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ژمارە 47 - مانگی 11ی 2018  باڵوكراوه یه كی مانگانه ی دەزگای خێرخوازیی بارزانییه

 به  هانای لێقه وماوانی شه رگات و شێخان و 
مه نده لیه وه  ده چین
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رێككه وتی 18ی مانگی 11 رێزدار مه سروور بارزانی سه رۆكی بۆردی دامه زرێنه رانی ده زگای خێرخوازیی بارزانی پێشوازی كرد له به ڕێز )ئارۆن ئیپستن( 
ده زگای  له گه ڵ  ناوبراو  پرۆژه ی هاوبه شی رێكخراوی  له  ئه مریكی. هۆكاری سه ردانه كه ئاگاداربوون  ئێم ئێس جی  به رێوه به ری رێكخراوی  جی ئێس 
بواری  پسپۆڕانی  له الیه ن  تایبه ت  پزیشكانی  راهێنانی  و  نه شته رگه ری  ئه نجامدانی  و  نه خۆش  بینینی  بۆ  له دهۆك  ئه مریكی  زانكۆی  و  بارزانی  خێرخوازیی 
پزیشكی ئه مریكی. له كۆتایی دانیشتنه كه دا رێزدار مه سروور بارزانی سوپاسی رێكخراوی ناوبراوی كردو هیوای خواست بتوانن كاریگه ربن له پێناو 
بنیاتنانی سیسته مێكی باشتری ته ندروستی له كوردستان. شایه نی باسه رێكخراوی ناوبراو به هاوبه شی ده زگای خێرخوازیی بارزانی و زانكۆی ئه مریكی 
له دهۆك پێشوازییان له 42 دكتۆرو پسپۆری پزیشكی كردووه كه  كاری پشكنین و ئه نجامدانی نه شته رگه ری بۆ خه ڵكی كه مده رامه تی كوردستان به 

خۆرایی ئه نجام ده ده ن.
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هه ڵمه ته كانی  په روه رده دا  سێكته ری  له چوارچێوه ی  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای 
به رده وامه ،  عێراق  كوردستانی  هه رێمی  له  خوێندن  پرۆسه ی  پاڵپشتیكردنی  بۆ 
له چه ندین هه ڵمه تدا لە پارێزگاكانی دهۆک و هه ڵه بجه و نه ینه واو گونده كانی 
ده وروبه ری باشیك له كانی غه زال و شێخ شیلی و جه بران و شێخ عه لی و قه ره قوش، 
پێداویستی  و  پارێزگای كه ركووك جانتا  و  ئیداره ی گه رمیان  كه مپی دۆمێز، 

خوێندن بۆ )3696( قوتابی پۆلەکانی 1 هەتا 6 بنەڕەتی دابین ده كه ن.

پاش وه رگرتنی خولێكی 14 رۆژی بۆ 10 پارێزه ر له شاری هه ولێر له الیه ن ده زگای 
كێشه كانی  چاره سه ركردنی  بۆ  یاسایی  نۆرینگه ی  بارزانییه وه ،  خێرخوازیی 
و  كۆمه اڵیه تیه كان  كێشه  چاره سه ركردنی  و  راوێژ  و  ئافره تان  به  تایبه ت 
به شوودان و جیابوونه وه ، به بێ به رانبه ر له شاری مووسڵ به دابه شكردنی برۆشۆری 

رێنماییه كان ده ستی به كاره كانی كرد.

بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  سلێمانی  ئۆفیسی 
له  خێرخوازییه كانیدا  هه ڵمه ته  له درێژه ی 
سه نته ری رۆشنبیری و كۆمه اڵیه تی جگه رخوێن 
په نابه رانی  به  تایبه ته  باریكه كه  له كه مپی 
به سه ر  ته ندروستی  پارسێلی  هه زار   2 سووریا، 

خێزانی كه مپه كه دا دابه ش ده كه ن.
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)ئازیزان(  باوك  بێ  مندااڵنی  ناونووسكردنی  به مه به ستی 
سه رپه رشتیار  دۆزینه وه ی  و  نه ینه وا  پارێزگای  سنووری  له 
به شی  هاوكاریكردنیان،  به مه به ستی  بۆ  )كافل( 
له   بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  ئازیزانی  چاودێریی 
شاره كه ده ست به پرۆسه ی ناونووسكردنی مندااڵنی بێ 

باوك له و سنووره دا ده كه ن.

