕی، تا )7( 
مانـــگ و تا ناوچه كـــه  ئازادكرا لـــه و خانووه  

قـــوڕه  ماینه وه .
ناوچه كه مـــان   2017/3/26 رۆژی 
ئازادكـــراو منیـــش له گـــه ڵ خه ڵك ده ســـتی 
منداڵـــی خوشـــكه كانم گـــرت و هاتـــم بـــۆ 
كاتژمێـــر 6ی  بیـــرم دێ  كه مپـــی خـــازر، 
ئێـــواره  گه یشـــتینه  ئێـــره  و دوای 25 رۆژ 
لـــه  گه یشـــتنم هاتمـــه  ئـــه م ژووره ی الی تۆ 
تـــا چاره ســـه رێكمان بكـــه ن، ئه وه بـــوو رۆژی 
دواتر منت نارد بۆ ســـه ر كاری چێشـــتلێنه ری 
الی رێكخراوێـــك و ئێســـتا زۆر ئاســـووده م و 
هاوكارانم زۆر باشـــن، ئـــه و موچه یه ی مانگانه  
وه ری ده گـــرم ده یكه مه  خه رجـــی منداڵه كان و 
ئـــه وان هه مـــووكات نزات بۆ ده كـــه ن له خوا، 
دوایین شـــت ئیخـــالس وتی تاكـــه  ئامانجم 
ئه وه یـــه  ئـــه و دوو منداڵـــه  گـــه وره  بكـــه م، 
ئێـــوه ش هاوكاریم بكه ن و نامـــه وێ بگه ڕێمه وه  
موســـڵ، منـــی هیچ كه ســـم نیـــه  دوای خوا 
ئێـــوه  )ده زگای خێرخوازیی بارزانی( پێشـــت 

منن. په نـــای  و 

ئه رده الن گه زنه یی - ستافی ده زگا

چیرۆكیئیخالسودوومناڵهباوكسهربڕاوهكان

چیرۆك
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ئه م سێكته ره  پێكدێت له  دابینكردنی )سه له ی ته ندروستی، كه لوپه لی خاوێنكردنه وه ( له گه ڵ هه ڵمه تی 
پاككردنه وه  و رێكخستنی سیمیناری تایبه ت به  هۆشیاری و پاكوخاوێنی و چۆنێتی پاراستنی ئاو و 
عه مباركردنی، له گه ڵ دروستكردنی ئاوه ڕۆ و دابینكردنی ته نه كه ی خۆڵ بۆ پاراستنی ژینگه و خۆپارێزی 

له  نه خۆشیه  گوازراوه كان.

ده كه نه وه ،  رۆژانه   پیشه یه كی  فێربوونی  ئاره زوومه ندانی  بۆ  جۆراوجۆر  خولی  كه مپه كاندا  له ناو  رۆژانه  
به گشتی له م سێكته ره دا هه ڵده ستن به  كردنه وه ی خوله كانی )دۆزینه وه ی هه لیكار، خولی خۆشگوزه رانی 

)خولی دروومان، جوانكاری(، كاش بۆ هه لیكار(.

دروستكردنی كۆنتاكت و هه ماهه نگی پته و له گه ڵ رێكخراو و كۆمه ڵه و واڵتانی كۆمه كبه خش و ئه و 
گروپ و الیه نانه ی كاری مرۆیی و خێرخوازیی ئه نجام ده ده ن، جگه  له مه ش رێكخستنی داتاو ژماره ی 

خێزان و كه سی ئاواره كان و ژماره ی ئه و كه مپانه ی كه  ئیداره ی ده ده ن سه رپه رشتی ده كرێت.

ئه م سێكته ره بریتییه  له دابینكردنی عاره بانه ، ره وڕه وه ، شه قله ، عه كازه ، چوارپێچكه ، گۆپاڵ، كۆشین، 
ناوخۆی كوردستان و كه مپی  له   تایبه ته كان  پێداویستییه   بۆ خاوه ن  پێداویستی یه ده گ، دایبی...هتد 

ئاواره و په نابه ران..

ئه م سێكته ره  پێكهاتووه  له  كه لوپه لی ناوماڵه  وه ك)رایه خ، پێخه ف، قاپ و قاچاخ، ئامێری گه رمگه ره وه و 
فێنككه ره وه و كاره بایی(، جلوبه رگ )جلوبه رگی جۆراوجۆر و پێاڵو(، نه وت، خێوه ت و كه ره ڤانه ، )یاری 

و پێداویستیه كانی تری مندااڵن(، كاش )پاره ی چه ك، پاره ی ئاماده ( پێكهاتووه .

ئه و چاالكیانه ی له م سێكته ره دا ئه نجامده درێت بریتین له  )قوتابخانه ، پێداویستی قوتابیان(، دابینكردنی 
مامۆستا، پێداویستی قوتابخانه ، خولی )په روه رده یی، زمان، وانه كان(.

 ئه و مندااڵنه ی كه  به هۆی كاره سات و شه ڕو رووداوه  دڵته زێنه كانه وه  باوكیان له ده ستداوه ، له الیه ن پرۆژه ی 
چاودێریی ئازیزانی ده زگای خێرخوازیی بارزانییه وه  ناونوس ده كرێن و له  هاوكاری مانگانه  سودمه ند ده بن

ته ندروستی،  بنكه ی  له )دروستكردنی  خۆی  ته ندروستیدا  پێداویستی  كۆمه ڵێك  له   سێكته ره   ئه م 
ته ندروستی،  كارمه ندی  دامه زراندنی  ته ندروستی،  كه ره سته ی  دابینكردنی  ده رمان،  داوو  دابینكردنی 

خولی هۆشیاری ته ندروستی، ته ندروستی ده روونی، هه ڵمه تی كوتان( ده بینێته وه . 

2
ناخۆراكی

تهندروستی

چاودێریی
ئازیزان

پهروهرده

 پاراستن

ئاوهڕۆو
پاككردنهوه

ههماههنگیو
بهڕێوهبردنیكهمپ

)CCCM(

چاودێریی
كهمئهندامان

هه یه   ته واویان  هه ماهه نگیه كی  كۆمه كبه خشه كان  و  مرۆیی  رێكخراوه   و  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای 
له ڕووی دابینكردنی پێداویستیه  خۆراكیه كان. خۆراك به گشتی خۆی له  )خۆراكی وشك، خۆراكی گه رم، 

شیر، ئاوی خواردنه وه ( ده بینێته وه .

خۆراك 

بژێوی
 ژیان

1

3

5

7

9

10

8

6

4
چه ندین هاوكاری په یوه ست به  پاراستن له م سێكته ره دا پێشكه ش ده كرێت وه كو رێنمایی و هاوكاری 

)ته ندروستی و یاسایی و ده روونی و به رزكردنه وه ی هۆشیاریی(.

سێكتهرهكانیكاركردنی
دهزگایخێرخوازییبارزانی
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May  2017     No.29

يتم توعية الالجئين والنازحين على الحفاظ على البيئة واالهتمام بالنظافة وذلك عن طريق )توفیر سالت 
صحیة و مواد التنظیف( و تنظیم دروس توعویة خاصة بالنظافة و کیفیة تخزین المیاە وإنشاء مجاري 

المیاە و توفیر حاویات النفایات بغرض الحفاظ على البیئة والوقایة من األمراض. 

 يتم توفير فرص العمل للالشخاص من فئات مختلفة اضافة الى تنظيم دورات مهنية لتمكين المشاركين 
الحصول على موارد خاصة بهم من  او  العمل  الى سوق  للدخول  انفسهم  ومساعدتهم  للالعتماد على 

خالل مشاريع مختلفة.

من خالل هذا القطاع يتم إدارة مخیمات اإلیواء للنازحین و الالجئین و یجري التنسیق مع جهات 
حکومیة و وکاالت األمم المتحدة و المنظمات اإلنسانیة األخرى.

یهتم هذا القطاع بأشخاص معاقین من مواطني إقلیم کوردستان و النازحین والالجئین من خالل تقدیم 
مساعدات مختلفة و تقدیم إرشادات تعلیمیة في هذا المجال. في الوقت الحاضر یتم إدارة عدة مشاریع 

بالتعاون مع منظمة LDS  األمریکیة.

