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سوپاسوپێزانین
و رێكخراو ئهو هاوكاری و كۆمهك و هیمهت بهردهوام بارزانی خێرخوازیی دهزگای
پێبهخشیوه. جوانی وێنایهكی و نرخاندویهتی بهرزی به چاوگرتووهو لهبهر واڵتانهی
ئهورێكخراووواڵتانهیلهناڕهحهتیهكانداپشتیئێمهیانگرتووهوپێكهوهپرۆژهویپڕ
ئهرێنیبهسهركۆیگشتیسودمهندانهوه كاریگهری ئهنجامداوه بایهخوسهركهوتوویان
بووه.سهركهوتنیههرپرۆژهیهكپێویستیبهرهخساندنیههلومهرجوههنگاویجدیی
خنجیالنهیهدا، مهراسیمه لهم ههیه، پێویستییهكان رێوشوێنه گرتنهبهری و كرداری و
ههنگاوه ئهم بهیهكگهیشتن، زاوادا و بوك 107 لهچوارچێوهی كوڕ و كچ 214 بۆ كه
دووباره لهپێناو ئهمهش زیاتره. سهرنجدانی و بایهخ جێی كۆمهاڵیهتییهوه لهڕووی
دهستپێكردنهوهیژیانێكیتازهودوورلهكێشهوگرفتهكانیئاوارەییوپەراگەندەیی.بۆیه
بهپێویستیدەزانینسوپاسوپێزانینیبێپایانیدهوڵهتیئیماراتوكونسوڵگهریئیمارات
ومانگیسووریئیماراتیبكهین،كهبهردهواملهپرۆژهیجۆراوجۆرونمونهییدالهگهڵ
دهزگایخێرخوازییبارزانیهاوبهشوهاوكارمانبوونوئومێدیسهركهوتنیزیاتریان

بۆدهخوازین.
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دهزگایخێرخوازیـــیبارزانـــیدەزگایەکیناحكومییوناسیاســـیوقازانجنەویســـتەلهســـاڵی2005لهههولێری
پایتهختـــیههرێمـــیكوردســـتاندامـــهزراوهوبهڕێزمهســـروربارزانیســـهرۆكیدهســـتهیدامهزرێنهرانیدهزگای

خێرخوازییبارزانییهوراســـتهوخۆسهرپهرشـــتیاریكارهكانـــیدهزگادهكات.
دهزگابـــۆدهســـتپێكیئیـــشوكارهخێرخوازییهكانـــی،مۆڵهتـــیكاركردنـــیلهالیـــهنحكومهتیههرێمیكوردســـتان
وحكومهتـــیعێـــراقلهچوارچێـــوهیرێكخـــراوهناحكومیهكانوهرگرتـــوه.بههـــۆیفراوانبونـــیكاروچاالكیهكانو
بههاناوهچونـــیئـــاوارهوپهنابـــهرانلـــهســـنورهكانوناوخـــۆیههرێمـــیكوردســـتانداوایكـــردرێكخـــراوهجیهانیه
بهناوبانگـــهكانپهیوهندییهكـــیپتهویلهگهڵداببهســـتنوهـــاوكاریوههماههنگـــیزیاترلهنێوانیاندادروســـتببێت.
بهرهوپێشـــچوونیپهیوهندییـــهكانوبهڕێكخراوهییبوونـــیئیشـــوكارهكانیدهزگابـــوههۆیئهوهیلـــهكۆبوونهوهی
مانگـــینیســـانی2016یكارگێـــڕیوههماههنگـــینهتهوهیهكگرتـــووهكان،بڕیـــاردرادهزگایخێرخوازیـــیبارزانی
وهكـــورێكخراوێكـــیناحكوومـــیببێـــتبـــهئهندامـــیراوێـــژكاریتایبـــهتلـــهئهنجوومهنـــیئابـــووریكۆمهاڵیهتی

)ئیكۆســـۆك-ECOSOC(یســـهربـــهنهتهوهیهكگرتووهكان.
دەزگایخێرخوازیـــیبارزانـــیلـــهبنهڕهتـــداکاربـــۆگهیاندنـــیهـــاوكاریبـــۆخهڵكـــیلێقهومـــاووكهمدهرامهتو
ئـــاوارهوپهنابـــهردهكات.گرنگـــیبـــهپەرەپێدانیبواریپـــەروەردە)بەتایبەتیپەروەردەیمندااڵن(وباشـــتركردنی

رهوشـــیتهندروســـتیودابینكردنیپێداویســـتیخـــاوهنپێداویســـتیهتایبهتیهكانلهكوردســـتاندهدات.
هەروەکـــوچـــۆندەزگایخێرخوازیـــیبارزانـــیبەناوی)بارزانیـــینەمـــر(ەوە)1903-1979(ناونـــراوە،وتەیەکی
ئـــەوکەســـایەتیەسیاســـیونەتەوەیـــیوکۆمەاڵیەتـــیومێژووییەیـــهکـــەدەڵێ)شـــانازییهبۆمـــرۆڤخزمهتكاری
میللهتـــیخـــۆیبێـــت(فەلســـەفەیکاریدەزگاکـــەپێکدێنێـــت.لێرەوە،ســـهنتهریپـــرۆژهخێرخوازییهكانـــیدهزگای
خێرخوازیـــیبارزانـــی)مرۆڤه(.بۆیهلـــهههركۆمهڵگهوســـنوورێکیجوگرافیدامرۆڤهكانپێویســـتیانبههاوكاری
مرۆیـــیههبـــێلهســـێكتهرهكانی)خۆراكـــی،پهروهرده،رۆشـــنبیری،تهندروســـتی،كۆمهاڵیهتیوهونـــهری(دهزگای
خێرخوازیـــیبارزانـــیبـــهئهركیخـــۆیزانیوەودەزانێـــتکەهاوکاریپێشـــکەشبکاتوكهمتهرخهمـــینهكردووه.
لـــهئهنجامـــینهبوونـــیدهزگایهكـــیخێرخوازیـــیخۆماڵـــیبـــۆئـــهوهیهـــاوكاریخهڵكـــیهـــهژاروكهمدهرامهتـــی
كوردســـتانبـــكات،دامهزراندنـــی)دهزگایخێرخوازیـــیبارزانـــی(پێویســـتیهكیههنوكهییبوو.جگەلـــەوە،لەدوای
تێکچوونیباریئارامیناوچەکانیناوەڕاســـتوباشـــووریعێراقوواڵتیســـوریایدراوسێ،پهنابهروئاوارهكان
پێویســـتیزۆریـــانبـــههاوکاریهەبـــووەوەکو)خـــۆراكوجلوبهرگوداوودهرمانوكهرهســـتهیتهندروســـتی...
هتـــد(.ئـــهمدهزگایهلـــهســـهرهتایدامهزراندنیهوهئهوبۆشـــاییانهیپڕكردۆتـــهوهورۆژلهدوایرۆژبـــهبهرنامهی
پێشـــكهوتووترولهســـێكتهریجۆراوجـــۆرداخزمهتـــیبهوكهســـانهكـــردووهكهپێویســـتیانبەخزمهتكـــردنبووە.
دەزگایخێرخوازیـــیبارزانـــیبـــۆئهنجامدانیئـــهمئهركهپیرۆزهزیاترپشـــتیبهخهڵكیخێرخوازومرۆڤدۆســـتی
كوردســـتانبهســـتووه،دهتوانیـــنبڵێیـــنبهشـــێوهیهكیســـهرهکیخهڵكـــیخێرخـــوازودهوڵهمهنـــدیكوردســـتان
هـــاوکاریماڵـــی)فهنـــد(یپرۆژهكانـــیئـــهمدهزگایـــهدهكـــهنكـــهجێگـــهیدهستخۆشـــیوپێزانیینـــه.ههروههـــا
بههاوبهشـــیلهگـــهڵئاژانســـهكانینەتـــەوەیەکگرتـــوەکانورێكخـــراوهخێرخوازیـــیومرۆییـــەنێودهوڵهتییـــهكان
وواڵتانـــیهاریكاربهخـــشرۆژانـــهیارمهتـــیمرۆیـــیپێشكهشـــیپهنابـــهروئاوارهكانـــیواڵتانیســـووریاوعێراق

دهكهین.
ئۆفێســـیســـهرهكیدهزگایخێرخوازیـــیبارزانـــیلـــهههولێرهوسهرپهرشـــتی)14(كهمپلهســـنووریپارێزگای
ههولێـــربـــههـــاوكاریدهســـتهیههماههنگیقهیرانـــهكانلهههولێردهكاتئۆفیســـیلـــه)دهۆك،ههولێر،ســـلێمانی،
گهرمیـــان،شـــنگال،كهركـــوك(شههیـــه.ههروەهـــالـــهئیـــدارهیگهرمیـــانوپارێـــزگایكهركـــوكوســـهرجهم
كهمپهكانـــدائۆفێـــس،ســـهنتهر،یـــاننوێنهریههیـــه.کاروچاالكییهكانـــیلهالیهنتیمێكیپرۆفیشـــناڵوشـــارەزاوە

دهكرێن. جێبهجـــێ

ئێمه  كێین؟
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یهكێكه پرۆژهیه وئهم له
پرۆژانهیدهزگایخێرخوازییبارزانیبههاوبهشی
بهسهركهوتوویی ئیمارات سووری مانگی لهگهڵ
پاڵپشتییانهی بهو توانرا و بردووە بهڕێوهی
و كچ سهدان بۆ نوێ ژیانێكی دابینكران،
عهرهب و كورد پهنابهرو ئاوارهو كوڕی
دروست جیاجیاكانیشهوه ئایینه به
خێرخوازیی دهزگای بێگومان بكرێت.
پرۆژهكانی، زۆری بهشێكی بارزانی
بههاوبهشیوههماههنگیلهگهڵ
واڵتانی و مرۆییهكان رێكخراوه
كۆمهكبهخشوهاریكارئهنجام
دهداتوجێبهجێكردنیههر
خۆی ئامانجی پرۆژهیهك

دهپێكێت.دهیانپرۆژهیگرنگمان
كونسوڵگهری و واڵت ژمارهیهك لهگهڵ

جیهانیی مرۆیی و خێرخوازیی رێكخراوی و
و دهكهین تێكڕاسوپاسیان به لێرهدا ئهنجامداوه.

ئومێدیبهردهوامبوونیانبۆدهخوازین.
هاوكاری و كۆمهك و هیمهت بهردهوام ئێمه
ئهورێكخراووواڵتانهلهبهرچاودهگرینكه
نهخوازراوهكانی رووداوه تهنگانهو لهكاتی
پشتگیرییمان پهنابهرییدا، و ئاوارهبوون
سوپاس مرۆیی. کاری بۆ دهكهن
و دهكهین ئاڕاسته پێزانینیان و
جێی و بەردەوامی هۆکاری ئەوان
ئومێدمانن.سوپاسیتایبهتیشمان
ئیماراتی سووری مانگی بۆ
ههیهكهپشتیوانیچهندین
)پرۆژهی وهك پرۆژهی

چاودێرییئازیزان(بۆهاوكاریكردنی
مندااڵنیبێباوكدەکەن.هەروەهابەشداریەکانی

ئەوانبەرزدەنرخێنینلەهاوکاریوپشتیوانیکردنیئێمە
لهدروستكردنینهخۆشخانهودابینكردنیپێداویستیهتهندروستیهكان

ودابینکردنیخۆراكبۆئاوارهكانوكردنهوهیچهندینپرۆژهیگرنگیتركه
سهرجهمیانخزمهتبهمرۆڤایهتیدهكهنوجێپهنجهیاننهخشاندوه.

