
شانازیی بۆ مرۆڤ خزمتكاری میللتی خۆی بت        
  مستفا بارزانی 



و ناسیاسی و ناحكومی دەزگایکی بارزانی خرخوازیی ده زگای
ھهرمی  پایتهختی ھهولری له  ٢٠٠٥ سای له  ،ویستن قازانج
سهرۆكی بارزانی) (مهسرور بهڕز دامهزراوه و عراق كوردستان-

بارزانییه. دامهزرنهرانی دهزگای خرخوازیی بۆردی
مرۆڤ بۆ  دەفرموت:(شانازییه  ك بارزانی) وتی(مستفا لژر 
دەستی بارزانی خرخوازیی دەزگای بت) خۆی میللهتی خزمهتكاری
حكومهتی و كوردستان ھهرمی حكومهتی له مۆه تی كرد. كاركردن ب
ئهمه ریكا ویالیه تهیهكگرتووهكانی له ھروەھا وهرگرتووه، عراق
مانگی لهكۆبوونهوهی پدراوە. كاركردنی مۆه تی لهسای(٢٠١٦)
نهتهوهیهكگرتووهكان، ھهماھهنگی و كارگی ٢٠١٦ـی سای نیسانی
ئهنجوومهنی راوژكاری له ئهندامی وەك خرخوازیی بارزانی دهزگای

كرا. قبوڵ (ECOSOC)یهتی كۆمه و ئابووری
كوردستان سنووری بارزانی خرخوازیی دەزگای مرۆییكانی كارە
سوریاــ ــ  وتانی(توركیا له لهھهریهك تپهڕاندووه، عراقی و
كاری كردووه، ئوستراليا) و یمن و بنگالدیش ــ سبیا ــ سعوديه
دەكرن پاپشتی دۆنرەكان)ەوە و (سپۆنسر لرگی پرۆژەكانمان

.یھ چاالكییكاندا ل رۆیان خۆبخشكان و
له ھهولره له پارزگای بارزانی دهزگای خرخوازیی سهرهكی ئۆفیسی
ویالیتیكگرتووەكانی و ئوروپا ل نونرایتی كوردستان، ھهرمی
جبجكردنی بۆ بكات پویست شونك لھر ،یھ ئمریكا

تایبت دەكاتوە. نووسینگی یان پرۆژەكانی، ئۆفیس

پیام •
بۆ ئارامی و ئاشتی پناو ل ھاوکاری و خزمتگوزاری گیاندنی

مرۆڤایتی. و ژینگ

دیدگا •
مرۆڤکان تیدا ک ھژاری، ب جیھانکی وەدیھنانی بۆ ھودەدەین
ژینگیکی ل بونیادنر پروەردەیکی بۆ پویست خزمتگوزاری ل

سوودمندبن. یکسانی ب پارزراودا



 ل پناو ئاشتی و ئارامی
سكترەكانی كاركردنی دەزگا 

خۆراک و ناخۆراك: خۆراكی ئامادەو خۆراكی وشك، پداویستی ناوماڵ.
CCCM : بڕوەبردنی كه مپ و ھماھنگی.

ئاو و ئاوەڕۆ و ھۆشیاری: دابینكردنی ئاوی خواردنوە، تۆڕی ئاو، لدانی بیری ئاو 
و دابشكردنی پداویستی پاك و خاونی.

ھاوکاری کاش: ھاوكاری مندانی بنازی باوك، ئافرەتانی بسرپرشت.
تندروستی: نۆژەنكردنوە و دروستكردنی بنكی تندروستی، دابینكردنی پداویستی 

تندروستی بۆ نخۆشخانكان، نخۆشخانی گڕۆك.
دروستكردنی  نۆژەنكردنوەو  خوندن،  پداویستی  جانتاو  دابشكردنی  پروەردە: 

.قوتابخان
ژیانوانی: خولی پیشیی، پرۆژەكانی كاش برامبر كار.

تایبت،  پداویستی  خاوەن  پداویستییكانی  دابینكردنی  و  راھنان  پاراستن: 
نۆرینگی یاسایی و خولی تایبت بۆ مندان و ئافرەتان.

پناگ: دابینكردنی چادر و كرەڤان، نۆژەنكردنوەی خانوو.
پرەپدان: برزكردنوەی تواناو ئنجامدانی راھنان و چاالكی كۆمگای مدەنی.



 بۆ ژینگ و مرۆڤایتی
پۆژە گرنگكان 

دەزگای خرخوازیی بارزانی بۆ پنابران و خكی خۆجی سدان 
پرۆژەی ئنجامداوە، گرنگترینیان ئمانی خوارەوەن:

• بڕوەبردنی ١٦ كمپ ل ھرمی كوردستان.
• پرۆژەی ئازیزان تایبت بمندانی بنازی باوك.