تشمل نشاطات هذا القطاع توفیر مواد غیر غذائیة کوسائل النوم و لوازم منزلیة كأجهزة التدفئة و التبرید 
والمالبس للکبار و الصغار و مساعدات مالیة.

یتم تقدیم حمایة صحیة و نفسیة وقانونیة و تقدیم ارشادات توعیة من خالل تنظیم دورات أو تقدیم 
محاضرات هادفة من قبل خبراء مختصین.

یتم توفیر مساعدات مختلفة لدعم العملیة التربویة لدى المجتمع المضیف و النازحین و الالجئین و 
ذلک من خالل توفیر لوازم دراسیة و إنشاء مراکز تربویة کالمدارس و دعم القطاع التربوي بصورة عامة.

أهم قطاعات عمل مٶسسة بارزاني الخيریة حیث یتم رعایة االيتام في إقلیم کوردستان من خالل توفیر 
مستحقات شهریة. للمشروع ثالث مراحل برعاية )اإلمارات، کوردستان، الکویت و السعودیة(. 

تهدف مٶسسة بارزاني الخیریة إلى تعزیز الخدمات الصحیة من خالل هذا القطاع و ذلک بتوفیر 
أدویة و مواد و أجهزة طبیة و إنشاء مرافق صحیة للنازحین و الالجئین و لمواطني إقلیم کوردستان.

2

غیر
 الغذائي

الصحي

رعاية
االعزاء

التربية

  الحماية

المیاەوالصرف
الصحيو
النظافة

إدارةو
تنسیق
المخمیات

رعایة
المعاقین

الغذائي
 

سبل
العيش

1

3

5

7

9

10

8

6

4

قطاعاتعملمؤسسةبارزانيالخيرية

قطاع الغذائي: ضمن هذا القطاع يتم توفیر مواد غذائیة جافة و وجبات غذائیة جاهزة للنازحین و 
الالجئین و مواطني إقلیم کوردستان.
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من نحن؟

مٶسسة بارزاني الخیریة مٶسسة غیر حکومیة و غیر سیاسیة و غیر ربحیة. تأسست عام 2005 في مدینة أربیل في إقلیم کوردستان العراق. السید مسرور بارزاني هو رئیس 
الهیئة التأسیسیة للمٶسسة و یقوم باالشراف على  أعمال المٶسسة بصورة مباشرة. تعمل مٶسسة بارزاني الخیریة في قطاعات إنسانیة عدیدة منها مساعدة النازحین و الالجئین 
والمعوزین في إقلیم کوردستان و تهتم بالجانب التربوي وقطاع التربیة )باألخص التعلیم و تربیة األطفال( و تحسین الوضع الصحي و توفیر المستلزمات واإلحتیاجات الضروریة 

لذوي اإلحتیاجات الخاصة.
حصلت مٶسسة بارزاني الخیریة على الترخیص القانوني ضمن قانون المنظمات غیر الحکومیة من حکومة إقلیم کوردستان و الحکومة العراقیة. أدت إزدیاد أعداد الالجئین و 
النازحین و التواجد المتواصل لمٶسسة بارزاني الخیریة لمساعدة هٶالء إلى تطویر عالقات جیدة بین المٶسسة و المنظمات اإلنسانیة الدولیة المتواجدة في العراق تطور إلى شراکات 
في العمل اإلنساني و تنسیق متواصل بین الطرفین، بحیث أدت تطور أعمال المٶسسة و مشارکتها الفعلیة في میدان العمل اإلنساني إلى حصولها على العضویة في مجلس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع ألمم 

المتحدة في أبریل 2016 . 
سمیت هذە المٶسسة نسبة إلى البارزاني الخالد )1903 - 1979( و هناک مقولة لهذە الشخصیة السیاسیة و القومیة و اإلجتماعیة الکوردیة العظیمة )إنە لموضع فخر أن یکون المرء في خدمة شعبە(. 
تمثل هذە المقولة فلسفة عمل مٶسسة بارزاني الخیریة و رکیزتها األساسیة. لذالک، فإن الخدمات الخیریة للمٶسسة تتمرکز على اإلنسان و الشعب. فیقع الحدود الجغرافي ألعمال المٶسسة أینما یوجد أناس 

یحتاجون إلى المساعدة في القطاعات المتمثلة ب)الغذاء، التعلیم، الثقافة، الصحة، اإلجتماعي و الفني(.

لتكريم نضال وتضحية البيشـــمركة الشـــهداء في 
جبهـــات القتال ضـــد داعش، قامت مؤسســـة 
الســـيد ســـيروان  برعاية  الخيريـــة  بارزانـــي 
بارزانـــي بتوزيـــع مليون دينار علـــى كل عائلة 
من عوائل البيشـــمركة الشـــهداء بمناســـبة عيد 

الفطـــر المبارك.
في يـــوم 15 مـــن شـــهر حزيـــران / يونيو 
2017 في مراســـيم خاصة أعلنت مؤسســـة 
بارزانـــي الخيريـــة عـــن توزيـــع مســـاعدات 
جديـــدة برعاية الســـيد ســـيروان بارزاني مع 
تنظيـــم مأدبـــة إفطار لـــذوي الشـــهداء، وفيها 
أعلنـــت مؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة عن بدء 
توزيع مســـاعدات نقدية علـــى 1410 عائلة 
مـــن عوائل الشـــهداء في جبهـــات القتال مع 
داعش، وكل عائلة تســـتلم مبلـــغ مليون دينار.
جـــرت المراســـيم بمشـــاركة عوائل الشـــهداء  
والجهـــات  البـــارزة  الشـــخصيات  وممثلـــي 
   UNHCR السياســـية والقنصليات ومنظمات
و UNICEF  وافتتحت المراســـيم بالنشيد 
الوطني »ئەی رەقیب«. ثم للتعريف بمشـــروع 
رعايـــة األعزاء عرضـــت على الحضور 

وصور. فيديو  مشـــاهد 

ألقـــى بعـــض الشـــخصيات في هـــذا الحفل 
كلمـــات عبـــروا من خاللهـــا عـــن أهمية هذا 
المشـــروع وأشـــادوا بـــدور مؤسســـة بارزانـــي 
الخيريـــة في تقديم المســـاعدة لذوي الشـــهداء 
وخصوصا مـــا يتعلق بمشـــروع رعايـــة األعزاء 

م(.  أليتا )ا
ألقـــى الســـيد نـــوزاد هـــادي محافـــظ أربيل 
كلمة أشـــار فيهـــا الى أعمال مؤسســـة بارزاني 
الخيرية وثمنها وقال: شـــرف كبيـــر لنا ونحن 
مع عوائل الشـــهداء، ونثمن ونقـــدر ما تقوم به 
مؤسســـة بارزانـــي الخيرية وفي كالمه شـــكر 
مؤسســـة بارزانـــي الخيرية والســـيد ســـيروان 
بارزانـــي لما يقومـــان به من تقديم المســـاعدة 
لذوي الشـــهداء وقال: بـــإرادة النـــاس وبطولة 
البيشـــمركة -هـــذه القـــوة المحبة لإلنســـان- 
اســـتطعنا ان نهـــزم اإلرهابيين ومـــن أجل هذا 

كثيرة. تضحيـــات  قدمنا 
ثم ألقيت كلمة ذوي الشـــهداء مـــن قبل كوفند 
محمـــد باوه بنت الشـــهيد محمد بـــاوه، نيابة 
عـــن ذوي الشـــهداء، وجاء فـــي كلمتها: نحن 
كـــذوي الشـــهداء نرى أنفســـنا ســـعداء ونحن 
فقدنـــا أعز شـــخص مـــن أجل قضية شـــعبنا 