لهمئاههنگیهاوسهرگیرییهداكهتێیدا)214(كچوكوڕلهكهرنهڤاڵێكیگهورهوكهموێنهدابهیهكگهیشتن،
دهرگایژیانێكیاننوێێانبهڕووداكرایهوهئهمكچوكوڕانهپێشتربههۆیچهندكێشهكهلهمپهریبۆدروستكردبوون

وایكردبووپرۆسهیهاوسهرگیرییانبهنیوهچڵیبمێنێتهوه،دهزگایخێرخوازییبارزانیومانگیسوریئیماراتیپێكهوهئهم
ئهركهئایینیوكۆمهاڵیهتییهیانئهنجامداوتوانیخهونیههموویانبهدیبهێنێت.

لهئاههنكێكیرازاوهداکەلەشاریهەولێربەڕێوەچوو،چهندینوتاریبهخێرهاتنوپیرۆزباییپێشكهشبهالیهنیجێبهجێكاروبوك
وزاواكانوکەسوکاریانکرا،لهگهڵچهندیننمایشیجۆراوجۆریههڵپهڕكێوگۆرانیكهتادرهنگانێكبهردهوامبوو.رۆژانیدواتریش
تیمهكانیدهزگایخێرخوازییبارزانیبههاوكاریلهگهڵمانگیسووریئیمارات،كهلوپهلوپێداویستیناوماڵهیوهك)بهفرگر،سیستهمی

نوستن،دۆشهكوبهتانی،جلوبهرگ،پارسێلیخۆراك(یانبهسهردادابهشكرا.


پێشه كی
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تكریت

هه ولێر

كه ركوك

كه مپی
 په نابه ران

كه مپی
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كوشتوبڕ، و كاولكاری و ماڵوێرانی له شهڕجگه
كه دههێنێت، خۆیدا بهدوای تر كارهساتی زۆر
كاریگهری و گرنگن زۆر بهاڵم شاراوهن كارهساتی
لهسهرئایندهیقوربانیانیشهڕهكهبهجێدههێڵن.
به دهمێننهوهو كارهساتانهوه ئهم لهپشت ئهوهی
موعجیزهلهناوتۆپودووكهڵوشهڕوبۆردومان
وخوێندارزگاریاندهبێت،ههژاروبێدهسهاڵتهكانن،
كێشهو چارهسهری زۆربن چهنده قوربانییهكان
گیروگرفتانیشهێندهئاڵۆزتردهبن،بۆچارهسهری
رووبهڕووی گرفتانهی كێشهو ئهو مامناوهندی
رێگهو زۆر دهبێتهوه، ئاوارهوه تاكی و خێزان
بگیرێتهبهر. دهكرێ ههن پێویست رێوشوێنی
ئهوهشههریهكهیاندهمێنێتهوهسهرئیمكانیهتو

چۆنێتیتوانایههڵسوڕاندنیكاروبارهكان.
لهناوخۆیعێراقدابهشمهینهتترینقوربانیدهستی
شهڕوملمالنێیسیاسیونهتهوهییوئایینیدهبن،
ئهوانهنلهماڵوحاڵیخۆیانپهڕاگهندهدهبنو
روولهناوچهیهكیدیكهدهكهنوپێیاندهگوترێت
لهناوچوون و كوشتن لهدهست ئهوانهی )ئاواره(.
ههڵدێنوپهنابۆپهناگهیهكیئارامدهبهن،دوایین

ئومێدوخهونهكانیانبهوشوێنهوهگرێدهدهنكه
بۆ لهوێ ئارامیان ژیانێكی و ئۆقرهیی دهزانن

فهراههمدهبێت.
ههرێمیكوردستانیعێراقپهناگهیهكیئارامهبۆ
رابردووی بارودۆخهكانیپێنجساڵی پێكهوهژیان،
بهرفراوانتر پهناگهیه ئهم وایكرد، ناوچهكه
ببێت،بهخوێندنهوهكانمانلهگهڵبارودۆخهئاڵۆز
بۆ ئهوهمان دراوسێمان، واڵتانی تێكچووهكانی و
كوردستانی ههرێمی بهڵێ كه دهبێتهوه روونتر
دروستكردنهوهی دووباره دووهمی النكی عێراق
ژیانه.چژیانێك؟ئهوژیانهیكهمرۆڤهكانبهرهو
ئارامی مۆڵگهی دوا وهك و دهكهن كۆچ رووی
پهنایبۆدهبهنودووبارهدهستبهژیانێكینوێ

دهكهنهوه.
ئێستادا و لهرابردوو عێراق كوردستانی ههرێمی
ئایینزاكان و ئایین نهتهوهو پێكهوهژیانی شوێنی
بیركردنهوه و مهزههب رهنگاڵه به بووه
خراپبوونی بههۆی لهئێستاشدا جیاوازهكانیشهوه.
بارودۆخینالهباریناوچهكانیعێراقوبهردهوامی
رۆژانه تیرۆرهوه، ههڕهشهی كوشتارو و شهڕ

دووكهڵی ناوچانهی لهو تاك و خێزان بهسهدان
رهشئاسمانیشارهكانیانیداپۆشیوه،سهریخۆیان

ههڵدهگرن.
بیانییهكانی رێكخراوه كه ئامارهكانمان پێی به
رێژهی دهكهنهوه پشتڕاستی پهیوهندیداریش
ئاوارهبوونلهعێراقوئهوانهیروویانلهههرێمی
كوردستانكردووه،لهملیۆنونیوێككهستێپهڕ
پێویستیان رووهوه لهزۆر رێژهیه ئهم دهكات،
ههڵسانهوهیان دووباره و هاوكاری و كۆمهك به
ههیه.راستهبهشێكلهئاوارهكانلهناوشارهكانی
لهتوانایاندایه گیرساونهتهوهو كوردستاندا
ئهی بهاڵم بكهن، دهستهبهر ژیانیان ئیمكانیهتی
ئهوانهیلهناوكهمپهكاندابهسهرماوگهرماژیان
دووباره چۆن بكرێت؟ بۆ چییان دهكهن، بهڕێ
بكهن؟، نوێ ژیانێكی تۆماركردنی به دهست
دووباره بۆ پێویسته كه چین ههنگاوانهی ئهو
سهرپێی ههڵسانهوه بوژاندنهوهو رێكخستنهوهو
شت زۆر بێگومان بنرێن؟ ئاواره تاكی و خێزان
پرۆژهو بهاڵمسهرجهمیان رێگاوههنگاوههن، و
پالنونهخشهیكاركردنیدوورمهودایپێویسته.

ڕه وێنینه وه 
خه مه كانتان ده 
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وهكدهزانین،بههۆیئاوارهبوونهوه،تاكوخێزانهكانتووشی
تێكدانی و كۆمهاڵیهتی شیرازهی تێكچوونی و پهرتهوازهیی
دهروونی و كۆمهاڵیهتی دیكهی گیروگرفتی دهیان و خێزان
دهبنهوه،بۆدووبارهههڵسانهوهیئهمچینوتوێژانه،دهبێت
نیشان پێ ژیانیان جوانهكانی وێنه دووباره ههوڵبدرێت
لهرابردوودا ئاستهنگانهی و گرفت كێشهو ئهو بدرێتهوه،
ههوڵبدرێت بۆتهوه، رووبهڕوویان جیاوازهكان بههۆكاره
بهشێوهیهكیشایستهتربهژیانیواقیعبیانگونجێنینهوه.ئهمه
چۆندهكرێ؟بێگومانپێویستمانبهبهرنامهوكاریهاوبهش
وپرۆژهدهبێت.بهڵێمرۆڤلهقۆناغهكانیژیانیدارووبهڕووی
دهیانگیروگرفتوشهڕوماڵوێرانیدهبێتهوه،سهرهڕایئهو
جارێكیتر دهتوانن دێت، بهسهریاندا ناسۆریانهی و ناخۆشی
بههاوكاری بڕواننه ئومێدهوه به و پێیهكانیان ههستنهسهر

یهكترئایندهوژیانێكیخنجیالنهدهستپێبكهنهوه.
جگه زۆرن، بارزانی خێرخوازیی دهزگای گرنگهكانی ئامانجه
لههاوكاریكردنیخۆراكیودابینكردنیپهناگهوداڵدهدانیئهو
سهدانههزارئاوارهیه،بیریلهوهكردۆتهوهدووبارهرۆحبهو
جهستانهدابكاتهوهكهشهڕودوكهڵوئاڵۆزییهكان،جوانیهكانی
بارزانیخهونی ژیانیلێسهندونهتهوه.دهزگایخێرخوازیی
و كهمدهرامهت و بێدهرهتان و بێنهوایان و ئازیزان له زۆر
لهناو دهست بهردهوام ههوڵیشیداوه بهدیهێناوه، لێقهوماوی

دهستلهگهڵخۆشیوناخۆشییهكانیاندابێت.
بهگشتیئامانجهگرنگانیئهمپرۆژهیهبریتییهلهوهی،بهڵێ
مرۆڤهكانتوانایانزۆرلهوهزیاترهدووبارهدهستبهژیانێكی
مێژووی بۆ روویداوه رابردوودا له ئهوهی بكهنهوهو نوێ
ههڵبگرنودهستبهژیانێكبكهنهوهكهساڕێژكهرهوهیئهو
برینهكۆنانهبێتكهلهخهونهناخۆشهكاندهچن.ئێمهش
تیرۆرو و ناشیرینوقێزهونهكانیشهڕ دیمهنه ههوڵدهدهین
وعهرهب كورد بهڵێ كه رێكبخهینهوه، بهشێوازێك كاولكاری
ومهسیحیوئێزیدیوكلدوئاشوریوكاكهییوشهبهكو
پێكردووهو دهستمان پێشووتر ژیانهی ئهو پێكهوه ئهوانیتر
شانمانداوهتهژێرخۆشیوناخۆشییهكانی،دووبارهلێرهئهو
هیواوخۆشیانهههڵدهچنینهوهورۆحێكینوێبهبهرگیژیاندا

دهكهینهوه.
به بارزانی خێرخوازیی دهزگای ئامانجهكانی له تر یهكێكی
بۆ ئیشوكارهكان رێكخستنی و بهكۆمهڵ ئاههنگی ئهنجامدانی
بهیهكگهیشتنیكچوكوڕهكانچئاواره،چپهنابهر،چخهڵكی
كهمدهرامهتیكوردستان،چعهرهب،چئایینهجیاجیاكانیتر.
ههوڵمانداوهلهمرێگهیهوهئهوپهیامهدووبارهبگهیهنینكه
ههرێمیكوردستانیعێراقلوتكهیژیانودووبارهههستانهوهیه
وئیدیئێرهجگهلهپهنادانولهخۆگرتنتان،دهتوانێتخێزان
بونیاد بۆ مۆدێرن و نوێ بهشێوازی كۆمهاڵیهتیتان باری و

بنێتهوه.