ستی  ھزار   ٣١٤ دابشكردنی  قوتابخانو   ٥٠ نۆژەنكردنوەی   •
جانتای خوندن.

• پرۆژەی چاودری خاوەن پداویستی تایبت.
 رم لزار ژەم خۆراكی گد ھدابینكردنی ٩,٩٠٠ ملیۆن و نۆس •

ماوەی ٤٥ رۆژدا.
• پۆژەی دروستكردنی ٣ كمپ بۆ ئاوارەكان دانیك ل شاری 

(وان) ل توركیا.
• دروستكردن و بڕوەبردنی ٢٢ سنتری رۆشنبیری و پیشیی.

• پۆژەی خانی بساچوانی (نور) ل ھولر.



وەدیھنانی جیھانكی ب ھژاری
چاالكیی نودەوتییكانی دەزگای خرخوازیی بارزانی 

بۆ  ھاوكاری  گیاندنی  ھبووە،  چاالكی  عراقیش  باشووری  و  ناوەڕاست   ل كوردستان  لھرمی   جگ بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
ئاوارەكانی الفاوی سای ٢٠١٣ ل باشووری عراق و گیاندنی ئاو و پداویستی پزیشكی لكاتی پیسبوونی ئاوی شاری بسرا لھاوینی 

٢٠١٨، ھروەھا پشكش كردنی كۆمكی دارایی بۆ ٤٨٠ خزانی قوربانی خۆپشاندانكانی عراق ل سای ٢٠١٩.
ل كۆتایی سای ٢٠١١، ھروەھا  بارزانی ب ٤٠٠ كرەڤان ل شاری (وان) دوای روودانی بووملرزە  توركیا: دروستكردنی كمپی 

ھاوكاریكردنی پنابرانی سوریا ل شارە سنوورییكانی ئو وته.
 (گلرك و گركعفرین، د ،كسح ،كۆبان ،رێ كانسپی، سقامیشلۆ، گر)بۆ شارەكانی ئازووق ل لیاندنی ٢٧٣ ترسوریا: گ

ل سای ٢٠١٣ تا ٢٠١٩.
سربیا: دروستكردنی سنتركی رۆشنبیری و دابشكردنی خۆراك بسر پنابرانی وتانی پ قیران ل شاری پریسڤۆ و كمپكانی 

بۆیانۆڤا و پریشڤلۆ لسای ٢٠١٨.
بنگالدیش: كردنوەی بنكیكی تندروستی بۆ ماوەی شش مانگ ل كمپی كۆتۆپالۆنگ لسای ٢٠١٩ بۆ پنابرە موسمانكانی 

رۆھاینگكانی وتی میانمار.
یمن: گیاندنی كۆمك و ھاوكاری بۆ (١٣٨) خزانی كمدەرامت و ئاوارەی شڕی ناوخۆ لرككوتی ١/٢٠/ ٢٠٢٠.

ویالیتی   ل ئوسترالیا  دارستانكانی  ئاگركوژنوەی  تیمكانی  ئاوارەو  بۆ  ئاو  لیتر  دابینكردنی(١٠,٥٠٠)   ٢٠٢٠/١/٢٤  ل ئوسترالیا: 
نیوساوس ولز.
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Instagram: barzanifoundation
Facebook: barzanifoundation
YouTube: barzanicharityfoundation
Twitter: BarzaniCF

info@bcf.krd
+ 964 751 501 9400

"مرۆڤایتی ئوەی قوربانی ب خۆشی خۆت بدەیت بۆ برژەوەندی الواز و ھژاران"

تۆش دەتوانی بشداربيت ل كارە خرخوازیيكاندا 
ئۆنین:  بشوەی  دەزگا  وبسایتی  لرگی 

www.bcf.krd

حيسابی بانكی
IBAN: IQ42CIHB001010002963603

مستفا بارزانی

ناونیشان : عراق / ھرمی كوردستان / ھولر - ھولری نوێ / شقامی 120 متری - تنیشت ماس سیتی



 15 سا خزمتی خكی كم دەرامت و ئاوارە و پنابران دەكات.
كمپی پنابر و ئاوارەكانی ل ھرمی كوردستان بڕوەبردووە. 16

دەزگای خرخوازیی بارزانی

وت (عراق – سوریا – توركیا - یمن – بنگالدیش – سبیا 
ل8– سعودی - ئوسترالیا) چاالكی ئنجامداوە.

كس ھاوكارییكانی دەزگای بدەست گیشتووە. 3.5 ملیۆن زياتر له

 مندای ئازیز ھاوكاری مانگان ل دەزگا وەردەگرن.15.171 

532 كارمند و 165 خۆبخش ل 8 ئۆفیس كاری تدا دەكن.  

284 .یكانی ھتیالیزار فۆلۆوەری تۆڕە كۆمھ