العادلـــة ووتضحيتنـــا كانـــت بصعـــود أرواح 
أحبائنـــا للســـماء. وقالت أيضا: باســـم جميع 
عوائل الشـــهداء وأهاليهم نشـــكر السيد سيروان 
بارزاني ونثمـــن دور مؤسســـة بارزاني الخيرية 
التي لم تنســـانا وكانت معنـــا وقدمت أنموذجا 
كبيـــرا لروح المحب لإلنســـان والصداقة وكانت 

معنـــا في الفـــرح والحزن.
وألقى الســـيد كريم ســـنجاري وزير البيشمركة 
بالوكالـــة كلمة للحضور، وجاء فيها: بيشـــمركة 
اســـم مبـــارك، والتضحيـــة بالدمـــاء أكبر فخر 
لالنســـان، شـــهداءنا جعلوا من اســـمهم واسم 
البيشـــمركة رمزا للحرية والمقاومـــة في جميع 
انحاء العالم، فعوائل الشـــهداء يســـتحقون أكثر 
مما يقدم اليهم،  لذا نشـــكر الســـيد ســـيروان 
بارزانـــي ومؤسســـة بارزاني الخيريـــة اللذان لم 

ينســـيا دور أبطالنا البيشـــمركة الشهداء.
وقال الســـيد مـــال عبدالله رئيس اتحـــاد علماء 
كوردســـتان فـــي كلمـــة ألقاها أمـــام الحضور: 
نشكر مؤسســـة بارزاني الخيرية والسيد سيروان 
بارزاني لمســـاعدتهم ذوي الشـــهداء في إحدى 
الليالـــي مـــن االيام العشـــر األخيرة في شـــهر 

رمضـــان المبارك.

وألقـــى الســـيد موســـى أحمد رئيس مؤسســـة 
بارزانـــي الخيريـــة كلمـــة للحضـــور وقـــال: 
»أكبـــر فخـــر لنـــا أن نخدمكـــم أنتـــم ذوي 
الشـــهداء«. وقـــال أيضا: »يجب أن نشـــكر 
أغنيـــاء كوردســـتان لوقوفهـــم معنـــا وتأييدهم 
لنا فـــي خدمة أهالـــي كوردســـتان والنازحين 
والمهاجريـــن الذيـــن طلبـــوا منـــا ان نغيثهم، 
ونشـــكر الســـيد ســـيروان بارزاني الذي ساعد 
ذوي الشـــهداء عن طريقنا، وهذا العمل كســـائر 
اعمالنـــا األخرى نوزع المســـاعدات على جميع 
عوائل الشـــهداء دون ان نفـــرق بينهم عن طريق 

قائمـــة اســـتلمناها من وزارة البيشـــمركة«. 
وقال الســـيد موســـى أحمد في كلمتـــه أيضا: 
»نقولهـــا بافتخار أن مؤسســـة بارزاني الخيرية 
أصبحت اســـما المعا في عالم اإلنســـانية وفي 
كثيـــر من القضايـــا يستشـــيرونها ولدينا إجازة 
رســـمية فـــي كوردســـتان والعـــراق وأمريكا«. 
وحول مشـــروع رعايـــة األعزاء قـــال: »أجمل 
أنمـــوذج فـــي أعمالنـــا هـــو مشـــروع رعاية 
األعـــزاء وحتـــى االن نســـاعد 17 ألف طفل 
يتيـــم ونفخـــر بأننا أقتربنا من مســـتوى اســـم 

الخالد«. البارزانـــي 
وحول المشـــاريع المســـتقبلية قال السيد موسى 
أحمـــد: »فـــي المســـتقبل القريـــب نعلن عن 
مشـــروع مهم وهـــو تقديم الخدمـــات لجرحى 
البيشـــمركة، وخصصنـــا موازنة لهذا المشـــروع 
وهنا أطلب مـــن أغنياء كوردســـتان والمنظمات 
والـــدول الخيريـــة أن يســـاعدونا إلنجاح هذا 
المشـــروع المهـــم الـــذي نعلن عنه فـــي عيد 
األضحـــى، ونتمنـــى ان يكـــون هذا المشـــروع 
نقطة أخـــرى مضيئة في تاريـــخ تقديم خدماتنا 

. نية نسا لإل
في نهايـــة المراســـيم وزع مبلغ مليـــون دينار 
علـــى 311 عائلـــة شـــهيدة الذيـــن حضروا 
المراســـيم، وان هـــذا التوزيـــع يســـتمر حتى 
قبل العيـــد ويســـتلم جميع العوائل الشـــهيدة 
والبالـــغ عددهم 1410 عائلة وتســـتفيدون من 
هدية الســـيد )ســـيروان بارزاني( الذي أهداهم 

بمناســـبة عيد الفطـــر المبارك

توزيع مساعدات نقدية على 1410 عائلة من عوائل الشهداء 
موسىأحمد:أكبرفخرلناهوأننخدمذويالشهداء
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أحد القطاعات الذي اهتمت بها مؤسســـة 
بارزانـــي الخيريـــة اهتمامـــا كبيـــرا، هو 
القطـــاع التربية والتعليـــم، والهدف منه هو 
للطالب  التعليم  عمليـــة  االســـتمرارية في 
النازحيـــن علـــى جبـــل ســـنجار، والتي 
استمرت الدراســـة فيه بشكل مستمر ولمدة 
ثالث ســـنوات عـــن طريق فتـــح مجموعة 
مـــن المـــدارس االساســـية واالعداديـــة. 
لتطوير هـــذا القطاع تقوم المؤسســـة ببناء 
مدرستين جديدتين)اساســـية واعداية( في 
الجديدة،  الدراســـية  للســـنة  المنطقة  هذه 
ويقـــوم 950 طالبا بالدراســـة في هاتين 
المدرســـتين، وقامـــت مؤسســـة بارزانـــي 
الخيرية ايضـــا بتأمين 22 مدرس محاضر 
لهاتيـــن المدرســـتين. وفي جانـــب اخر، 
قامـــت بتوفير لـــوازم الدراســـة للطالب، 
فضال عـــن اســـتفادة طـــالب الموجودين 
على رأس جبل ســـنجار، تســـتفيد طالب 
قـــرى )ملـــك، قباني، كرســـي، ســـنوني، 
مخيـــم خدر تعلـــي ومجمع دهـــوال( من 
هاتين المدرســـتين وتســـتمرون في الدراسة 
عـــن طريق توفير الحافـــالت لنقل الطالب 

بشـــكل يومي.

توفير المولدات الكهربائية
من المشـــاريع المهمة التي قامت مؤسســـة 
بارزاني بتنفيذهـــا لنازحين عى رأس جبل 
ســـنجار واهتمت به كثيـــرا، توفير الطاقة 
الكهربائيـــة، التي تعتبر احد االساســـيات 
المعيشـــة اليومية، وفي هـــذا االطار ومنذ 

بداية ســـنة 2016 وعن طريق مجموعة 
المؤسســـة  المانحة قامت  المنظمـــات  من 
بتوفيـــر 10 مولدة كهربائيـــة للمخيمات 
علـــى رأس جبل ســـنجار بهـــدف إضاءة 
المخيمـــات وتوفيـــر ماء الشـــرب. ونظرا 
لكثرة عدد الســـاكنين علـــى رأس الجبل 
وحلـــول فصـــل الصيـــف تحتـــاج اهالي 
المنطقـــة الـــى نســـبة أكبر مـــن الطاقة 

لـــذا قامت مؤسســـة بارزاني  الكهربائية، 
الخيرية مـــع منظمـــة GIZ االلمانية و 
SP والكنيســـة السويســـرية بتوفير 13 
مولـــدة كهربائيـــة، وبهـــذا الشـــكل االن 
توصـــل الكهربـــاء ألهالي الســـاكنين على 
رأس جبل ســـنجار لمدة 10 ســـاعات.