9

ئامانج
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بهشێكی بارزانی خێرخوازیی دهزگای بێگومان
زۆریپرۆژهكانی،بههاوبهشیوههماههنگیلهگهڵ
كۆمهكبهخش واڵتانی و مرۆییهكان رێكخراوه
ههر جێبهجێكردنی دهدات. ئهنجام هاریكار و
لهكاتی خۆی شوێنی و كاریگهری پرۆژهیهك
گرنگمان پرۆژهی زۆر دهبێت. جێبهجێكردنهكهدا
لهگهڵژمارهیهكواڵتوكونسوڵگهریورێكخراوی
ئهنجام به جیهانییهكان مرۆیی و خێرخوازیی
گهیاندووهوبههۆیهوهدهیانههزارخێزانوتاك

بهتێكڕاسودمهندبوون.
یهكێكلهوواڵتانهیكهدهزگاكهمانبۆجێبهجێكردنی
پرۆژهكانیزۆرپشتیپێدهبهستێت،واڵتیئیماراته.
شاری لە كونسوڵگهرییهوه لهڕێگهی واڵته ئهم
و خێرخوازیی جۆراوجۆری بواری لهزۆر هەولێر
دهزگا لهگهڵ هاوبهشی به كوردستان له مرۆییدا
بارودۆخی زۆر له ئیمارات دهوڵهتی ئهنجامداوه.
گهلهكهمانهوه بهفریای تهنگانهدا و ناخۆش
قهدرزانینه. و پێزانین و سوپاس جێگهی هاتوهو
لهسهروبهندیتێكچوونیبارودۆخیسیاسیواڵتانی
ئیمارات دهوڵهتی بهگشتی، عێراقیش و دراوسێ
ئیمكانیاتێكی به لهخۆبوردووییهوه بهوپهڕی
و خێرخوازیی گرنگی پرۆژهی دهیان زۆرهوه
هونهری و كولتوری و پهروهردهیی و ژیاندۆستی
...هتدلهههرێمیكوردستانیعێراقئهنجامداوهكه
گرنگترینپرۆژهشلهخۆگرتنیزیاترله5ههزار
لهگهڵمان )ئازیزان(هكهبهردهوامن منداڵیبێباوك
وئومێدیزیاتریانلێچاوهڕواندهكهین.ئیمارات
بهوههنگاوانهیئهنجامیداوهجێگهوپێگهیخۆی
لهكۆمهڵگایكوردستانداكردۆتهوهوماندووبوونو
بۆ هاوكات ناكرێن. لهبیر بهردهوامهكانیان ههوڵه
دهوڵهت پهنابهرانیش، ئاوارهو به خزمهتگهیاندن
ترۆپكی له ئیمارات دهوڵهتی كونسوڵگهری و
تهندروستی، لهبوارهكانی بووه خزمهتكردن
بە پێشکەشکردووە هاوکاری پهروهردهیی خۆراكی،
بەكۆمهڵگاكهمانبهتایبهتیوبۆئاوارهوپهنابهران،
ئهوانهیلهكهمپودهرهوهیكهمپهكانیههرێمی

كوردستاندانیشتهجێبوونه.
ئهمپرۆسهیەیهاوسەرگیریبەکۆمەڵنمونهیهكی
كوڕه و كچ دهستی كه خنجیالنهبوو و جوان
ئایینه نهتهوهو پهنابهرو ئاوارهو به الوهكانمان
جیاجیاكاندهگرینوبۆدهستپێكردنیژیانێكینوێ
وچیرۆكێكینوێلهژیانێكینوێدادهستپێبكهن
وئهودیمهنهتراژیدیاوناخۆشومهرگهساتانهی

لهزهنیانداقهتیسمابوونلەبیربکەن.

هاوبه شه كه مان
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جۆره ئهو بهگرتنهبهری پێویستی پرۆژهیهك ههر بێگومان گیراوەتەبەر.، پێویست و گرنگ رێوشوێنی بهكۆمهڵ، هاوسهرگیری پرۆژهی جێبهجێكردنی بۆ
رێوشوێنانهههیه،چونكهپێویستیبهكاریههماههنگورێكخستنیئیشوكارهكانوچۆنێتیئهنجامدانیپرۆژهكهههیه.ئێمهلهگهڵدهوڵهتیئیماراتپێكهوه

رێككهوتینكهلهرێككهوتێكیدیاریكراوداولهشوێنێكیشایستهدائهوپرۆسهگرنگوپیرۆزهئهنجامبدهینوببێتهجێگهیرهزامهندیههمووالیهك.
لهوئاههنگهخنجیالنهداههریهكهلهنهوزادهادیپارێزگاریههولێرود.محهمهدعەتیقئهلفهالحیئهمینداریگشتیمانگیسووریئیماراتیوتهیانپێشكهشكرد.

نهوزادهادیپارێزگاریههولێر:

رێكخستنی ئه م ئاهه نگه  پێویستییه كی هه نووكه ییه  بۆ ئه وه ی بتوانن ژیانێكی نوێ 
ده ستپێ بكه ن و له و كێشانه ی هاتونه ته  پێشیان دووربكه ونه وه 

پارێزگاری هادی نهوزاد سهرهتا
ههولێروتهیهكیپێشكهشكردوتیشكی
وێڕای پرۆژهیهو ئهم خستهسهر
مانگی گشتی ئهمینداری بهخێرهاتنی
سووریئیماراتیومیوانهكان،ئاماژهی
خێرخوازیی دهزگای ئهمڕۆ بهوهكرد
ئیماراتی سووری مانگی و بارزانی
بۆ بهكۆمهڵ هاوسهرگیری ئاههنگی
خهڵكی و پهنابهر ئاوارهو كۆمهڵێك
ههرێمیكوردستانلهنێوانیانموسڵمان
ئهركێكی رێكخراوه، كریستیانهكان و
پێویستییهكی و بایهخه پڕ پیرۆزو
و كچ ئهم ئهوهی بۆ ههنووكهییه
دهستپێ نوێ ژیانێكی بتوانن كوڕانه
بكهنولهوبارودۆخهپڕلهقهیراناوی
تێیدان ئاوارهییهی سهختی ژیانی و
بهوهشدا، ئاماژهی دووربكهونهوه.
و هاوكاری ئهم دهستخۆشییه جێی
یارمهتیدانهیكچوكوڕانهبۆئهوهی
بتواننژیانێكینوێپێكبهێننوئهو
یارمهتییهداراییانهیبۆبهڕێوهچوونی
كردوون، پێشكهشیان پرۆسهیه ئهم
جێیبایهخوپێزانینه.هیواوژیانێكی
دهخوازین، بۆ سهركهوتوویان و درێژ
ئیماراتی سووری مانگی سوپاسی
دهزگای لهگهڵ بهههماههنگی دهكهین
لهناو بهردهوام بارزانی خیرخوازیی
كهمپودهرهوهیكهمپهكانهاوكاریی
چهندین و دهكهن ئاوارهكان زۆری
پرۆژهیگرنگیانئهنجامداوهوهیوای

تهمهنێكیدرێژیانبۆدهخوازین.

13

شێوازی جێبه جێكردن
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د.محهمهدعهتیقئهلفهالحی،ئهمینداریگشتیمانگیسووریئیماراتی:

ئیمارات پەیامی خۆی ئاوا دەنێرێت کە ئێمە بەشداری خۆشی و 
ناخۆشیەکانتان دەکەین و لەگەڵتانین

دواترلهالیهندکتۆرمحهمهدعەتیقئەلفەلالحیئەمینداریگشتیمانگیسووریئیماراتیوتهیهكپێشکەشکراکەتیایداووتی:پیرۆزباییتانلێدەکەم،
هەروەکوچۆنبەشداریخەمەکانتانمانکردووەبهههمانشێوهبەشداریخۆشیەکانیشتاندەکەینئیماراتپەیامیخۆیئاوادەنێرێتکەئێمەبەشداریخۆشی
وناخۆشیەکانتاندەکەینولەگەڵتانینوهاوکاریتاندەکەین.ههروههالهوتهكهیدائاماژهیبهوهشكرد،سوپاسیتایبەتیمانهەیەبۆدەزگایخێرخوازیی
بارزانیوحکومەتیهەرێمیکوردستانوبەڕێزپارێزگاریهەولێربۆهاوکارییەکانیانبۆئێمەبۆبڕینیهەمووئەوبەربەستانەیهاتۆتەرێمانلەسەرەتاوە.
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موسائهحمهدسهرۆكیدهزگایخێرخوازییبارزانی:

ئەوەی جێی خۆشحاڵیيە خه ڵكی ناوخۆو ئاوارە و 
پەنابەران به  نه ته وه و ئایین و مه زهه به  جیاوازه كان له م 

پرۆسه یه دا به شداریانكردووه 
گرنگیئهمئاههنگهدهنگدانهوهیهكیگهورهیلهمیدیاوناوهندهكانیراگهیاندنیكوردییوعهرهبیهكاندادایهوهوبووهجێیبایهخوبهپرۆژهیهكیسهركهوتووو
پێویستیهكیههنووكهییانلهقهڵهمدهدا.لهمیانیلێدوانێكیبۆمیدیایكوردی،موسائەحمەد،سهرۆكیدەزگایخێرخوازیبارزانی،رایگەیاند:ئەوەیئەمڕۆیەکێکی
ترەلەکارەجوانەکانیدەزگایخێرخوازیبارزانی،بەهاوبەشیلەگەڵڕێکخراویمانگیسووریئیماراتی،کەجێیخۆیەتیلەمبۆنەیەسوپاسییانبکەینکەوالە

هەمووالیەنەکانیژیانیئەوئاوارانەبەشدارییانکردووە،جگەلەوەشلەزۆرکاریتریهاوکاریهەژاروکەمدەرامەتەکانوهاوکاریئێمەیانکردووە.
ڕۆژیکی کە کردەوە بیرمان بردووە، بەسەر ئاوارەکان لەگەڵ ناخۆشمان رۆژی زۆر هەیە کە بارودۆخەی ئەو لەبەر بەداخەوە ئەوەشیخستەڕوو: دهزگا سهرۆكی
خۆشیشدروستبکەین،بۆئەوەیلەگەڵیانرۆژێکیخۆشبەسەرببەین.گوتیشی:107بووکوزاوازەماوەندیانبۆدەگێڕدرێت.ئەوەیجێیخۆشحاڵیيەهەمووئەو
پێکهاتانەیئاوارەبوونەوروویانلەهەرێمیکوردستانکردووەبەئاوارەوپەنابەرەکانیشەوەبەشدارن،وەکئاوارەکانیکوردستان،موسڵ،برایانیشەبەک،كريستيان،
کوردیئێزیدیوخەڵکیخۆجێیکوردستانیتێدایە.هەروەهاخانەوادەکانیانبانگهێشتکراونوکۆمەڵێکپێداویستیناوماڵوپێداویستیرۆژیزەماوەندەکەوجگە
لەوەشهەریەکلەوبووکوزاوایانە،دیارییەکیتایبەتیشیانبۆئامادەکراوە،هەمووئهوئهركانهشلەسەرمانگیسووریئیماراتيیەبەسوپاسەوە،ئێمەشکاریئیدار

ورێکخستنیبۆنەکەمانلەئەستۆگرتووە.
دواترلهالیهنتیپهمیللییهكانیههولێر)سهنتهریقهدریجان(یسهربهدهزگایخێرخوازییبارزانیوژمارهیهكگروپیههڵپهڕكێوهنمایشیرهنگاوڕهنگوهونهریی

سهرنجڕاكێشیانپێشكهشكرد.