ده زگای خێرخوازیی بارزانی له ڕێگه ی سه نته ره رۆشنبیری و كۆمه اڵیه تیه كانیه وه 
پیشه یی  جۆراوجۆری  خولی  كه مپه كاندا  ده ره وه ی  و  كه مپ  له نێو  مانگانه 
له گه ڵ  به هه ماهه نگی  چوارچێوه یه دا  له و  ده كاته وه ،  رۆشنبیری  و  هونه ری  و 
قه دریجان خولی  و  له هه ردوو سه نته ری هه ڵه بجه   bring hope رێكخراوی 

فێربوونی دروومان بۆ 17 ئافره ت كرده وه .

رێکكەوتی ٢٠١٨/١١/٥ به ئاماده بوونی نوێنه ری ده زگای خێرخوازیی بارزانی و 20 رێكخراوی جیهانی لە بارەگای سەرەكی سفێر لە جنێڤ بەشداری کۆنفرانسی 
گشتی سااڵنەی رێكخراوی سفێریان كرد. لە چوارچێوەی کۆنفرانسەكەدا ئاوات مستەفا نوێنه ری ده زگای خێرخوازیی بارزانی به شداریكرد و تیایدا هەڵبژاردن 

نوێی  بۆردی  و  سەرۆک  بۆ 
دەستەیەكی  ئەنجامدراو  سفێر 
كاروباری  بەرێوەبردنی  بۆ  نوێ 
هه ڵبژێردرا.  سفێر  رێکخراوی 
كۆنفرانسه كه دا  له چوارچێوه ی 
وەكو  رێكخراو  ژماره یه ك 
رێكخستن  بۆ  بااڵ  راوێژكاری 
دەستنیشان  هەماهەنگی  و 
هه ڵبژاردنه دا  له و  كران. 
بارزانی  خیرخوازیی  دەزگای 
بۆ  بااڵی  راوێژكاری  ئه ركی 
رێكخراوه  داهاتووی  سااڵنی 
بۆ  کار  تیایدا  كه  پێسپێردرا 
چەسپاندنی  و  جێبەجیكردن 
پرهنسیپەكانی یاسا مرۆییەكان 
رووبەڕووبوونەوەی  لەكاتی 

قەیرانەكان دەكات.
دەزگای  ئاماژەیە  جێی 
ئەندامی  بارزانی  خیرخوازی 
رێکخراوی  هەمیشەیی 
لەهەمانكاتیشدا  و  سفێرە 

هەماهەنگكاری 
رێکخراوەكه یە لە عێراقدا.

لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری ئیسالم )د.خ( دەزگای خێرخوازیی بارزانی گۆشتی 
خێر کە لەالیەن خێرخوازێکەوە دابینکرابوو، به سه ر 550 خێزانی پەنابەری ئێرانی 

)رۆژهەاڵتی کوردستان( لەشارۆچكه ی کۆیە دابه شکرد.
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رێكخراوی  له گه ڵ  به هه ماهه نگی  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  هه ماهه نگی،  سێكته ری  چوارچێوه ی  له  
پارسێلی  دابه شكردنی  پرۆژه ی   M1 U3 و خازر  له كه مپه كانی حه سه ن شام  له عێراق  فریاكه وتنی ئیسالمی 

خۆراك به سه ر خێزانه ئاواره كاندا جێبه جێ ده كه ن كه هه ر خێزانێك دوو پارسێل خۆراكیان پێده درێت.