مشروع ماء الشرب
احد المشـــاريع الذي نفذ على رأس جبل 
ســـنجار للنازحين، انشـــاء بئـــر ارتوازي 
بهـــدف توفيـــر ماء الشـــرب علـــى رأس 
جبل ســـنجار للنازحين الذيـــن يحتاجون 
الـــى كثير مـــن الماء بســـبب الحـــرارة، 
وفي هذا االطـــار قامت مؤسســـة بارزاني 
الخيريـــة بحفر وانشـــاء ثالثة ابـــار لماء 
انشـــئا ويقعان  وبئـــران منهما  الشـــرب، 
فـــي منطقة سردشـــت في جبل ســـنجار 
للنازحين، وبئـــر اخر في قريـــة كوباني.
جدير بالذكر ان مؤسســـة بارزاني الخيرية 
قبل حفـــر تلك االبار خصصـــت تنكرات 
لنقل ماء الشـــرب الـــى النازحين وتوزيعه 
بشـــكل يومـــي، واالن تســـتفيد 2000 

عائلـــة نازحة من هـــذه االبار.

لغرض تقديم مســـاعدات اكثر ألطفـــال النازحين والمهاجريـــن والمعوزين 
فـــي اقليم كوردســـتان، قامت مؤسســـة بارزانـــي الخيرية بالتنســـيق مع 
منظمـــة unicef بتوزيـــع احتياجات االطفال و اعـــادة اعمار  المجاري 
وتنصيـــب المرافـــق الصحيـــة والحمام فـــي المناطق المحـــررة حديثا في 
محافظـــة نينـــوى، ووقعـــوا ضمن هـــذا المشـــروع بروتوكوال فـــي مدينة 
دهـــوك وفيه يقومـــان بتعمير المناطق حيث يســـتفيد )28000( ثمانية 
وعشـــرون الف شـــخص، مع اســـتفادة )30000( ثالثون الف طفل ما 

دون الســـن الرابعة عشر.
بعـــد توقيـــع االتفاقية بين مؤسســـة بارزاني الخيريـــة وunicef حول 
إعـــادة اعمار  المجاري وتنصيـــب المرافق الصحية والحمـــام في المناطق 
المحـــررة في محافظـــة نينوى، قاما بمـــد انبوب الميـــاه بطول 1050 
م الـــى قريـــة تلمـــوس في ناحية زمـــار، وفي اطـــار هذا المشـــروع قاما 
بايصـــال المـــاء الصالح للشـــرب الـــى 60 عائلة في قريـــة تلموس في 
ناحيـــة زمار ونفذ المشـــروع خالل 10 أيام، وضمن المشـــروع المشـــترك 
لتعميـــر المناطـــق المدمـــرة بواســـطة المعارك ايضا، قاما بانشـــاء قســـم 
المرافـــق الصحيـــة وتعمير مدرســـة ابو وجنـــة في قرية ابـــو وجنة في 
ناحيـــة زمـــار بمبلغ $18.857 ونفذا المشـــروع خالل شـــهرين، ومن 
خاللـــه فتحوا ابواب المدرســـة لتكون مؤهال للدراســـة امام 700 طالب.
وهذا المشـــروع المشـــترك يســـتمر مســـتقبال، ويكون في خدمـــة األهالي 
فـــي المناطق المحـــررة حديثا، وبهـــذا يمنعون االهالي فـــي تلك المناطق 
مـــن النزوح الى المخيمـــات وابقائهم فـــي مناطقهم ليبـــدأوا حياتهم من 

. يد جد

تعمير مخيمات النازحين على رأس جبل سنجار
توفيرلوازمالدراسةوخدماتالمعيشة

اهتمـــت مؤسســـة بارزانـــي الخيرية منذ بداية نزوح الكـــورد االيزديين في ســـنجار وأطرافه بأهالي تلك المنطقة ومكوناتها وقدمت المســـاعدة باســـتمرار اليهـــم، واالن اصبحت 
المناطـــق علـــى رأس جبل ســـنجار مدينـــة مثالية يعيش الناس فيهـــا، والنازحون لديهـــم امال كبيرة بهذه المؤسســـة التي كان لهـــا دور مهم في مختلف مرافـــق الحياة وهي 

مســـتمرة عـــن طريق مكاتبها في ســـنجار  بتوفيـــر احتياجات ولوازم والمســـاعدات ألهالي تلـــك المناطق والمخيمات التي انشـــأت هناك.

مشروع إعادة إعمار ناحية زمار 
تقوممؤسسةبارزانيالخيريةبالتعاونمعunicefبتنفيذالمشروع
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في احـــد االيام بعـــد اعياد نـــوروز كنت 
فـــي غرفتي ادبر اشـــغالي، وكنـــت اقابل 
يوميا مجموعـــة من الناس، وكنت اســـتمع 
الـــى طلبات وشـــكاوى واقتراحـــات هؤالء 
النـــاس، ومـــرات كان القتراحاتهم اثر فعال 

االدارية.  القـــرارات  على 
فـــي احد االيام جـــاءت فتاة الـــى غرفتي 
وجلســـت والحظـــت انهـــا وحيـــدة، فتاة 
وحيدة ميؤســـة، وكانت تـــرى من مالمحها 
انهـــا مرت بحياة قاســـية، ولما احسســـت 
باضطرابهـــا وانها تحتاج الـــى وقت لتبدأ 
بالـــكالم، وكنت علـــى علم ان فـــي قلبها 
كثيـــر لتبوح بـــه وانها تحتـــاج الى وقت، 
فلم انظـــر اليها واشـــغلت نفســـي لدقائق 
بالكتابـــة، ولم أســـالها عن ســـبب مجيئها 
حتى تســـتعد من نفســـها للـــكالم وتجمع 
قواهـــا. بعـــد مرور وقـــت ليـــس بالقصير 
ســـألتها عن ســـبب مجيئها وتتكلم، فبدأت 

وقالت: مرتجفـــة  بالكالم 
-أنا ال أريد شـــيئا ولم اتي لنفســـي، أتيت 
أطلـــب االكل لطفليـــن، فهما عنـــدي وانا 
وحيدة وليـــس لي من اعتمـــد عليه! كانت 
تتكلـــم والدمـــوع فـــي عينيهـــا والكلمات 
تتعالـــق فـــي حنجرتها مع البـــكاء، وكنت 
انظر الى النافذة واســـتمع اليهـــا، فلم انظر 
لوجهها كي تســـتطيع الـــكالم بحرية وبال 
خجل، وتبـــوح بما تريد... ثـــم حكت عن 
القصـــة الحزينـــة كمـــا كانت فـــي الواقع 

عاشته. الذي 
هـــذه الفتاة اســـمها )إخـــالص. ع. ت( من 
مواليـــد 1997 في مدينـــة الموصل من أب 
ســـني وأم شـــيعية. وهي تتحدث عن عائلتها 
قائلـــة: أمـــي تزوجت مرتيـــن األول كان من 
شـــيعي ولي اختان وأخ واحـــد من هذا األب 
الشـــيعي، وعندمـــا كبرتـــا طلقـــت أمي من 

الرجل الشـــيعي، ثـــم تزوجت مـــن الرجل 
الســـني وهو اب إلخالص، وبعـــد مرور وقت 
طويـــل وعندمـــا كانت إخالص في الشـــهر 
الخامـــس عشـــر طلقت امهـــا مـــرة ثانية، 
وبقيت مـــع امها وعندما وصلت الى الســـن 
السادســـة عشـــر مرة اخرى التقـــت بابيها 
للمـــرة االولى لكنها لم يكن لديها احســـاس 
تجاهـــه ولم تفـــرح بلقاءه وخاصـــة بعد ان 
اجبرهـــا ان تـــزوج مقابـــل مليـــون ونصف 
دينـــار، وبعد زواج اخالص بثمانية اشـــهر و 
ضربها مـــن قبل زوجها تتـــرك الرجل الذي 

عليها. غصبـــا  تزوجها 
عاشـــت اخالص حياة قاســـية منذ صغرها، 
وخاصـــة انها كانت بعيـــدة عن االب وعانت 
مشـــكالت الحياة وانها اشـــتغلت منذ السن 
الثالثة عشـــر في شركة )الحســـن( كطباخة 
وحتى مجـــيء الداعش واحتاللهـــا للمدينة، 
وبهـــذا كانـــت المصـــدر الوحيد لتكســـب 
لعائلتهـــا  وتؤمـــن لهم لقمـــة العيش. كانت 
اخـــالص تلتقي باختيهـــا من امهـــا، وهما 
)ســـحر 27 سنة، عبير 23 ســـنة(، وهما 
ايضـــا عاشـــا حيـــاة قاســـية بعـــد أن قتل 
زوجاهمـــا )عدي وحمـــد( اللذيـــن كانا من 
منتســـبي الشـــرطة وجهاز مكافحة االرهاب 