15
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بۆجێبهجێكردنیپرۆژهیئاههنگیبهكۆمهڵ،دهزگایخێرخوازییبارزانیومانگیسووریئیماراتیبیریانلهوهكردهوهكهزۆرترینبهشداربوولهنهتهوهوو
ئایینومهزههبهجیاجیاكانبهئاوارهوپهنابهریشهوهبهشدارییتێدابكهنونمونهیهكیجوانیپێكهوهژیانودهستپێكیژیانێكینوێبهرجهستهبكرێت.بۆئهو
مهبهستهشلهپرۆگرامهكانیئامادهكاریولهكاتیراگهیاندنیههڵمهتهكهداوباڵوكردنهوهیلهناوهندهكانیراگهیاندن،ژمارهیهكیزۆرلهكچوكوڕیدهستگیراندار
لهمپهریان بووبێت بهههرهۆیهك تهواوبكهنكه ئهوپرۆسهیه رێگهیهوه لهو بتوانن زانیكه باشیان زۆر دهرفهتێكی به و بانگهوازهوهكرد بهو پهیوهندییان
لهبهردهمدادروستبووهوتاكالیهنهناتواننپرۆسهكهجێبهجێبكهنولهالیهندهزگایخێرخوازییبارزانییهوهجلوبهرگوئارایشتگاوبڕی)$250(بۆههربووك
وزاوایهكتهرخانكرابۆراپهڕاندنیئهوپێداویستیانهیهاوسهرگیری.بۆئهومهبهستهشدهزگایخێرخوازییبارزانیبهپێویستیزانیلهوئاههنگهبهكۆمهڵهدا
سهرجهمئایینونهتهوهومهزههبوئایینزاكانبهشداریلهومهراسیمهیهدابكهن.ئامانجیسهرهكیئهوپرۆسهیهشبۆئهوهبووكهلێكتێگهیشتنوخۆشهویستیو
متمانهبهخۆبوونویهكترناسینینهتهوهوزمانهجیاوازهكانلهنێوانیاندادروستببێتوببێتلهكلتورێكینوێلهكۆمهڵگهیكوردستانیداونمونهیهكیپێشكهوتوو

وجوانیانپێشكهشبكرێت.
بهشێوهیهكیگشتیسهرجهمئهورێكاریوئامادهكارییانهیئهنجامدرانژمارهیهكیزۆركهگهنجانبهكچوكوڕهوهلهكهمپودهرهوهیكهمپیشهوهپهیوهندییان

بهوپرۆسهیهوهكرد،كهلێرهدابهپێیشوێنینیشتهجێبوونیانلهكهمپهكاندادهخهینهڕوو:

16

سومه ندان كێ بوون؟
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IDPCamp
كهمپیئاوارهكان

هگه
دیب

پی
كهم

كهمپیحهسهنشام

كهمپیسێودینان

Dib
ag

aC
am

p

HassanSham

SewdinanCamp

12 10

9
31

كه مپی ئاواره كان
لهمكهمپانهدازۆربهیدانیشتوانهكهیئاوارهیخواروناوهڕاستوناوچهكانیتری
عێراقنوبههۆیشهڕهوهئاوارهبوونوروویانلهكهمپهكانیههرێمیكوردستان
كردووه،بهگشتیدانیشتوانیئهمكهمپهكانكهلهخوارهوهبهخشتهیهكئاماژهی
پێدهدهینلهنهتهوهیعهرهبنوبهشدارییانلهپرۆسهیهاوسهرگیریبهكۆمهڵدا
كردووه،كهلێرهداژمارهیبهشداربووانبهپێیكهمپیئاوارهكان31بوكوزاوا

بهشدارییانكرد،بهمجۆرهروونتركراوهتهوه:

17



18

كه مپی په نابه ران
بههۆی كه سوریاـ ـ كوردستانن رۆژئاوای دانیشتوانهكهی زۆربهی كهمپانهدا لهم
كهمپهكاندا له كردووهو كوردستان ههرێمی سنورهكانی روویان و ئاوارهبوون شهڕهوه
له كه كهمپهكان ئهم دانیشتوانی بهگشتی پێكهێناوه. حاڵیان و ماڵ گیرساونهتهوهو
خوارهوهبهخشتهیهكئاماژهیپێدهدهینلهنهتهوهیكوردنوبهشدارییانلهپرۆسهی
هاوسهرگیریبهكۆمهڵداكردووه،كهتێیدا4بوكوزاوابۆئهوپرۆسهیهبهشدارییان

كردووه،بهمشێوهیهبووه:

كهمپی
پهنابهران
Refugee

Camp

قوشتهپه
Qushtapa

Kawrgosik
كهورگۆسك

1
2

1

ده ره وه ی كه مپه كان
هاوسهرگیری پرۆسهی بۆ لهشارهكان و كهمپهكان دهرهوهی له بهشداربووان رێژهی
و كورد نهتهوی له ههر تێداكردوه، بهشدارییان بهرفراوان بهشێوهیهكی بهكۆمهڵ،
عهرهب،هاوكاتكریستیانهكانیشلهوپرۆسهیهدابێبهشنهكراون،شێوازیدابهشكاری

شارهكانورێژهیبهشداربووان74بوكوزاوابوونبهمشێوهیهروونتركراوهتهوه:

74

64

2

23

3

ههولێر/ئاواره

تكریت

ههولێر/ناوشارههولێر/عهنكاوا

كهركووك
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هاوسهرگیری پرۆسهی بهڕێوهچوونی پاش
لهالیهن كوڕ، و كچ 214 بۆ بهكۆمهڵ
دهزگایخێرخوازییبارزانیومانگیسووری
و گرنگ پێداویستی چهندین ئیماراتهوه
تازانه خێزانه ئهو بۆ ناوماڵه پێویستی
پێكهێناوه. نوێیان ژیانی تازه كه دابینكرا
كهبۆههرخێزانێكشهشجۆرهپێداویستی

دابینكرا،لهوانه:

ژمارهپێداویستیپێداویستی

1دانهبهفرگر

1دانهسیسهمینوستن

4دانهدۆشهكوبهتانی

4دانهجلوبهرگ

2دانهپارسێلیخۆراك

19

دابینكردنی پێداویستی ناوماڵه 
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بۆههرپرۆژهوپرۆسهیهكیگرنگكهئهنجامدهدرێت،پێشهكی
دهبێت؟ چۆن دهرهنجامهكهی دهكرێتهوه لهوه بیر

بێگومانبۆههڵسهنگاندنیئهمدهرهنجامهش
راڤهكردنێكی شیكردنهوهو پێشهكی

تێروتهسهلیپرۆژهكهپێویسته.له
بهكۆمهڵدا هاوسهرگیری پرۆسهی
گهنج كوڕی و كچ 214 كه
بهرهو تێداكردو بهشدارییان
ههنگاویان نوێ ژیانێكی
و گهش دهرهنجامی نا.
چاوهڕێ لێ ئومێدبهخشی

كه بوو پرۆسهیهك و دهكرێت
ئامانجهكهی گشتی بهشێوهیهكی

پێكا،چونكهبههۆیقهیرانیداراییو
نهبوونیههلیكاروئهوكێشهوئاریشانهی

زۆر هاوسهرگیری، پرۆسهی پێش دێنه
گیروگرفتولهمپهریدهستكردبۆگهنجوالوهكان

دروستدهبێت.
كێشهو ئهو تهسهلی تێرو خوێندنهوهی بۆ

گرفتانهبێگومانپێویستیبهدیراسهكردن
وراڤهكردنێكیوردههیه.لێرهدائهوهی
پێبدهین، ئاماژهی دهزانین بهگرنگی
دهرفهتێكی بهكۆمهڵهدا ئاههنگی لهم
كوڕانه و كچ ئهو بۆ زێڕین گهورهو
لهو یهكێك بههۆی كه رهخسێنرا

باسمانكردن، سهرهوهی گرفتانهی
و هاوكاری و بن زاڵ بهسهریاندا بتوانن

خانهوادانه ئهو گهورهی یهكجار پاڵپشتی
ماوهیهكی ژیانهوه لهمپهرهكانی بههۆی كه بكهین

زۆرلهپرۆسهیدهستگیرانداریدامابوونهوهوكێشهیانبۆ
بهڕوویاندا. بوون دهرگایهك كرانهوهی چاوهڕوانی و دههاتهپێش

یان پهنابهر یاخود ئاواره خێزانێكی بۆ شیكردنهوهیه ئهم دهتوانین
بێگومان ببینین. دهرهنجامهكهی و بكهین شرۆڤه كهمدهرامهت

دێنه زۆر گرفتی كێشهو دهژین ئاوارهییدا ژیانی له ئهوانهی
رێگهیان،پهنابهرانیشبهههمانشێوهبهدهستدهیانگرفتهوه
بهرهو دهرفهتدان و هاوسهرگیری پرۆسهی بۆ دهناڵێنن.
پێویستی پێكهێنانیخێزان، و نوێ ژیانێكی دروستكردنی
بهدهستگرتنوهاوكاریكردنویارمهتیدانههیه،ئهوهبوو
دهزگایخێرخوازییبارزانیومانگیسووریئیماراتیبوونه
فریادڕهسیانلهوتهنگوچهڵهمهكۆمهاڵیهتیهچهقبهستووه

دوا كردنهوهو بۆ نوێیان ژیانێكی دهرگای و دهریانهێنان
قۆناغیپرۆسهكهتێدهپهڕێننولهماڵێكیخنجیالنهدادهست

بهژیانێكینوێونووسینهوهیچیرۆكێكینوێبكهن.

ده ره نجام
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www.bcf.krd        

info@bcf.krd

 @barzanifoundation

Barzani Charity Foundation

@barzaniCF

barzanifoundation

Barzani Charity Foundation

تنظيم عرس جماعي من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية
 والهالل االحمر االماراتي

Tel:+964 07504031000 -07504031001

Tel:+964 07512613030

Tel:+964 07515040837

Tel:+964 07501035001_07501035002

Tel:+964 07508196670 -07508196671

Tel:+964 07706843483_07706969910 - 07703517306

Tel:+964 07511720451

اسمالمشروع:العرسالجماعي
طبيعةالمشروع:مشروعدينيواجتماعي

الراعيالرسمي:الهاللاالحمراالماراتي
سنةالطبع:2017

نكتبقصةحياةجديدةمعا

المکتبالرئیسيللمٶسسة:أربیل-طریقشورش-بجانبکنیسةمارقرداغالشهید
مكتباربيل:أربیل-طریقشورش-قربکنیسةمارقرداغالشهید

مكتبكركوك:كركوك-نورستي-رقمالدار)168(
مکتبالسلیمانیة;حيآشتي-قربتقاطعخالەحجي-بجانبمذبحةقبادي

مکتبدهوک:حيتناهي-مقابلجامعةنوروز
مکتبگرمیان)کالر(:کالر-حيشهداء-مقابلمستشفىشیرەنقیب

مکتبشنگال:محافظةنینوى-جبلسنجار
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الشكروالتقدير

كانتمؤسسةبارزانيالخيريةوالتزالتقدرالمساعداتواالعاناتللمنظماتالخيريةوالدولالمانحة
وتشكرهملمايقدموهوتقدره،هذهالمنظماتالتيكانتسنداللمؤسسةفيوقتالشدةونفذوامعنا
مشاريعمهمةوناجحةوافادتكثيرامنالناسالمحتاجينبمختلفاطيافهم.انانجاحايمشروع
يحتاجالىاجواءمهيئةوخطواتجديةوتتبعمايؤديالىانجاحه،فيهذهالمراسيمالخاصةالتي
نظمتل214شابوشابةالذينتواصلواكـ107عرسان.هذهالخطوةمنالناحيةاالجتماعية
جديرةبالتقديرواالهتمام،وهذامناجلبدءحياةجديدةوبعيدعنالمشكالتوالمعوقاتالتي
تواجهالنازحينوالمهاجرين.لذانرىمنواجبنااننقدمشكرناوعرفاننالدولةاالماراتوقنصلية
لمؤسسة شركاءحقيقيين وكانوا ومثالية مختلفة مشاريع تنفيذ في معنا كانوا الذين االمارات،

بارزانيالخيريةونتمنىلهمالموفقيةوالسداد.