پارێزگای  له سنوری  گوند  چوار  دانیشتوانی  زیانمه ندبوونی  پاش 
بارزانی  دەزگای خێرخوازیی  بارینه وه ،  باران  و  الفاو  به هۆی  دیاله 
هاوكاری به په له ی گه یانده گونده زیانلێكه وتووه كانی شارەدێی 
مەندەلی و له م هاوكارییه فریاگوزارییه دا 200 خێزان پارسێلی 

خۆراك و به تانی و دۆشه كیان وه رگرت.

رێكەوتی ٢٠١٨/١١/٦ لە تاون هول لە جنیڤ بە ئامادەبوونی میرسۆف الجیك وەزیری دەرەو بۆ كاروباری یەكێتی ئەوروپای كۆماری سلۆڤاكیا، ئاوات مستەفا نوێنەری 
دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە ئەوروپا بەشداری كۆبوونەوەیەكی تایبەتی سەبارەت بە بارودۆخی 
ئێستای ئاشتی لە جیهان و ئاشتی لە داهاتودا كرد. كوبوونەوەكە گفتوگۆیەكی كراوە بوو 
نوێنەری دەزگا له میانی خستنه ڕووی بۆچوونه كانیدا نیگەرانی خۆی بە داتا و زانیاری سەبارەت 
توندوتیژی بەردەوام لە رۆژهه اڵتی ناوەڕاست خستە بەردەم ئامادەبوان و داوای كرد كومەڵگەی 
نێودەوڵەتی و یەكێتی ئەوروپا هەوڵەكانیان چڕ بكه نەوە بۆ چه سپاندنی یەكسانی و بنەماكانی 

مافی مروڤ لە رۆژهه اڵتی ناوەڕاستدا.
له الیه كی دیكه نوێنەری دەزگا بەشداری وۆرك شۆپێكی تایبەت بە گەڕاندنەوەی ئاسایش لە 
دوای شه ڕ كرد، كە لەالیەن زانكۆی جنێڤ و ئەنیستیتۆی پەرەپێدانی ئاسایش و سەروهری یاسا 
رێكخرابوو، لە وۆرك شۆپەكه دا ئاوات مستەفا بابه تێكی پیشكەش بە ئامادەبوان كرد كە 

تیایدا فەلسەفە و ستراتیژیەتی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بۆ ئاشتی و پێكەوەژیان خسته ڕوو.

الفاوی  زیانلێکەوتووانی  هانای  بە  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای 
ده چێت کە  پارێزگای سه الحه دینه وه  به  شارۆچكه ی شەرگاتی سه ر 
به هۆیه وه زیاتر 1100 ماڵ زیانیان به ركه وت و 5000 کەس ئاوارە 
بوون. له هه ڵمه ته فریاگوزارییه كه دا پارسێلی خۆراك و سێت مه تبه خ و 

به تانی و جلوبه رگیان بۆ دابین ده كرێت.

ده زگای خێرخوازیی بارزانی و كۆمه ڵه ی فریاگوزاری كوێتی له چوارچێوه ی پرۆژه یه كی 
سه رپه رشت  بێ  خێزانی   750 به سه ر  خۆراك  پارسێلی  نه ینه وا  پارێزگای  له  هاوبه شدا 
دابه ش ده كه ن. له چوارچێوه ی هه مان پرۆژه دا له گه ڕه كی هیران ستی له هه ولێر پارسێلی 