مـــن قبل تنظيمـــات داعش فـــي الموصل.
اخالص تســـتمر فـــي الحديث عـــن حياتها 
قائلة فـــي ليلة 2016/2/2 في الســـاعة 
التاســـعة وكانت االجواء ماطـــرة وباردة جدا، 
كنت جالســـة مـــع امي و ابنتيهـــا وولديهما 
فـــي غرفة مظلمـــة حول مدفـــأة، فجأة دخل 
عشر رجال بمالبس ســـوداء وذو لحية طويلة 
وبيدهـــم االســـلحة الى بيتنا علـــى الجدران 
وكســـروا االبواب ووضعوا فوهات االســـلحة 
علـــى رؤوســـنا ونحن لـــم نقدر على شـــيء 
ســـوى ان نصـــرخ لكن دون جدوى بســـبب 

صـــوت المطـــر واالجـــواء العاصفـــة، قالوا 
لنـــا )انتم من الشـــيعة ومصيركـــم الموت(، 
وأخذونـــا بســـيارتين من نوع ســـنتافي الى 
محكمتهم فـــي فضيلية، وحققـــوا معنا وكان 
هنـــاك رجـــالن تحققا معنـــا لقبهمـــا )أبو 
عتبة وأبـــو عامـــر(، كان مالمحهـــا مخيفا 
جدا، كنـــا نخاف كثيرا جدا، وســـجنونا في 
غرفتيـــن، حيث مـــأت بفتيـــات االيزديات 
وعددهن خمس عشـــرة فتـــاة، واثنتان منهن 
كانتا فـــي العاشـــرة واحدهما كانت باســـم 
زينـــب وخطبوهـــا بالغصب علـــى امير من 
الداعـــش، وكانـــوا يتعاملون بهـــم يبيعونهم 
ويشـــترونهم فيمـــا بينهـــم، كانت النســـاء 
االيزديات محبوســـات في الغـــرف وأباءهن 
وازواجهـــن واخواتهـــن مقيـــدي االيدي من 
الخلـــف ومعصوبـــي العيون محبوســـون في 
حديقـــة الســـجن، وكان مســـلحوا داعـــش 
يقومـــون باطـــالق النـــار على رؤســـهم من 
الخلـــف امـــام زوجاتهم وذويهـــم، وهن وراء 
القضبان كن يصرخن ويبكين ويشـــاهدن قتل 
اباءهـــن وازواجهن، وبقيت هؤالء النســـاء في 
الســـجن، لكن داعـــش كان ياخذ في كل يوم 
واحـــدة منهـــن ويتعاملون بها فيمـــا بينهم. 
أتذكـــر ان االيزديات كن جريئـــات واقوياء 
جـــدا فكن يقلن ألبـــو عامـــر اذا انت رجل 
اقتلنـــا ال ان نعيش بهذا الشـــكل. رأيت في 
إحدى المـــرات ان داعش قـــد علق )60( 
شـــخصا على الجســـر الخامـــس وكان اثنين 
منهـــم من البيشـــمركة اســـرا فـــي المعركة، 
والبقيـــة قـــد القي القبـــض عليهـــم بتهمة 
التجســـس لصالح قوات البيشمركة وأعدموهم 
جميعا وأبقـــوا جثثهم معلقات على الجســـر 

أيام. ثالثـــة  لمدة 
بعـــد 15 يـــوم من ســـجننا فـــي حديقة 
الســـجن التي احمرت من دمـــاء المذبوحين 

بيد داعـــش، أعدمـــوا امي واختـــي االثنين 
امـــام عيني وضربوا طلقـــات على رأس اختي 
مـــن الخلف لكنهـــم ضربوا امـــي بطلقة في 
جبينهـــا ومن قام بقتلهن يلقـــب بأبي عامر.
داعـــش لم يقتلونـــي قالوا انت ابوك ســـني 
واطلقوا ســـراحي بعد ثالثة أيـــام، وأخذوني 
الـــى ابـــي الـــذي طلـــق امـــي وزوجنـــي 
بالغصـــب، بعـــد اســـبوع طردنـــي ابي من 
البيـــت، بســـبب عـــدم وجود شـــيء نأكله، 
رأيت احـــد الجيران كيف كانـــوا يصطادون 
القطط ويســـلقونها ويأكلونهـــا، رأيت الجثث 
مرميـــة فـــي الشـــوارع وكيـــف ان الكالب 
والقطـــط يقومون بأكل لحومهـــا ويأكلون دماغ 
الجثث، كانـــت المدينةمدمـــرة بالكامل، بعد 
ان تركـــت بيت ابي ذهبـــت لبيتنا وبحثت 
عـــن اوالد اخوتـــي )صفوان محمـــد ناظم 7 
ســـنوات، ريـــان عـــدي عزيز 3 ســـنوات( 

ووجدتهمـــا في بيـــت الجيران.
لم يكـــن لدينا مكان نعيش فيـــه، لذا اخذت 
الولديـــن ووجدنـــا بيتا صغيرا مـــن الطين لم 
يعيـــش فيه احد عند معســـكر غزالني مقابل 
حـــي منصـــور قرب تقاطـــع طريـــق بغداد، 
كانـــت االجواء بـــاردة جدا واالمطـــار غزيرة 
ولـــم يكن لدينا ســـوى بطانيـــة نتغطى بها، 
وفـــي النهـــار كنت اذهـــب الى المســـاجد 
واتســـول كي احصـــل على ما اســـتطيع ان 
اشـــتري بـــه االكل لالطفال، بقينـــا في هذا 
البيـــت الطيني لمدة ســـبعة أشـــهر وحتى 

تحرير الســـاحل االيســـر من المدينة.
في يـــوم 2017/3/26 حـــررت منطقتنا 
واتيـــت مع ولدي اخواتي الـــى مخيم خازر، 
اتذكـــر اننا وصلنـــا الى المخيم في الســـاعة 
السادســـة، وبقيـــت لمدة 25 يـــوم الى ان 
اتيـــت اليك كـــي تجد لنا عالجـــا لما نحن 

. فيه
بعـــد ان جاءت الى مكتب مؤسســـة بارزاني 
الخيريـــة وجدنـــا لهـــا عمـــال فـــي احد 
المنظمـــات وهي االن تعمـــل كطباخة براتب 
شـــهري، وتقول اخـــالص بعـــد ان وجدت 
عمـــال لها مـــن قبل المؤسســـة، انـــا االن 
اعيـــش وما اســـتلمه من راتـــب اصرفه على 
الولديـــن ونشـــكر الله لما فتح لنـــا من باب 
الخيـــر بعد ان ذقنـــا المرارة وايام تعيســـة. 
قالـــت اخـــالص: امنيتي الوحيـــدة ان أربي 
هذان الولـــدان وانتم تســـاعدوننا وال اريد ان 
ارجع الـــى الموصل النني لـــم يبق لي أحد 
هنـــاك، وال اجـــد أهال اطلب منه المســـاعدة 

الخيرية. بارزاني  مؤسســـة  غير 

اردالن كزنيي- من موظفيي المؤسسة
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إخالصوالولداناليتيمان

فـــي االول مـــن شـــهر حزيـــران/ يونيـــو تقام 
احتفاالت مختلفة بمناســـبة اليوم العالمي لحقوق 
االطفـــال وفي بعـــض البلدان عرف هـــذا اليوم 
باليـــوم العالمي لحقوق االطفـــال، وفي هذا اليوم 
تقام نشـــاطات مختلفـــة لبيان حقـــوق االطفال 
وتوعيـــة االفـــراد تجـــاه حقوق االطفـــال وتنظم 
احتفـــاالت ومراســـيم وأجواء إلدخـــال الفرحة 
والســـرور على قلـــوب االطفال في هـــذا اليوم.
هذا اليـــوم أختيـــر للمـــرة االولى بعـــد مؤتمر 
اإلتحـــاد النســـائي الديمقراطـــي العالمي ســـنة 
1949 فـــي موســـكو كاليوم العالمـــي لحقوق  