22
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مؤسســـة بارزاني الخيرية، مؤسســـة غير حكومية وغير سياســـية وغير ربحية، تأسســـت عـــام 2005 في أربيل 
العاصمة، الســـيد مســـرور بارزاني هو رئیس الهیئة التأسیســـیة للمٶسســـة ويشـــرف على أعمالها بشكل مباشر.

أخذت مؤسســـة بارزاني الخيريـــة اإلجازة من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردســـتان لتبـــدأ أعمالها الخيرية 
ضمـــن منظمات غير حكومية. ان توســـيع أعمال المؤسســـة ونشـــاطاتها وإغاثتهـــا للنازحيـــن والمهاجرين، داخل 
حـــدود إقليم كوردســـتان وخارجه، دفع المنظمـــات العالمية المشـــهورة ان تعقد عالقات وثيقـــة معها وتكون على 
تعـــاون وعالقة وثيقـــة معها. إن التقـــدم في عالقات مؤسســـة البارزاني الخيريـــة ونظامية عملها كان ســـببا في 
اصـــدار قرار جعل مؤسســـة بارزانـــي الخيرية -غيـــر الحكومية- عضوا استشـــاريا خاصا في مجلـــس االقتصادي 
واالجتماعـــي )ايكوســـوك-ECOSOC( التابع لألمـــم المتحدة بعد االجتمـــاع االداري المنعقـــد بالتعاون مع 

االمم المتحدة في شـــهر إبريـــل عام 2016.
تعمل مؤسســـة بارزاني الخيرية في األســـاس على إيصال المســـاعدات للمعوزين والمنكوبيـــن والنازحين والالجئين، 
وتهتم بتحســـين قطـــاع التربية )خاصة تربية االطفال( وتحســـين الوضـــع الصحي وتجهيز احتياجـــات المعاقين 

في إقليم كوردســـتان.
كما ســـميت مؤسســـة بارزاني الخيرية باســـم )البارزاني الخالد()1903-1979(، كذلـــك جعلت من قول هذه 
الشـــخصية السياســـية والقوميـــة واالجتماعية والتاريخية: ))أنـــە لموضع فخر أن یکون المرء في خدمة شـــعبە((، 
أساســـا لعمل المؤسســـة وفلســـفتها، وهنا، يكون االنســـان مركزا رئيسا لمشـــاريع مؤسســـة بارزاني الخيرية، وهذا 
االنســـان فـــي أي مجتمع كان أو في أيـــة رقعة جغرافية، ومتى ما احتاج الى مســـاعدات فـــي قطاعات )غذائية، 
تربويـــة، ثقافيـــة، صحية، اجتماعية وفنية( رأت مؤسســـة بارزانـــي الخيرية من واجبه ان تقدم المســـاعدات دون 

ان تقتصـــر في ذلك.  
كان تأســـيس )مؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة( حاجـــة آنيـــة في إطار وجـــود مؤسســـة خيرية محلية فـــي إقليم 
كوردســـتان لمســـاعدة الفقراء والمعوزين، واستطاعت المؤسســـة منذ تأسيســـها ان تمأل هذه الفجوة. وبعد أن ساءت 
االوضـــاع اآلمنـــة في بعض المناطق في الشـــرق االوســـط، خاصة جنـــوب العراق ودولة ســـوريا الجـــارة، احتاج 
النازحـــون والمهاجرين الى مســـاعدات كثيـــرة مثل )الغذاء والمالبس والـــدواء وأدوات صحية.. الـــخ.(. ويوما بعد 
آخـــر وخالل برنامـــج منظم ومرتب قدمت المؤسســـة خدمات كثيـــرة للمحتاجين في قطاعـــات ومجاالت مختلفة. 
اعتمـــدت مؤسســـة بارزانـــي الخيرية لتنفيذ هـــذا العمل المبـــارك على النـــاس الخيرين ومحبين لالنســـانية في 
كوردســـتان، بصورة عامة نســـتطيع القول أن الناس الخيرين واالغنياء يســـتحقون الشـــكر والتقدير في كوردســـتان 
لتعاونهم في تنفيذ مشـــاريع هذه المؤسســـة، فضال عن ذلك تقوم المؤسســـة بمشـــاريعها بالتعاون مع هيئات األمم 
المتحـــدة والمنظمـــات الخيرية واالنســـانية الدولية منهـــا و المحلیة والـــدول المانحة. ونتيجة لهـــذا التعاون تقدم 

المؤسســـة يوميا المســـاعدات لنازحي ومهاجري دولتي ســـوريا والعراق. 
تقـــع مكتـــب مؤسســـة بارزانـــي الخيرية فـــي اربيـــل ولديها مكاتب اخـــرى فـــي محافظات )دهـــوك، اربيل، 
ســـليمانية، كركوك(، وفـــي إدارة كرميان و مدینة ســـنجار وفي جميع المخيمات لديها مكاتـــب أو مراكز أو ممثل. 

والمؤسســـة تقوم بتنفيذ مشـــاريعها بواســـطة فريق مختـــص ومحترف.

من نحن؟
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بارزاني مؤسسة مشاريع احد المشروع هذا
الهالل مع بالتنسيق نفذ الذي الخيرية
المؤسسة واستطاعت االماراتي، االحمر
حياة تكون أن أمنت، التي المساعدات خالل
النازحين والشاباتمن الشباب لمئات جديدة
ودياناتهم. قومياتهم باختالف والمهاجرين
بتنفيذ تقوم الخيرية بارزاني مؤسسة إن
المنظمات مع التنسيق خالل من مشاريعها
االنسانيةوالدولالمانحةولكلمشروعاهداف
عشرات المؤسسة نفذت وقد به. خاصة
االخيرية والمنظمات القنصليات مع المشاريع
لمشاركتهممعنا واالنسانية،فنشكرهمجميعا

ونتمنىاالستمراريةفيمشاركتهم.
نحنكمؤسسةبارزانيالخيريةنقدرمساعدات
الينا مدوا الذين الدولية المنظمات ومنح
والنكبات المحن في والتعاون المساعدة يد
العون نعم فكانوا المرجوة غير واالحداث
معنا تعاونهم ونقدر نشكرهم الينا. والسند

فكانواعونالناوسندا.
االماراتي، االحمر لهالل خاصا شكرا ونقدم
مشروع مثل كثيرة مشاريع في ساندنا الذي
رعايةاالعزاء)االيتام(،لمساعدةاالطفالااليتام.
ونشكرهمفيمساعدتنافيانشاءمستشفيات
الغذاء وتوفير الصحية المستلزمات توفير و
خدمة في كثيرة مشاريع وتنفيذ للنازحين

االنسانيةوالتيتظهرفيهااثارايديهم.
فيهذاالعرسالمباركالذيتزوجفيه214
لهم جديدة حياة أبواب فتحت وشابة شاب
هذه يبدأوا ان يستطيعوا لم الشباب هؤالء
كانت معوقات بعض بسبب الجديدة الحياة
عملية من وجعلت الحياة في امامهم تقف
الزواجانالتكتملفيحياتهمجاءتمؤسسة
بارزانيالخيريةوالهاللاالحمراالماراتيلسد
هذاالفراغوملءالفجواتويأخذواعلىعاتقهم
واالجتماعي والديني االنساني المشروع هذا

ويحققواحلمكلهؤالء.
، أربيل مدينة في اقيم مرموق احتفال في
القيتمجموعةمنالكلماتوباركواهذاالعمل
العمل لهذا المنفذة للجهة وباركوا الخيري
وللعرسانواهاليهم،معتقديممجموعةمن
االستعراضاتالمختلفةوالدبكاتواستمرتالى
قدمت االحتفال من ايام وبعد متاخر. وقت
الهالل مع بالتعاون الخيرية بارزاني مؤسسة
مثل المنزل احتياجات االماراتي االحمر
البطانية، الفرش، النوم، وسائل )الثالجة،
المالبس،والسلةالغذائية(علىالعرسانالجدد.

المقدمة



27

214
خارج 

المخيمات

تكریت

 اربيل

كركوك

69

2

1

1

9 10 12

مخيمات
 الالجئين

مخيمات
 النازحين

قوشتبة

كوركوسك

حسن شاممخيم سيودينان مخيم ديبكة 

المقدمة
انفوجرافيك العام

27

214

كركوك
3



28

الحربالتجلبمعهاغيرالدماروالقتل،معكثيرمنالكوارثاالخرى،هذهالكوارث
علىالرغممنانهاامورخفيةلكنهافيالوقتنفسهامورمؤثرةوذاتاثركبير
علىالنفوسفيالمستقبل،ومنيبقىداخلهذهالمعاركينقذبمعجزةمنبين
والمستضعفين الفقراء عدد ازداد كلما والدماء، والقصف والدخان المدافع هذه
العائلة التيتواجه المشكالت اكثر،ولعالجهذه المشكالت والضحاياكلماتعقدت
النازحةوالمهاجرةولوبشكلمؤقتاوبدائيهناكطرقمختلفةتتبعالجلذلك،

وهذايعتمدعلىامكانيةوكيفيةالتعاملمعمنفذيهذهالمشاريع.
والمذهبية السياسية التوترات مخلفات من يكون الضحايا اغلب العراق داخل
والقوميةوالدينية،هؤالءمنيتشردونمنمنازلهمويتوجهوننحوأماكناخرى
ويسمونبالنازحين،هؤالءمنيهربونمنالموتوالفناءويربطوناحالمهمبالمكان
الذييتوجهوناليهوالذييشعرونفيهبسالمويجدونفيهحياةهادئةومطمئنة.
اقليمكوردستانمكانهاديءومأوىللتعايش،االوضاعفيالسنواتالخمسالماضية
جعلتمنهذهالمناطقانتكونفياتساعدائمكمأوى،مقارنةبالمناطقوالدول
المحيطةبنايتضحلناباناقليمكوردستانمنطلقاخرفياعادةتجديدالحياة.