خۆراكیان به سه ر )500( خێزانی ئاواره دا دابه شكرد.
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بەهەماهەنگی نێوان )زانکۆی ئەمریکی كوردستان-دهۆک، دەزگای خێرخوازيی بارزانی، وەزارەتی پێشمەرگە، بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی دهۆک( له ڕێگه ی 
تیمێكی پێكهاتوو له  42 پزیشكی پسپۆڕ له نه خۆشییه كان و نه شته رگه ری به مه به ستی ئه نجامدانی كارو چاالكی به بێ به رانبه ر سه ردانی هه رێمی كوردستان ده كه ن 
و قورسایی كاره كانیشیان له سنووری پارێزگای دهۆك ده بێت، ئه م تیمه به هاوكاری چه ند رێكخراوێك رێكخراوه و بۆ ماوه ی 20 رۆژ چاالكی ته ندروستی و پشكنین و 
نه شته رگه ری و پێدانی چاره سه ر به نه خۆشان به ڕێوه ده به ن كه پسپۆڕییان له )پزیشکی نەشتەرگەری گشتی و نەشتەرگەری دڵ و سنگ، پزیشکی نەشتەرگەری شکان، 
پزیشکی مێشک و دەمار، پزیشکی پسپؤڕی نەخۆشیەکانی ئافرەتان، پزیشکی پسپۆڕی ترۆما و بارە لەناکاوەکان، پسپۆڕی تیشک و پسپۆڕی جوانکاری “پالستیک”، 

پسپۆڕی نەخۆشییەکانی هەناویی و شێرپەنجە و له گه ڵ گروپێك پەرستاری پسپۆری ئیمێرجێنسی و سەربازی… هتد(.

ده زگای خێرخوازیی بارزانی به هاوكاری له گه ڵ زانكۆی هه ولێری پزیشكی بە 
بۆنەی رۆژی جیهانی نەخۆشی شەکرە چاالکی پزیشکی و هۆشیاری تایبەت بە 
نەخۆشی شەکرە و پشكنینی رێژه ی شه كری خوێن به بێ به رانبه ر بۆ هاوواڵتیان 
و  خۆپاراستن  رێنمایی  پێدانی  له گه ڵ  ده دات  ئەنجام  هه ولێر  قه اڵی  له نزیك 

ئه گه ره كانی تووشبوون به و نه خۆشییه به هاوواڵتیان.

له مه راسیمێكدا له پارێزگای دهۆك كۆتایی به پرۆژه یه كی تری هه لی كاری 
تیایدا  ئه ڵمانی هات كه  GIZی  بارزانی رێكخراوی  ده زگای خێرخوازیی  نێوان 
كاری راكێشانی ئاوی خواردنه وه بۆ )ره به نكا له زاخۆ، سكرین له سه رسنگ، 
مانگێش له ئیمینك( بۆ ماوه ی 5 مانگ ئه نجامدراو به گوژمه ی )260.369( 

یۆرۆ بوو.
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به هۆی 
دروستبوونی  و  بارین  الفاو باران 

شێخان  ئاواره كانی  كه مپی  خێوه تی   30
باڵوبوونه وه ی  له گه ڵ  كه وتن،  ئاو  ژێر 
فریاگوزاری  تیمی  ده ستبه جێ  هه واڵه كه دا، 
گه یشتنه  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای 
سه له ی  و  خۆراك  پارسێلی  و  كه مپه كه 
ته ندروستی و به تانیان به سه ر زیانلێكه وتوواندا 

دابه شكرد.

به  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای 
هه ماهه نگی له گه ڵ رێكخراوی 
 WHI Medical Relief
له باره ی  رۆژه  دوو  خولێكی 
خێرا  فریاگوزاری  رێگاكانی 
ساز ده كه ن. ناوەڕۆکی خولەکە  
بریتی دەبێت لە )٨ کاتژمێری وانەی 
تیۆری و پڕاکتیکی لە دوو رۆژی 
وانه كانی  هه روه ها  جیاوازدا(، 
)بنه ماكانی کاری فریاگوزاری، 
بوژانەوەی  خوێنبەربوون،  راگرتنی 
دڵی کەسی منداڵ و پێگەیشتوو 
ناکاوەکانی  لە  بارە  کاتی  لە 
بۆ  فریاگوزاری   .CPR دڵ 
حاڵەتەکانی شۆکبوون، خنکان، 
ساوا  منداڵی  بۆ  دڵ  بوژانەوەی 
)حساسیە(  هەستیاری   ،CPR
هەناسەدان،  لە  بەربەست  و 
برینداری،  و  برین  حاڵەتەکانی 
به كارهێنانی  راهێنان،  خولی 
ئامێری كاره با بۆ بوژاندنه وه ی دڵ، 
لە  بارە  بۆ  سیناریۆ  دروستکردنی 

ناکاوەکان.