االطفـــال فـــي 1950/6/1.
وبهـــذه المناســـبة وإلدخال الفرحـــة في قلوب 
االطفـــال قامـــت مؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة 
بنشـــاطات مختلفة لأطفال وكانـــت موزعة على 
مختلـــف الجوانـــب، منها مـــا يتعلـــق بأطفال 
داخل مخيمـــات النازحيـــن والمهاجرين، ومنها 
مـــا يخص أطفال لشـــهداء في جبهـــات القتال 
دفاعا عن كوردســـتان، ومنها مـــا يتعلق بأطفال 

فـــي دار بيت لالبتســـامة لرعايـــة االطفال.
قـــال الســـيد ابراهيـــم ســـمين عضـــو الهيئة 
اإلدارية لمؤسســـة بارزانـــي الخيرية حول اهتمام 
المؤسســـة باالطفـــال: تهتـــم مؤسســـة بارزاني 
الخيرية كمنظمة انســـانية مهتمة باالطفال ســـواء 
أكان فـــي الجانـــب التربـــوي أم فـــي الجانب 
المـــادي ولهذا الغرض قامت بإنشـــاء مشـــاريع 
خاصـــة بخدمة االطفال كمشـــروع رعاية االعزاء، 
ونشـــاطات مختلفـــة في المراكز وفتـــح الدورات 
وبيـــوت تربويـــة خاصـــة وتقديـــم ارشـــادات 
لأطفـــال، وكذلك كانت المؤسســـة عونا وســـندا 
للطالب كي تشـــجعهم وتعينهم لأســـتمرار في 

عمليـــة التعليم.
وفيمـــا يخص النشـــاطات التي اقيم فـــي اليوم 
العالمـــي للطفـــل قال الســـيد ابراهيم ســـمين: 
»تنظـــر مؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة الى هذا 
اليـــوم باهتمام كبيـــر، واســـتقبلته وخطت نحوه 
وتوجهـــت اليه محملـــة ببرنامج منظـــم ولهذا 
احيـــت احتفـــاالت تربويـــة ومفرحـــة مختلفة 
ألطفـــال النازحيـــن والمهجاريـــن فـــي جميع 
المخيمـــات«. وقال أيضا: نهـــيء أجواء جميلة 
فـــي بارك أكـــوا تارين لأطفال الذين استشـــهد 

اباؤهم دفاعـــا عن أرض كوردســـتان«.  
 هيأت مؤسســـة بارزاني الخيرية بالتنســـيق مع 
بـــارك ومســـبح أكوا تاريـــن في اليـــوم العالمي 
للطفل اجـــواء جميلـــة ألطفال الشـــهداء الذين 
استشـــهدوا في جبهات القتـــال دفاعا عن أرض 
كوردســـتان، وقضى 400 طفـــل أوقاتا جميلة 

داخل بارك ومســـبح أكـــوا تارين.
في االول من شـــهر حزيـــران/ يونيـــو الموافق 
لليـــوم العالمـــي للطفل قضـــت 400 طفل من 
أطفـــال شـــهداء الدفاع عـــن أرض كوردســـتان 
اوقاتـــا جميلـــة في بـــارك أكوا تاريـــن ووزعوا 

عليهـــم هدايـــا مختلفة بهذه المناســـبة.
قـــال الســـيد إبراهيم ســـمين: »تقوم مؤسســـة 
بارزانـــي الخيرية بجمـــع 400 طفل من أطفال 
شـــهداء الدفاع عن ارض كوردستان بهدف قضاء 
وقـــت ممتع في مســـبح وبـــارك أكـــوا تارين، 
وعلـــى الرغم من ان االطفال يلعبـــون في البارك 
ويســـبحون في المســـبح، فإن مؤسســـة بارزاني 
الخيرية تقـــوم بتوزيع الهدايا عليهم«. وأشـــار 
في كالمـــه إلى االهتمام باالطفـــال وأهمية احياء 
هـــذا اليـــوم وقال: »نحـــن كمؤسســـة بارزاني 
الخيريـــة نـــرى من واجبنـــا ان نســـاعد ونؤيد 
أطفال الشـــهداء، وفـــي هذا االطار اســـتطاعت 
المؤسســـة ان تكفـــل أكثر مـــن 4000 طفل 
يتيم ضمن مشـــروع رعاية األعـــزاء وتوزع عليهم 

مســـتحقات مالية في كل شـــهر«.
نظمت مؤسسة بارزاني الخيرية وجبة عشاء 

وحفلة خاصة لأطفال االيتام في بيت لالبتسامة
فـــي بداية الحفـــل قدموا لهم ارشـــادات صحية 
حول تنظيف االســـنان ثم عزفـــت مجموعة من 
المقاطع الموســـيقية، وفي نهاية االحتفال وزعت 

الهدايا علـــى االطفال في دار بيت لالبتســـامة.
بمناســـبة اليـــوم العالمي للطفل قامت مؤسســـة 
الخيريـــة بنشـــاطات مختلفـــة ومن  بارزانـــي 
ضمنهـــا توزيع الغذاء واحتياجـــات االطفال على 
3500 طفل مـــن اطفال النازحيـــن في مخيم 

. ر ز خا
قال الســـيد ابراهيم ســـمين عضو الهيئة االدارية 
لمؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة في هـــذا الصدد: 
نســـبة كبيرة من اطفـــال النازحيـــن يحتاجون 
الـــى مســـاعدات معنويـــة بســـبب ظروفهـــم 
المعيشـــية الســـيئة وفضال عن تقديم المساعدات 
الغذائيـــة مـــن قبل مؤسســـة بارزانـــي الخيرية 
وتوفيـــر االحتياجات الضرورية، قامت المؤسســـة 
بحملة واســـعة بمناســـبة اليوم العالمـــي للطفل 
وفيهـــا وفرت المؤسســـة الحليـــب لـ 3500 

طفـــل رضيع مـــع احتياجـــات اخرى. 
بســـبب مـــا تعـــرض لـــه اطفـــال النازحيـــن 
المختلفة  المعارك والتوتـــرات  إثـــر  والمهاجرين 
ومـــا تركته مـــن اثار علـــى نفوســـهم وبهدف 
ابعـــاد هذه التأثيرات تقوم فرق مؤسســـة بارزاني 

الخيرية فـــي المراكز الثقافيـــة داخل المخيمات 
بفتـــح دورات تربويـــة وتعليمية بالتنســـيق مع 

العالمية. المنظمـــات 
اجريـــت  للطفـــل  العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
مراســـيم واحتفـــاالت مختلفـــة فـــي المراكـــز 
الثقافيـــة والتراثية في المخيمـــات التي تديرها 
مؤسســـة بارزانـــي الخيرية. وفي هـــذا الجانب 
قـــال الســـيد إبراهيـــم ســـمين: فـــي مخيمات 
)قوشـــتبة، كوركوسك، هرشم، باســـرمة، باريكة، 
دوميـــز، قاديـــا، ديبكـــة، دركار عجـــم، باجيد 
قامت مؤسســـة  دارشـــكران، بحركة(  كنـــدال، 
بارزانـــي الخيرية بنشـــاطات مختلفة بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للطفـــل وفي النشـــاطات قدموا 

مســـرحيات وموســـيقى واغانـــي لأطفال.
من المعلوم ان النشـــاطات تســـتمر فـــي المراكز 
الثقافيـــة المختلفة داخـــل المخيمات وفيها تقدم 
ارشـــادات للتوعية تجاه االطفـــال وحول كيفية 
التعامـــل معهم وخاصة من قبـــل األبوين, وتقدم 
معلومـــات كثيرة حـــول ذلك حتـــى تهيأ بيئة 

المخيمات. داخل  لالطفال  مناســـبة 

تنظيماحتفاالتونشاطاتمختلفةفياليومالعالميللطفل

19



June  2017     No.30

20

As part of the joint project 
between UNICEF and BCF that 
signed back in February this 
year, reconstruction efforts and 
aid continue to reach various 
areas in al-Zummar within 
Nineveh province.
The project includes 
reconstructing sanitation and 
drainage networks, distributing 
cleaning products and clothing 
for children. The project 
is aimed to benefit 28,000 
civilians with an extra 30,000 
children receiving assistance.