أيحياة؟هذهالحياةالتييهاجراليهاالناسفيكلمكانويختارونهاكمأوىومالذ

امنللبدءبحياةجديدة.
والقوميات الديانات بين للتعايش مكانا يزال وما العراق كوردستان اقليم كان
المختلفة المناطق في االوضاع تدهور بسبب واالن المختلفة. واالفكار والمذاهب
فيالعراقواستمرارالمعاركوالقتلوتهديداالرهاب،تتدفقيومياعشراتالعوائل

واالفرادمنمناطقالصراعاتويتوجهونالىاقليمكوردستان.
والذين العراق في النازحين نسبة ان العالمية للمنظمات احصاءات اخر حسب
النسبة هذه شخص، مليون ونصف مليون تتجاوز كوردستان اقلم نحو يتجهون
من بعض ان صحيح واالعانة. مختلفة ومساعدات خدمات الى تحتاج الكبيرة
النازحينيسكنونداخلالمدنويستطيعونانيدبرواامورهملكناألغلبيةمن
النازحيناليستطيعونانيدبرواامورمعيشتمويذوقونطعمالحياةالقاسيةبحرها
وبردهاوكلصعوباتها.هؤالءيحتاجونالىالمساعدة،لكنكيفنساعدهم؟وماذا
يحتاجون؟وكيفيستطيعونانيبدأوابحياةجديدة؟وماهيالخطواتالتييجب
انهناك النازحة؟الشك والعائلة الفرد وإعادةتكوين لتنظيموتطوير انتتبع
كثيرمنالطرقتحتاجالىمشاريعوخططوخارطةطريق،وتحتاجالىوقت

طويلحتىتنفذ.
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بالتشتت يصابون والعوائل االفراد أن معلوم، هو كما
ومجموعة العائلة وتدمير االجتماعية االوضاع وتدهور
عن فضال النزوح بسبب اخرى اجتماعية مشكالت من
الوضعالنفسيالذييصيبهاالفراد،وإلعانةهذهالفئات
المختلفةعلىالنهوضمنجديديجبانيريهمالصور
الجميلةللحياة،ويجبانيسايرهذهالمساوئوالمشكالت
حياتهم، يضاهي ما مع اخرى بطريقة تواجههم التي
وكيفيحدثهذا؟الشكانهذايتمعنطريقالبرنامج
والعملالمشترك.فالنازحونفيحياتهميواجهونعشرات
المختلفةفي المراحل المختلفةفي المشكالتواالعاقات
التي واالعاقات المساوي تلك من الرغم وعلى حياتهم،
جديد من ينهضوا ان اخرى مرة يستطيعون تواجههم
ويتأملوافيمساعداتتقدماليهمويبدأونحياةجديدة

بسيطةجميلةمعبعضويتطلعونالىالمستقبل.
على كثيرة، الخيرية بارزاني لمؤسسة الرئيسة االهداف
واغاثة المأوى وتوفير الغذائية المساعدات من الرغم
مئاتاالالفمنالالجئينوالنازحين،فكرتنافيالمؤسسة
المعارك واجهوا الذين قلوب على السرور بإدخال ايضا
والنكباتوالمشكالت،والذينفقدوااليسببكانوسائل
العيشالرغيد،المؤسسةحققتاحالمكثيرمناالعزاء
ان دوما وحاولت والمتشردين، والمعوزين والمنكوبين

تعينهميدابيدفياالفراحواالحزان.
اناالهدافالعامةلهذاالمشروعتكمنفياناالنسانذو
طاقةكبيرةويستطيعانيبدأحياةجديدةمنجديد،
الماضي في لهم حدث الذي يتركون ايضا والنازحون
وفيكنفهويبدأونحياةتكوناندمالةللجروحالماضية
تمحي ان ايضا وتحاول الكابوس. تشبه التي والعميقة
والدمار واالرهاب للمعارك والقبيحة المقززة المشاهد
المشروع وهذا محلها، جميلة اشياء وتحل اذهانهم من
يشملالكوردوالعربوالمسيحيوااليزديوالكلدواشوري
المؤسسة والكاكائيوالشبكواخرينغيرهم.وكماكانت
معهمفياالحزانواالفراحفهذهالمرةتعطيهمبارقةامل
للبدءبحياةجديدة،وتقومبحياكةاالمالوتغطيحياتهم

بلونجديد.
تنفيد الخيرية بارزاني لمؤسسة االخرى االهداف احد
لمجموعة حياة لتكوين االعمال وتنظيم جماعي عرس
النازحين اكانوامن الزواج،سواء الشبابعلىوشك من
العرب من او كوردستان في المعوزين او المهاجرين او
باختالفالدياناتبينهؤالءالشبابالذينينوونالزواج
لكنهميواجهوناعاقاتكبيرة،وحاولتالمؤسسةمنخالل
موطن كوردستان اقليم بأن العالم يخبر ان العمل هذا
التعايشالجماعيوالسلميوهوقمةللعيشالرغيدومكان
المنكوبين فتأوي باالنسان تليق بحياة منجديد للبدء
حياة يبدأوا ان على تعينهم ان وتستطيع والمتشردين

جديدةبمستوىيليقباالنسانية.
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الشكانمؤسسةبارزانيالخيريةتقومبتنفيذكثيرمنمشاريعهعنطريقالمنظماتاالنسانيةوالدولالمانحة.وانتنفيذايمشروعيكونلهمؤثرات
ومكانةفيالوقتنفسه،وقامتالمؤسسةبتنفيذاالفمنالمشاريعاالنسانيةوفيهااستفادتعشراتاالالفمنالعوائلواالشخاص.

احدىهذهالدولالتيتعتمدعليهاالمؤسسةكثيرالتنفيذمشاريعهاهيدولةاإلمارات،هذهالدولةعنطريقالقنصليةالعامةفيمدينةاربيلتعمل
فيكثيرمنالمجاالتاالنسانيةوالخيريةالمختلفةمعمؤسسةبارزانيالخيرية.دولةاالماراتاغاثتشعبناواعانتنافيكثيرمناالوضاعالمأساوية
والنكباتالتيواجهتنا،فتستحقمناالشكروالتقديروالعرفان.فيوقتتدهوراالوضاعالسياسيةلدولالجوارعامةوالعراقبصورةخاصة،قامتدولة
االماراتبكثيرمنالعزموالقدرةواالمكانيةالكبيرةبتنفيذعشراتمنالمشاريعالخيريةالمهمةوالحيويةوالتربويةوالثقافيةوالفنية...الخ.فياقليم
كوردستانالعراق،ومناهممشاريعهكفالةخمسةاالفطفليتيمفيمشروعاالعزاء،فكانوامعناوننتظرونرجومنهمالكثير.استطاعتدولةاالمارات
منخاللهذهالمشاريعالكثيرةانتكونلهامكانةبارزةلدىسكاناقليمكوردستانونحنالننسىجهودهموتعبهمالمستمرة.وكذكفيمايتعلقبخدمة
النازحينوالمهاجرينكانتدولةاالماراتفيقمةتقديمالمساعداتفيالقطاعاتالصحيةوالتربوية،الغذائيةوفقدمتمساعداتكثيرةللمجتمعات

النازحةوالمهاجرة،الذينيعيشونفيالمخيماتويعيشونخارجهافيالمناطقالمختلفةفياقليمكوردستانالعراق.
إنمشروععرسالجماعيالمنفذمنقبلمؤسسةبارزانيالخيريةودولةاالماراتكاننموذجاجميالوالئقامقدمالشبابوشاباتمنالنازحين
والمهاجرينفيمختلفالدياناتوكانعوناكبيرالهمللبدءبحياةجديدةوينسونالمشاهدالمؤلمةوالمأساويةللمعاركومامروابهمنالتهجيروالعنف

ويمحوكلماكانتمحصورافياذهانهممنمشاهدغيرالئقةباالنسان.

المشاركون معنا
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لتنفيذمشروعالعرسالجماعي،اتبعناخطواتوطرقمناسبةوضرورية،والشكانايمشروع
يحتاجالىاتباعخطواتمناسبةوالئقةبهفكلمشروعبحاجةالىالتعاونوتنظيماالعمال
االمارات دولة اتفقنامع الخيرية بارزاني المشروع،نحنمؤسسة تنفيذ وتسييرهاوكيفية
انننفذهذاالمشروعفيالوقتوالمكانالمناسبينويكونموطنانظارالجميعوننفذهذا

المشروعالمهم.
فيهذاالحفلالبهيشارككلمنالسيدنوزادهاديمحافظأربيلوالسيدد.عمرعتيق

الفالحياالمينالعامللهاللاالحمراالماراتيوقدماكلماتبهذهالمناسبة.

السيدنوزادهاديمحافظاربيل:

ان تنظيم هذا الحفل كان ضرورة آنية كي يستطيعوا ان يبدأوا 
حياة جديدة ويبتعدون عن المشكالت التي تواجههم

نوزاد السيد قدم البداية في
على الضوء والقى كلمة، هادي
ورحب المشروع هذا اهمية
االحمر للهالل العام باالمين
االماراتيوالضيوفالكرام،واشار
الحفل، هذا في اليوم ان الى
نظمتمؤسسةبارزانيالخيرية
هذا االماراتي االحمر والهالل
من لمجموعة الجماعي العرس
واهالي والمهاجرين النازحين
بمختلف كوردستان اقليم
وذو عظيم عمل هذا الديانات،
كي انية وحاجة كبيرة اهمية
والشابات الشباب هؤالء تعين
في جديدة حياة يبدأوا كي
باألزمات المليء الظرف هذا
تعيشها التي الحياة وصعوبة
وأشار والمهاجرون، النازحون
الىاننانقدرهذاالتعاونلهؤالء
يستطيعوا كي والشابات الشباب
جديدة حياة يبدأوا ان
المادية للمساعدات ونشكرهم
فهو الغرض، لهذا قدموها التي
مكانالتقدير،نتمنىلهمحياة
الهالل ونشكر وموفقة، جميلة
يساعد الذي االماراتي االحمر
في والمهاجرين النازحين
ونفذوا المخيماتبشكلمستمر
كثيرامنالمشاريعالخيريةمع
مؤسسةبارزانيالخيريةونتمنى
لهمعمراطويالويستمرونفي

مساعدةالمحتاجين.

يقة التنفيذ
طر
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د.محمدعتيقالفالحي،االمينالعامللهاللاالحمراالماراتي:

كما شاركنا معكم في همومكم نشارككم كذلك في افراحكم، االمارات ترسل 
رسالتها وهي: نحن نشارككم االفراح واالحزان ونكون معكم دائما

فيها: وقال للحضور كلمة االماراتي االحمر للهالل العام االمين الفالحي عتيق محمد د. السيد قدم
ابارككم،كماشاركنامعكمفيهمومكمنشارككمكذلكفيافراحكم،االماراتترسلرسالتهاوهي:نحن
نشارككماالفراحواالحزانونكونمعكمدائماونساعدكم.وفيكالمهشكرمؤسسةبارزانيالخيريةشكرا
خاصاوشكرحكومةاقليمكوردستانوالسيدمحافظاربيللمساعدتهمإلزالةالمعوقاتالتيواجهتنا

منذالبداية.