به مه به ستی پیشاندانی 
كارو چاالكییه 

خێرخوازیی و مرۆییه كان 
و ئاشناكردنی 
سه ردانیكارانی 

پێشانگاكه ، ده زگای 
خێرخوازیی بارزانی 

به شداری سێزده یه مین 
پێشانگای نێوده وڵه تی 

سلێمانی ده كات تیایدا 
به نموونه ی جۆراوجۆری 

كارو چاالكییه كانیان 
پێشكه ش به میوانانی 

پێشانگاكه كرد.
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كۆی گشتی چاالكی و سوودمه ندبووان

پێشه  كی
ده زگای خێرخوازیی بارزانی به درێژایی مانگی )11(ی 2018 له )11( سێكته  ری جۆراوجۆردا )661( چاالكی له  سه رجه م ئۆفیسه كاندا ئه نجامداوه و تیایدا )328,347( كه س سودمه   ندبوون. هاوكات له  سه نته  ره   

رۆشنبیرییه  كانیشدا )4,748( كه  س له  خول و راهێنانه  په   روه  رده یی و فێركارییه  كاندا  سوودمه   ندبوون.
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كۆی گشتی چاالكی

661

ژمارەی خێزانی سوودمەند
60,566

ژمارەی کەسی سوودمەند
328,347

مانگی  له   سوودمه ندبووان  گشتی  كۆی 
و  په نابه رو  ئاواره و  له   پێكدێن  كه    11
خه ڵكی كه مده رامه تی هه رێمی كوردستان 

و هاوواڵتیانی ناوچه كانی تری عێراق

ئاواره و  گشتی  كۆی 
په نابه ر له  كه مپ و ده ره وه ی 
سنووری  له   كه مپه كان 
هه رێمی كوردستانی عێراق 

له  مانگی 11

کۆی گشتی ئاوارەو پەنابەر

کۆی گشتی ئاوارە 

کۆی گشتی پەنابەر 348,504

278,926

46,596

18,655

232,330

50,923

246,157

82,887

1,136,906

139,539 69,578

1,605,489

1,383,063

222,426

ناوەوەی کەمپ

ناوەوەی کەمپ

دەرەوەی کەمپ

دەرەوەی کەمپ

كۆی گشتی
هاواڵتی هه رێمی كوردستان 574

60,566

328,347

7,993

6,378 40,403

48,092 252,992

5,522 26,959

ئاواره 

هاواڵتی ناوچه كانی تری عێراق

په نابه ر

 HC

 IDP

 REF
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چاالكی ئۆفیسه كان

سوودمه ندان له  سه نته ره  رۆشنبیرییه كان

ژماره ی چاالكی ئۆفیسه كان

182

146

219

28

172

10

1,662

1,260

91

105

473

175

كه ورگۆسك 

به حركه  

قوشته په 

گه ویالن 

ئاكرێ 

چه مشكۆ

دیبه گه 

ته ناهی

باسرمه  

دۆمێز 1 

داره شه كران

حه سه ن شام    

سەرچاوەی ئامارەکان:
-Barzani charity Foundation( BCF(
-Joint Crisis Coordination( JCC( 

225 دۆمێز 2 
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سپۆنسه رو هاوبه شه كانی ده زگای خێرخوازیی بارزانی له  مانگی ١١ی ٢٠١٨

Tel:  +964  7515019400         www.bcf.krd         info@bcf.krd

barzanifoundation    Barzani Charity Foundation        barzaniCF        www.bcf.krd        info@bcf.krd       

ئۆفیسی سه ره كی: هه رێمی كوردستان - عێراق/ هه  ولێر/ هه ولێری نوێ/ شه قامی ١٢٠مه تری ته نیشت ماس 

CCCM

 به  دابه شكردنی جانتاو پێداویستیی خوێندن پاڵپشتی
به رده وامی پرۆسه ی خوێندن ده كه ین