As part of the project, clean 
water reached Tal-Moos village 
with a 1050M long pipeline. 
The water project benefits 
60 households at the village 
and was completed within 
10 days. Another component 
of the project has been the 
reconstruction of water closets 
and facilities at Abu-Wajna 
school in Abu-Wajna village 
within al-Zummar. The latest 
project costed 18,857USD 
and was completed within two 
months benefiting 700 school 
pupils. 

The joint project still continues 
aiming to benefit the returnee 
families and assist them to 
rebuild their life anew. 

Through a joint project between UNICEF 
and BCF, reconstruction efforts continue 
in al-Zummar
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The young aunte Ekhlas:
The tragic story of a kind-hearted woman 

After Newroz holidays I was working 
at my office. I would meet many people 
on daily basis. I would listen to their 
stories, problems, complaints and 
suggestions. These would impact on our 
administration decisions. 
One day a female IDP came to my office. 
Once she took her seat I learned why 
she is lonely. A young helpless girl with 
her face palled for the miserable life she 
has been through. I pretended busy with 
writing, I knew she had too much to say 
but cannot express it easily. For that, I did 
not talk to her for a while so that she can 
pull herself together and express herself 
properly. Then I invited her to talk. She 
started talking to me anxiously ‘ I need 
nothing, I am not here to ask anything for 
myself. It is for two children who live with 
me and I am a lone. I am asking food for 
them.  At times, the words would stick in 
her throat needing to cry. I was steering 
at the window; I would not look at her so 
that she can express herself freely. Then 
she continued to tell me the whole tragic 
story as follows:
Her name was Ekhlas, she was born in 
1997 in Mosul with a Sunni father and 
Shi’ite mother. She had two sisters and one 
brother. Her two brothers were older and 
were step-brothers from a Shi’ite father. 
When her parents divorced her father 
leaves her while she is only 15 month old. 
Ekhlas was not happy when she reunites 
with her father as he mercilessly forced her 
to marry a man in exchange of 1,500,000 
Iraqi Dinars. 
After just eight month and too much 
beating from her husband, Ekhlas 
separates from him. She starts working 
as a cook at a private company when she 
was only 13 years old until the arrival of 
ISIS. This was the only source of Ekhlas’s 
income. Her sisters, Sahar (27 years old) 
and Abeer (23) whose husbands were 
police and antiterrorism recruits with the 
Iraqi government killed prior to 2014 by 
undercover ISIS fighters in Mosul. 
Ekhlas continued with difficulty ‘on a 
rainy night on 2/ 2/ 2016  when me, my 
mother,  my two sisters and their sons 
were sitting around a heating stove, 
suddenly ten armed men dressed in black 
with long beards jumped into our house 

from the walls. They broke into the door 
and pointed their guns at us and we started 
screaming. They told us “you are Shi’ite, 
death is your fate”. There was a heavy rain 
outside, they took us with cars and brought 
us to their Shari ’a court in al-Fazila. 
Those who interrogated us were called 
‘abu-Atia and abu-Amir’. They had 
very nasty and scary looking. They 
detained us in two rooms. There were 
only Yazidi girls, they were around 15 
girls. Two of the girls were aged ten one 
of them her name was Zaynab. They 
forcefully married them to two of their 
Ameers. They were trading the Yazidi 
girls. The girls and women were detained 
inside while their fathers and brother 
were outside in the garden blinded and 
handcuffed. They shoot their head with a 
pistol one by one while the women were 
watching. The women were screaming 
behind the window bars. Later they 
would take women every day trading 
them for money. I remember, the Yazidi 
women were too brave, they would tell 
Abu Amir ‘shoot us if you are a man 
instead of leaving us to this life’. One day 
I saw it with my own eyes, ISIS had hung 
60 people on the Fifth Bridge in Mosul, 
two of them were Peshmerga captured 
during a fighting.  The rest were arrested 
and executed for spying on behalf of the 
Peshmerga. They left them hung there for 
three days.’
After 15 days, they killed my mother 
and two sisters at the garden which 
was stained in blood. They forced them 
to knell on the ground. My two sisters 
were shoot from the back head while my 
mother shoot from the forehead. They 
were killed by Abu Amir.
The ISIS fighters speared my life as I was 

from a Sunni father. They freed me after 
three days and took me back to my father 
who had forced me into marriage. My 
father kicked me out on to the street after 
one week as we had nothing to eat. I saw 
it with my own eyes one of our neighbors 
caught a cat and cooked it for eating. Cats 
and dogs were eating human corpses on 
the streets. The city was destroyed and 
devastated. Then I went to our old house, 
picked up the two sons of my sisters ( 7 
years old Safwan and 3 Years old Rayyan) 
from a neighbor. But we had no place to 
live. I took the children with me and went 
to a muddy empty house near Gazlan 
military base opposite Mansour area and 
near Baghdad Dawra.it was a very cold 
muddy house with nothing inside a part 
from a blanket and a pillow. I would go 
begging to the mosques during day time 
to earn 3 Dinars to buy food for the kids. 
We stayed in that muddy house for seven 
months until the area was liberated. 

Our area liberated on 26th of March 2017. 
I held the hands of my two nephews and 
headed to Khazir camp. I remember, we 
arrived here at 6 o’clock in the evening. 
After 25 days I came here to your office 
to find a solution for us. The next day 
you sent me to an organization to work 
as a cook. I am now very happy and my 
colleagues are   very good. The salary 
I get I buy foods and stuff for the kids, 
they always pray for you. The last think 
Ekhlas said ‘my only wish is to grow 
these two kids with your help, I don’t 
want to go back to Mosul. I have no one 
apart from God and you the BCF. You are 
a grate support to me.’
Ardalan Gaznaee - BCF Staff
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In a new initiative sponsored by Mr Sirwan 
Barzani, in order to pay a little tribute to 

Peshmerga Martyrs who lost their lives 
in the fight against ISIS, BCF provide a 
financial allowance to their families before 
the fall of Eid al-Fitr.

 The project to provide a sum of One 
million Iraqi Dinars to families of  (1,410) 

Peshmerga Martyr started in a ceremony 
held in Erbil. The ceremony was held on 
16th June 2017 and was attended by 
Family members of around 400 Peshmerga 
Martyrs, Mr Sidad Barzani (the special 
representative of the president of KRI), Mr 
Sa’adi Pira (member of PUK’s politburo), 
Mr Kareem Sinjari (acting Minister of 
Peshmerga Affairs), Mr Nawzad Hadi 
(Governor of Erbil), representatives of 
UNHCR, UNICEF and other national and 
international NGOs; and  local government 
officials. 

The ceremony started with a minute 
science with the Ay Raqqb national 

anthem in tribute to Peshmerga Martyrs 
of Kurdistan and followed by a number of 
visual features on BCF and the project to 
assist families of Peshmerga Martyrs. A 
number of speeches were also given at the 
ceremony. In a short speech on behalf of 
families of Peshmerga Martyrs delivered 
by Mss Govand Muhammed Bawa (a 
daughter of a Peshmerga Martyrs ) she 
expressed their thanks and appreciation 
to the initiative by  Mr Sirwan Barzani 
and the continued assistance families 

of Peshmerga Martyrs  receive from the 
BCF. She added that the BCF has never 
forgotten families of Peshmerga Martyrs 
and they take every opportunity to help 
families and children of Peshmerga 
Martyrs of Kurdistan. In a speech delivered 
by Mr Nawzad Hadi he also appreciated 
the initiative and highly praised the role 
played by the BCF in assisting families 
of Peshmerga Martyrs and all other  
sections of the Kurdistan society including 
IDPs, refugees and the low-income people 
of Kurdistan. He finally, thanked Mr Sirwan 
Barzani and the BCF for paying due 
attention to families of Peshmerga Martyrs 
through this project. 