يقة التنفيذ
طر
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السيدموسىاحمدرئيسمؤسسةبارزانيالخيرية:

الشيء الذي يفرحنا ان الجميع قد شاركوا في هذا 
المشروع من النازحين والمهاجرين واهالي محليين 

بمختلف الديانات والمذاهب المختلفة
اهميةهذاالمشروعتكمنفيهذاالصدىالذياحدثه
واصبح والعربي الكوردي االعالم ومراكز االعالم في
في وناجحة انية حاجة واعتبروه االهتمام موطن
قال الكوردي لالعالم تصريح اطار في نفسه. الوقت
الخيرية: بارزاني مؤسسة رئيس احمد موسى السيد
ماترونهاليومعملاخرمناالعمالالجميلةلمؤسسة
بارزانيالخيرية،بالتعاونمعالهاللاالحمراالماراتي،
معنا فكانوا المناسبة بهذه نشكرهم ان وقته وآن
النازحين تخص التي الحياة قطاعات مختلف في
والمهاجرين،فضالعنذلكشاركوامعنافيمساعدة

المعوزينوالمحتاجينوكانوامعنا.
هذه ظل في نتأسف احمد: موسى السيد واوضح
االوضاعالسيئة،ونحنقضينااياماصعبةمعالنازحين،
وفكرنااننصنعلهميوماجميال،ونقضيمعهميوما
214شاب لزواج باجراءمراسيم نقوم جميال،وقال:
جميع ان اكثر يفرحنا وما معهم، ونحتفل شابة، و
من كوردستان اقليم الى توجهوا الذين النازحين
بينهم: ومن الحفل، في شاركوا والمهاجرين النازحين
نازحيكوردستان،الموصل،االخوةالشبك،المسيحيين،
الكوردااليزديين،واهاليكوردستان.وكذلكقمنابدعوة
اهاليالعرسان،وقمنابتجهيزلوازمالبيتواحتياجاته،
ولوازمالعرسومعذلككلواحدمنالعرسانيستلم
هديةخاصة،كلهذهالتكاليفتقععلىالهاللاالحمر
االماراتي،فنشكرهمجزيلالشكر،ونحنقمنابتنظيم

العرسوترتيبه.
الفرق قبل من مختلفة فعاليات قدمت ذلك وبعد
عدد وقدمت جان قدري ومركز اربيل في الشعبية
منالفرقالدبكاتوعروضمتنوعةوفنيةمبهرةامام

الحضور.

34



35

لتنفيذمشروعالعرسالجماعي،حاولتمؤسسةبارزانيالخيريةوالهاللاالحمر
االماراتيانيضمالحفلاكبرعددمنالمشاركينمنالقومياتالمختلفةوالديانات
للتعايش أنموذجاجميال ويقدموا والمهاجرين النازحين من المختلفة والمذاهب
والبدءبحياةجديدة،ولتحقيقهذاالهدف،اثناءوضعالخططلهذاالمشروعووقت
والشابات الشباب كبيرةمن بنامجموعة اتصل االعالم، االعالنعنهفيوسائل
المخطوبين،ووجدوهفرصةجيدةكييستطيعواعنطريقهانيكملوامابدأوابه
منمشروعالزواجالذيلميستطيعوااكمالهبسببالمعوقاتالمختلفة،ولميكن
الى العرسالجماعيوهميرنون باستطاعتهمانينفذوامشروعهم.فشاركوافي
حياةجديدة.ورأتمؤسسةبارزانيالخيريةانتشاركفيالعرساكبرعددمن
المشاركينواكثراالطياففيالمجتمعبمختلفالدياناتوالمذهب،وكانالهدفمن

هذاالمشروعهوتأكيدالتعايشوالتفاهموالحبوالثقةوالتعارفبينالقوميات
يقتدى وتراثا كوردستان اقليم في للتعايش أنموذجا ويكون المختلفة، واللغات

للتطلعنحومجتمعكوردستانيجديدويكونمثاالمتطوراوجميال.
المشروعمربخطواتكثيرة،علىسبيلالمثال:فياولىخطواتالمشروعقامت
مؤسسةبارزانيالخيريةبتأمينالمالبسواعطتكلعرسانمبلغ)$250(لتدبير
امورهمواحتياجاتهمليومالعرس.وبعدهاجرتالتحضيراتوالتنظيملهذاالعرس،
بعدانسجلتكثيرمنالشبابوالشاباتاسماءهمفيالمخيماتوخارجهاللمشاركة
فيهذاالمشروع،هنانوضحالمشاركينحسبسكنهم،والتحضيراتالتيقمنابها

لتنفيذواكمالالمشروع:

من هم المستفيدون؟

مخيمات النازحين
والمناطق العراق ووسط جنوب نازحي من السكان اغلبية المخيمات هذه في
اقليم مخيمات الى وتوجهوا والتوترات المعارك بسبب نزحوا هؤالء االخرى،
كوردستان،بصورةعامةهؤالءالنازحينمنالقوميةالعربيةالذيننشيراليهمفي
هذاالجدولوشاركوافيمشروعالعرسالجماعي،وموزعحسبمخيماتالنازحين

مخيماتالنازحينوعددالعرسان31مشاركفيالعرس،كمانبينهفيهذاالجدول:

بكة
دي

خيم
م

مخيمحسنشام

مخيمسيودينان

12 10

9
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1
2

1

74

64

2

23

3

أربيل/نازحين

تكریت

أربيلمركزالمدينةعنكاوا

كركوك

مخيمات المهاجرين
الذينهجروا كوردستان–سوريا- اهاليغربي من المخيمات هذه اغلبيةسكان
اقليمكوردستانوكونواحياةجديدة،بشكل الىحدود المعاركوتوجهوا بسبب
عاماغلبالذينشاركوافيهذهالمخيماتمنالقوميةالكورديةفيمشروعالعرس

الجماعي،وعددهم)4(عرسانمشاركينفيالعرسبهذاالشكل:

خارج المخيمات
كانتالمشاركةخارجالمخيماتفيالمدنفيمشروعالعرسالجماعي،كبيراجدا،
فكانمنبينهمالقوميةالعربيةوالكوردية،والمسيحيينواطيافاخرىفشاركوا
فيالمشروع،هنانوضحهؤالءالعرسانفيهذاالجدولوكانعددهم)74(عرسان

بهذاالشكل:

مخيمات
 المهاجرين

مخيمقوشتبة

مخيمكوركوسك
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العرس مشروع تنفيذ بعد
لـ214شابوشابة، الجماعي
الخيرية بارزاني مؤسسة قامت
والهاللاالحمراالماراتييتوفير
ضرورية منزلية احتياجات
اللذين هؤالء وخاصة للعرسان،
كونواحياةجديدةوهمبحاجة
الىاحتياجاتمنزليةوضرورية،
وفروا االحتياجات هذه وضمن

لهمستاحتياجاتضرورية:

عدداالحتياجات

1ثالجة

1جهازنوم

4البطانيةوالفرش

4مالبس

2السلةالغذائية

توفير احتياجات المنزل
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قبلالبدءبأيمشروعالبدمنالتفكيربالنتائجالتييحققهاالمشروع،كيفتكون؟مماالشكفيهانلتقييمهذاالمشروعنحتاجالىتحليلتفصيليللمشروع،وتوضيح
البياناتونبينمدىفائدةاغلبالناسفيه..هذاالمشروعالمسمىبالعرسالجماعيشاركتفيه214شابوشابة،وخطوااولىخطواتهمنحوحياةجديدة،وكانالمشروع
مخططابشكلمرتببدءأباالعالنعنهوتسجيلالمشاركينفيهوماقامتبهالمؤسسةمنذالبدايةمنتوفيرالمالبسواعطاءمبلغماديلتسييراعمالهمالمختصة
بالعرس،والمشاركةبهذهالكثرةمنمختلفاطيافالمجتمع،واجراءالمراسيمبشكلناجحبمشاركةاالعالمالعربيوالكوردي،كلهذايجعلمنااننقولانالمشروعكان
مشروعاناجحاومثمرا.خاصةونحننمرباوضاعاقتصاديةصعبةوعدموجودفرصالعملومعوقاتكثيرةامامعمليةالزواج،فهذاالمشروعحققالهدفوكانناجحا

وفريدامننوعه.
ومنالمهماننشيرالىانفيهذاالمشروعاستطعنااننعطيفرصةكبيرةلشبابوالشاباتونزيلالمعوقاتالتياعاقتعمليةزواجهم،واستطاعواانيتغلبواعليها
بواسطةهذاالمشروع.وهؤالءالمشاركينكانوامنالنازحينوالمهاجرينوالمعوزين،الذينيعيشونحياةالمخيماتاويعيشونحياةالمعوزين،لديهممشكالتكثيرة،
وتعيقهممعوقاتصعبةوكبيرة،وكلهذهتؤثرفيحياتهموزواجهموالتعطيفرصةللتوجهنحوتكوينهذهالحياةلذاهؤالءيحتاجونالىالمساعدةومديدالعون،
وهذاماقامتبهمؤسسةبارزانيالخيريةوالهاللاالحمراالماراتي،فأعانوهموانقذوهممنهذهالمعوقاتوالمشكالتاالجتماعيةواالقتصاديةوفتحوالهمابواباجديدة
نحوحياةجديدةوإنشاءبيتجديدوعائلةجديدةوالتوجهنحوامالمضيئةويبدأونبحياةاخرىمنجديدوكتابةقصةجديدة،هكذانكتبقصةحياةجديدةمعا.

Providing household items النتيجة النهائية
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Following the group wedding, the beneficiaries 
also received a number of household items 
provided by the UAERCS and the BCF. The 
table below shows the details.
Items Quaintly per person 
Fridge 1
Bed 1 
Mattress & Blanket 4 
Clothing 4 
Food parcel 2

Providing household items النتيجة النهائية
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Outside camps

A large number of people from outside shelter 
camps have also benefited from this project. 
The beneficiaries originated from various 
backgrounds including Arabs, Christians, and 
Kurds. In total, 74 people from this category 
benefited as shown below. 

74

64

2

23

3

Erbil/IDP,s

Tikrit

Erbil\ City centerErbil\ ِAinkawa

Kirkuk

Beneficiaries Outcomes

40



41
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The project started by a public announcement through media. Many people from various communities 
responded to the call. The aim was to include people from various cultural and social backgrounds. 
This was aimed to contribute to the promotion of a culture of coexistence and tolerance. In 
collaboration with the UAERCS, BCF provided each coupe with ($250) for wedding arrangements. 
The aim was to bring people from various religious and ethinic backgrounds together and assist 
them to meet and greet each other in a pleasant way. 

Below we provide detailed figures about beneficiaries.

IDP camps
Residents of these camps are displaced 
people from central and southern parts 
of Iraq who have fled their war-affected 
areas to take shelter in the Kurdistan 
Region. All beneficiaries from this 
category are ethnically Arabs and they 
consist of (31) coupled as shown in the 
table below.