In his speech to the audience, Mr Kareem 
Sinjari stated ‘Peshmerga is the most 

sacred name and blood giving is the 
greatest pride. Peshmerga has turned 
Kurds into a symbol to freedom’. Hence, 
he appreciated that the BCF has never 
forgotten their sacrifices and always trying 
to serve families of Peshmerga Martyrs in 
any ways possible.

At the ceremony a speech was also given 
by Mala Abdulla Saeed (President of 

the Kurdistan Scholar’s Islamic Union), in 
which he praised the initiative of BCF and 
Mr Sirwan Barzani as it comes at the last 
ten days of the Holy Month of Ramadan. 

 Finally, Mr Musa Ahmad (president 
of the BCF) delivered a short 

speech starting by addressing families of 

Peshmerga Martyrs and stating ‘it is the 
greatest pride for us to serve you’. He 
then added ‘we thank the rich people of 
Kurdistan who have always been with us in 
assisting the people of Kurdistan, refugees 
and displaced people’. He then thanked Mr 
Sirwan Barzani for delivering his assistance 
through the BCF who, like it does in all 
its activities, will distribute the assistance 
according to the list of names provided by 
Ministry of Peshmerga Affairs. Mr Ahmad 
then pointed to one of BCF’s outstanding 
projects which are the ‘Orphan Care 
Project’ through which 17,000 orphans are 
sponsored in the KRI. 

Finally Mr Musa Ahmad revealed a new 
project of BCF which is to support injured 

Peshmerga of the ISIS war that will be 
delivered on the first day of the next Islamic 
Eid (Eid al-Adha). Mr Musa invited all other 
humanitarian organizations, rich people in 
Kurdistan and generous donor countries to 
do their part in making the planned project 
to assist injured Peshmerga successfull. 

At the end of the ceremony, the financial 
assistance delivered to families of 310 

Peshmerga Martyrs the rest of who will 
receive their share before the fall of Eid al-
Fitr. Similar ceremonies were held in other 
major cities of the KRI to start delivering 
the financial assistance to the targeted 
families of 1,410 Peshmerga Martyrs. 

  

 Families of Peshmerga Martyrs of the ISIS
war receive a special financial assistance
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Dry food is provided for all three communities (the 
host, IDPs and refugees). In addition ready meals are 
provided for newly-arrived IDP and refugee people

The sector generally involves providing hygiene kits and 
cleaning products in addition to organizing awareness 
raising sessions to give instruction on water storing and to 
promote hygiene and environmental protection in and out of 
refugee and IDP camps. The activities may also include the 
construction of water treatment facilities and the provision 
of rubbish bins aimed at the protection of the environment 
and protection against infectious disease.  

Job opportunities are provided for people from 
various communities, in addition to vocational 
training to enable people stand on their feet and 
get into the job market or earn through their own 
initiatives

The administration tasks of camps are conducted 
in addition to coordination among major 
stakeholders such as (government authorities, UN 
agencies, communities and other NGOs)

Disabled people and people with special 
needs are assisted by providing goods such as 
(wheelchairs, walking aids, crutches and so on) 
and services. 

Through this sector, non-food items are provided for 
all three communities. The items include (household 
items, kitchenware, clothing, cash assistance cooling 
and heating devices and others)  

Various protection-related assistance are given through 
this sector such as (health, legal and psychological) 
advice and assistance

The education process is supported for all three 
communities through providing educational 
assistance such as school bags, stationary and 
school facility support

 The largest sector of  BCF
,
s work through

  which orphan children cared for with regular
financial assistance

Health care assistance and medical supplies are 
provided to all three communities through offering 
medical supplies to hospitals, setting mobile clinics and 
building health-care facilities
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The Barzani Charity Foundation is a non-
governmental, non-political and non-

profit organization which was founded in 
2005 in Erbil, the capital city of the Kurdistan 
Region of Iraq. Mr Masrour Barzani is 
the head of BCF’s board of founders and 
directly oversees the operation of this 
foundation.

The BCF has legal permission to work 
as a charitable non-governmental 

organization from both the Iraqi Government 
and the KRG. The increasing activities of the 
BCF in the area of humanitarian response 
to IDPs and refugees inside and outside 
KRI has given great credibility to the BCF in 
relation to reputable intergovernmental and 
international organizations and resulted in 

increased cooperation and coordination 
between the BCF and other concerned 
parties. These factors lead to the BCF 
being granted a Consultative Status at the 
United Nations Economic and

Social Council (ECOSOC) in the 
organization’s meeting in April 2016.

The BCF aims to provide assistance 
to local people in need, internally 

displaced people and refugees. The 
BCF also aims to improve the education 
(especially child education) and health 
fields in the Region and strives to improve 
the lives and opportunities of the disabled 
and people with special needs. In addition, 
orphan care makes one of the BCF’s major 
working areas so far.

Barzani Charity 
Foundation has 

been 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 a privilege to serve one’s own people). 
Therefore, people or humanity makes the 
centre for the BCF’s humanitarian work. For 
that, where there is a need for humanitarian 
assistance, the BCF considers its own 
responsibility to help, especially where it 
falls within its capacity and working sectors 
including (food assistance, non-food 
assistance, health and WASH, disability 
and education).

In a public announcement the BCF 
released details of its charitable 

activities in the Holy month of Ramadan 
during which more than 0ne million 
people have been reached of which 
Mosul IDPs represent %45 while %55 
of all assistance in Ramadan has gone 
to the KRI host communities.

The details released on 24th June 
2017 that fell on the last day of 

the Holy Month of Ramadan. In the 
announcement BCF released main 
figures related to its activities in the 
humanitarian field in the Kurdistan 
Region of Iraq. According to the 
announcement, in total, BCF assistance 
reached (212,357) families and 
(1,078,000) individuals. The assistance 
distributed over major humanitarian 
areas where BCF is actively involved. 
In the food sector, BCF assistance 
has reached (368,723) individuals 
from all three communities (the host, 
refugee and IDP). In the Non-food 
sector BCF assistance has reached 
(42,145) individuals of whom (1,648) 
people were from families and relatives 
of Peshmerga Martyrs who received 
special cash assistance donated by Mr 
Sirwan Barzani. Another (512) orphan 
children of Martyred Peshmerga 
received cash assistance, toys and 
gifts and another (300) children without 
parents received gifts and other items. 
The WASH sector has benefited a 
massive (23,104) in this month only. 
BCF assisted another (2,166) people 
in the livelihoods sector. More people 
were reached through BCF’s activities 
in the Protection sector whose number 

has reached (3,728) in the last month. 
Health assistance reached another 
(8,437) individuals. Another important 
and active sector is disabled care 
in which (180) people were reached 
through various assistance. On of BCF’s 
major works in 2017 has been the 
management of (14) IDP and refugee 
camps within Erbil Governorate through 
which (656,716) people received 
assistance in Ramadan.

 In terms of the financial cost of 
the activities in Ramadan, the 

total cost has reached a massive 
(5,992,665,906IQD) from which a 
staggering (1,787,000,000IQD) has 
gone to families of Peshmerga Martyrs 
in the form of cash assistance to (1,686) 
families. Another (612,810,000IQD) 
has been spent on assistance to the 
KRI host community. The humanitarian 
assistance delivered to displaced people 
in and out of shelter camps reached a 
staggering (3,551,450,906IQD). While 
the cost of assistance delivered to 
refugees was (41,405,000IQD).

As for the funding sources, %46 of the 
total funding donated by charitable 

people from the KRI including private 
companies and charitable individuals. 
%40 of the funding has been in 
collaboration with NGOs and other 
humanitarian institutions working at 
shelter camps where the BCF activities 
took place in Ramadan. International 
NGOs has had a share of 10% in 
the total funding spent in Ramadan. 
The remaining 4% has been secured 
through UN-affiliated agencies.
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 BCF released a public announcement on its Ramadan activities:
more than one million people reached