Refugee camp
The camps are made up of Syrian people 
mostly of Kurdish origin. They have 
taken refuge in the Kurdistn Region 
following the armed conflict in their 
country since 2011. Four couples from 
this category benefited from this project 
as shown in the table

Refugee
Camp

Beneficiaries Outcomes
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Mr. Musa Ahmad, the President of BCF

The event was given due 
attention by local and Arab 
media and considered as 
a unique step
 In an interview with the local media, Mr Musa Ahmad pointed 
to the importance of this project and considered it one of BCF’s 

grate projects in collaboration with the UAERCS who have contributed in the assistance of 
displaced people in various ways. In addition, they also assisted us in helping the people in need. 
He added, due to the current situation, we experienced many sad days with the displaced people. 
it was time to share some happy days with them. The mass celebration of 107 couples represents 
this move. It is interesting that all communities of the KRI are benefiting from this project 
including displaced people in Kurdistan, from Mosul, Shabaks, Yazidis Kurds , Christians and 
local host people. The couples are accompanied by their families and they will receive special 
gifts prepared for them. The cost of the project is provided by the UARECS while the BCF 
implements the project and takes care of the administration part. 
The event was then followed by some traditional music and dance by Erbil Community Art 
Group, and Qadri Jan Cultural Center. 
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Dr. Omar Ateeq al-Fallahi, Secretary General of the UAERCS

As we shared your miseries we share 
your happy days too
In a short speech to the audience, the Secretary General of the UAERCS stated:  As we shared your 
miseries we share your happy days too. This is how the state of Emirates sends out its message, we 
share your pleasant and sad days with you. He also thanked BCF, the KRG and Erbil Governor for 
helping to carry out this important project and overcome all difficulties. 
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In a short speech, Mr Hadi welcomed Dr al-Fallahi and the wedding couples and pointed 
to the purpose of the event that was to celebrate the marriage of a number of couples 
from the people of KRI, refugees and IDPs including Muslims and Christians. The task, 
Mr Hadi reiterated, is a humane and a holy duty and at the mean time is a timely effort 
to assist those male and female to start a new life and leave their miseries behind. The 
initiative to provide financial support for these newly-married couples is appreciated. We 
thank the UAERCS for making this happen in collaboration with the BCF who together 
have been actively working to assist the displaced people in camps and outside camps. We 
wish them success and a long life.

Mr. Nawzad Hadi 
The organization of this event is a timely 
requirement event for beneficiaries to start 
a new life and leave thier miseries behind

44

Implementation



45

To make sure that the project meets its set goals and objectives, the BCF made every effort to 
have a successful and enjoyable wedding for all couples who benefited from the project. Fully 
supported by the UAERCS, BCF teams developed a detailed plan in advance to which a number 
of BCF operation teams contributed. The wedding party started with speeches by each of the 
Governor of Erbil, Mr Nawzad Hadi and Dr Omar Ateeq al-Fallahi. Secretary General of the 
UAERCS. 
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this, Emirates institutions 
have been among the most 
active in the humanitarian 
field especially since the 
influx of refugees and 
IDPs found the region as 
their safe haven. Emirates 
charitable institutions have 
had many joint projects 
with BCF to assist IDPs 
from central and northern 
Iraq especially displaced 
people from Mosul and 
the wider Nineveh areas. 
With their support, the 
BCF has successfully 
provided healthcare 
facilities, food aid and 
none-food assistance to 
tens of thousands of IDPs 
from Nineveh.
The current group wedding 
is the latest project that 
was implemented in 
collaboration with the 
UAERCS through which 
we shared some happy 
moments with 214 males 
and females and assisted 
them to start a new life 
together.

As mentioned above, the BCF implements many of its projects in partnership with other 
international NGOs, humanitarian institutions and donor countries. The UAERCS has been 
among the most reliable, long-lasting and effective partners of the BCF in the last few years. 
The partnership reflects the positive relations between the United Arab Emirates and the 
KRG in general and Emirates charitable institutions with the BCF. It is worth mentioning 
here that Emirates has been among the most active and supporting states in Iraq and the KRI. 
The country has had grate joint projects with the BCF including BCF’s major project Orphan 
Care Project through which 5,000 orphan children are sponsored in a long-term. Apart from 

Our partners
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Apart from providing basic 
humanitarian assistance to 
the people that they need 
the most- such as food and 
shelter, the BCF aims to 
revive the lives of those 
suffered the most from 
conflict and displacement. 
The BCF has great 
experience in this area as it 
aims to share people their 
happiness and hardships. 

The main aim of this project 
was to help disadvantaged 
people among residents, 
displaced and refugees to 
overcome the traumatic 
experience they have been 
through, heal the wounds 
and rebuilt their own life. 
The people are capable of 
doing so given they are 
assisted. The young people 
of marriage age from all 
communities can overcome 
the effects of ISIS war and 
start their life anew.

Another aim of this project 
was to show that the KRI 
is an idea place for people 
from different backgrounds 
to coexist and rebuild their 
lives after it was ruined 
by war. Rebuilding their 
life in a new and modern 
fashion will further the 
reconstruction process in 
Iraq and will contribute to 
the promotion of tolerance 
and social cohesion. 
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A part from its visible destructive and devastating 
consequences, the war leaves many other problems 
behind, though hidden; these other outcomes may 
turn out to have more and long-lasting impact on 
the lives of war victims. Those who are too lucky 
to survive the destructive forces of war are often 
the most disadvantaged members of society. The 
larger the number of victims, the more difficult 
the remedies become. As for the problems and 
issues facing displaced and refugee people, there 
are various methods to address them depending 
on the available resources to an organization.

Today, in Iraq, displaced people as the result 
of religious and sectarian conflict are the most-
disadvantaged of all. Those who flee for their lives 
and take refuge in a safe place they are attached to 
the place where they find safety and tranquility. 

The circumstances in the last five years have 
resulted in more people taking refuge in the 
KRI. Through observing the situation in the 
neighboring countries to the KRI, we come to the 

conclusion that the Region has become the next 
cradle for rebuilding the lives of many people.

The Kurdistan Region has been a safe haven for 
coexistence among various religious and sectarian 
groups. At the moment, as other parts of Iraq are 
raged by war and terror, thauthends of people head 
towards Kurdistan to find a safe sanctuary here. 
According to the latest figures released by the UN 
agencies, the number of displaced people who are 
sheltered in the Region exceeds 1,500,000 people. 
The massive number of IDPs are in need various 
assistance to continue their lives and rebuild their 
future. A proportion of IDPs, who can afford it, 
live inside urban areas, while large number of 
them is sheltered at major IDP camps where they 
live under harsh conditions. 

There exist various methods to address the 
mentioned issues all depending on the available 
financial and other resources.

we will help you recover your winds
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This project is among many projects that the BCF has implemented in collaboration with the UAERCS 
through which, with the available budget, a new life was built for a number of male and females couples 
from various communities in the Kurdistan Region (KRI) including, the host, refugee and internally 
displaced persons (IDP). The BCF carries out most of its project in collaboration with international 
humanitarian organizations and donor countries; the success of the many projects carried out by the 
foundation has made it reliable to its partners. So far, the BCF has implemented tens of significant 
projects with its partners to whom we are grateful and we hope their continuity. The continued support 
our country and BCF receives from our partners and donating countries to assist in our humanitarian 
response to refugees and displaced people is highly appreciated. Our special thanks and appreciation 
goes to the UAERCS for partnering with BCF to carry out a number of projects, including the Orphan 
Care Project aimed at assisting fatherless children. The UAERCS’s efforts are also highly appreciated 
in other humanitarian areas such as providing healthcare facilities, food and medical supplies all of 
which are of great benefit to communities in the Kurdistan Region.  
Through this group wedding project, 214 males and females celebrate their most important moments 
of life together. The beneficiaries had been facing many difficulties preventing them from completing 
their marriage process. The UAERC and the BCF have come together to assist those couples to 
complete the process of marriage and for their dreams to come true. 

In a colorful wedding party that was organized in Erbil, the couples finally afforded to have a 
proper wedding party. The party was also attended by couples’ families, government officials, and 
representatives from the UAERCS, BCF staff and a number of NGO’s. The party initiated by a number 
of messages delivered by the key attendants and followed by music and traditional dance that lasted 
for few hours. In the following days, sponsored by the UAERCS, BCF staff distributed household 
items such as (fridge, bed, mattress and blankets, clothing and food parcels) to the newly set families.

Introduction
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Thanks and appreciation
We at the BCF always highly value the contribution of our partners. A grate credit goes to 
the UAERCS for making this project happen and assisting the beneficiaries consisting of 
107 couples and 214 young persons to start a new life and go into marriage. The project 
had grate social value for all the communities from where the beneficiaries originated. For 
that, we would like to extend our deep thanks and appreciation to our partner UAERCS 
in particular and the country of Emirates in general. The project was a grate initiative 
contributing to alleviate the hardship experienced by those who benefited from the project .
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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 two sides. These factors lead to the BCF being granted a Consultative Status at the United 
Nations Economic and Social Council (ECOSOC) at 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 make the center 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).
The lack of a domestic charitable organization in the Kurdistan Region to provide assistance to people-in-
need and other disadvantaged people necessitated the establishment of the BCF in 2005. Besides, as the 
result of the security disruption in other parts of Iraq and in Syria following the unfolding of armed conflicts 
post 2003, the large refugee and internally displaced people who took sanctuary in the Kurdistan Region 
were in urgent need for assistance to receive food, clothing, health care, shelter and accommodation. The 
BCF has tried to fill the gap since its inception back in 2005 and strived to give a helping hand in various 
areas to those needed assistance the most. 
To carry out this valuable and difficult task, the BCF has depended primarily on charitable and humanist 
people in the Region. It is fair to say that the main sources of funding for our many projects and humanitarian 
operations are charitable individuals, private companies and businesses in the Region, something which is 
highly appreciated by the BCF. In addition, in collaboration with the UN agencies, international humanitarian 
organizations, and donor countries, the BCF provides daily assistance to refuges and IDPs in the Kurdistan 
Region, whose numbers are increasing on daily basis.
The BCF’s headquarter is in Erbil, the capital city of the KRI and it has offices in Duhok, Sulaymaniyah, 
kirkuk the Mount Sinjar and Germyan. In addition, in cooperation with Erbil Joint Crisis Coordination Centre 
(EJCC), the BCF manages (14) camps within Erbil Governorate. The BCF also maintains offices at all 
camps in the KRI.

About BCF
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www.bcf.krd        

info@bcf.krd

 @barzanifoundation

Barzani Charity Foundation

@barzaniCF

barzanifoundation

Barzani Charity Foundation

Tel:+964 07504031000 -07504031001

 Tel:+964 07512613030

Tel:+964 07515040837

Tel:+964 07501035001_07501035002

Tel:+964 07508196670 -07508196671

Tel:+964 07706843483_07706969910 - 07703517306

Tel:+964 07511720451

BCF Headquarter- KRI, Erbil, Shorsh Road, next to Mar Qardakh al-Saheed Curch

Erbil Office- Erbil, Shorsh Road, near Mar Qardakh al-Saheed Curch

kirkuk Office- Kirkuk- Noor City- House no. 168

Al-Sulaymaniyah Office- Ashti area, near Fulkay Khala Haji, next to Qasabkhanay Qubadi

Duhok Office- Tanahi Neighbourhood, opposite Nawroz University

Kalar- Shaheedan Neighbourhood, next to Sheray Naqeeb Hospital

Shangal Office- The Mount Sinjar, Nineveh Province

Together we will write a new story
BCF and Emirates Red Crescent organize a group wedding

Project titles: Group wedding
Type of project: social
Sponsor party: United Arab Emirates Red Crescent Society (UAERCS)
Publication year: 2017


