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ژمارە 49 - مانگی 1ی 2019  باڵوكراوه یه كی مانگانه ی دەزگای خێرخوازیی بارزانییه

لهپرۆژهیهكیناوازهداهاوكاری568منداڵهشههیددهكرێت
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سه رۆكى ده زگاى خێرخوازیى بارزانى بە ئامادەبوونی بەڕێوەبەری 
هەرێمی  حکومەتی  قەیرانەکانی  هەماهەنگی  ناوەندی  گشتی 
كاروچاالكییه كانى  ئاماری  کۆنفرانسێکدا  پرێس  لە  کوردستان 
پرۆژه كانى  له  باس  دەزگا ده خاته ڕوو هه روه ها  ڕابردووى  ساڵى 

ساڵى 2019ـەش ده كات.
بارزانى  خێرخوازیى  ده زگاى  سه رۆكى  ئەحمەد  موسا  بەڕێز 
پەنابەران  و  ئاوارە  کێشەی  لە  باسی  کۆنفڕانسەکەدا  پرێس  لە 
كێشه و  وابوو  پێمان  گوتى:  و  کرد  کوردستان  هەرێمی  لە 
به اڵم  ده بێته وه ،  كه م  داعش  شه ڕى  دواى  په نابه ران  ئازارى 
دۆستى  میوان  كلتورى  گوتیشی:  زیادبوونه .  له  روو  به رده وام 
كۆنفراسه  كۆنگره و  كۆڕو  له سه رجه م  كوردستانیانه وه،  له الیه ن 
په یوه ندیداره كان به مرۆڤ و به هاكانى كه م كه س هه یه ئه و كلتور 
ئه مه شیان  كه  نه زانێت  كوردستان  كوردو  مرۆڤیانه ى  به ها  و 
حكوومه تى  و  بارزانى  سه رۆك  دۆستى  مرۆڤ  سه رچاوه ى 
هه رێمى كوردستان و له هه موویان دیارتر كولتورى كوردستانیان 
الیه نه  ئاساى  پێشمه رگه  به رده وامى  خۆماندوكردنى  كه  بووه 
بارزانى  خێرخوازیى  ده زگاى  كارمه ندانى  و  په یوه ندیداره كان 

له وێوه سه رچاوه ى ده گرێت.
سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئاماری کاروچاالکییەکانی 
دەزگا  بەوەدا  ئاماژەی  و  خستەڕوو   2018 ساڵى  لە  دەزگای 
توانیویه تى )8009( چاالکی له سه رتاسه رى كوردستان و عێراق 
توانیویەتی  كه  بدات  ئه نجام  تێداكردووه  كارى  ئه و شوێنانه ى 

سوود بە یەک ملیۆن 800 هەزار و 681 خێزان بگەیەنێت، کە 
ئەمەش بۆ کەس ده كاته پێنج ملیۆن 667 هەزار و 508 كه س 
و گوژمه ى تێچوو له و چاالکییانە بریتی بووه له 50 ملیار و 76 

ملیۆن 262 هەزار و 206 دیناری عێراقی.
سەبارەت بە پالنی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بۆ ساڵی نوێ 
رایگه یاند: ده زگاى خێرخوازیى بارزانى گرنگیده دات به پرۆژه ى 
ئازیزانى كوردستان كه ژماره ى سودمه ندبووان له و پرۆژه بریتیى 
بووه له 24 هه زار 235 كه س كه چاوه رێ دەکەین له ساڵى 
داهاتوو ژماره ى سودمه ندبووان بگات به 29 هه زار 64 كه س 

كه مندااڵنى بێ دایك و باوكن.
ناوەندی  بەڕێوەبەری گشتی  دیكه هۆشەنگ محەمەد  له الیه كی 
هەماهەنگی قەیرانەکانی هەرێم کوردستان لە پرێس کۆنفڕانسەکەدا 
ئاماری ئاوارە و پەنابەرانی خستەڕوو و گوتی: لە کۆتای ساڵی 
٢٠١٧ کە کۆتایی شەڕی داعش راگەیەندرا هیوایەک پەیدابوو کە 
کۆتایی بە قەیرانی مرۆیی لەگەڵ کۆتایی هاتنی شەڕی داعش 
کۆتایی پێبێت و ئاوارەکان بتوانن بگەڕێنەوە سەر ماڵ و ژیانی 
خۆیان، بەاڵم بە داخەوە قەیرانی مرۆیی لە هەرێمی کوردستان 
پەنابەران  ئاوارە و  ژمارەی  بەردەوامە بە هۆکار گەلی جیاواز. 
کە لە هەرێمی کوردستان تۆمار کراون بەمشێوەیە، کۆی گشتی 
ئاوارە و پەنابەران لە هەرێمی کوردستان بریتییە لە یەک ملیۆن 

و چوارسەد و یازدە هەزار و پێنج سەد و سی و دوو کەس.

به مه به ستی له نزیكه وه ئاگاداربوون له كارو چاالكییه 
خێرخوازیی  ده زگای  مرۆییه كانی  و  خێرخوازیی 
به ڕێز  ده زگا،  كاروباره كانی  ستایشكردنی  و  بارزانی 
بااڵی  كۆمیسیۆنی  تایبه تی  نوێنه ری  گیدۆ  برۆنۆ 
په نابه رانی جیهان له عێراق )UNHCR( سه ردانی 
ئه حمه د  موسا  به ڕێز  له الیه ن  و  ده كات  ده زگا 
سه رۆكی ده زگای خێرخوازیی بارزانی و كارزان نوری 
پێشوازییه كی  په یوه ندییه كانه وه  و  پرۆگرام  به رپرسی 

گه رمی لێكرا.
سه ر  خرایه  تیشك  هه ردووالدا  نێوان  له دیداری 
په نابه رو  هاوكاریكردنی  به  تایبه ت  كاروباری 
ئاواره كان له كه مپه كانی هه رێمی كوردستان و ته ئكید 
نێوان  زیاتری  هه ماهه نگی  و  هاوبه ش  كاری  له سه ر 
كارو  فراوانتركردنی  له پێناو  كرا  رێكخراو  هه ردوو 
په نابه رانی  ئاواره و  خزمه تكردنی  و  چاالكییه كان 
كه مپه كان و هه روه ها بارودۆخی مرۆیی له ناوچه كه 
ته وه رێكی دیكه ی دیداری نێوانیان بوو. له دیداره كه دا 
په نابه رانی  بااڵی  كۆمیسیۆنی  تایبه تی  نوێنه ری 
كارو  له به رانبه ر   )UNHCR( عێراق  له  جیهان 
به رده وامه كانی  مرۆییه  و  خێرخوازیی  چاالكییه 
ئاواره و  پێشكه شی  كه  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای 
په نابه ران و لێقه وماوان له هه رێمی كوردستان و عێراق 
پێشكه شی ده كات، سوپاسنامه ی تایبه تیان پێشكه ش 

به ده زگا كرد.
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پاراستنی  به مه به ستی  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  ئیماراتی،  سووری  مانگی  به سپۆنسه ری 
دانیشتوانی كه مپه كان له سه رمای زستان، پرۆژه ی دابه شكردنی جلوبه رگ و پێداویستی زستانه و 
پێاڵو و گه رمكه ره وه و پێداویستی چێشتخانه به سه ر خێزانه ئاواره كانی پارێزگای نه ینه وا له كه مپی 
خازر و هه رشه م و به حركه دابه ش ده كه ن و له و چوارچێوه یه دا )22394( خێزان و له كه مپی 

په نابه رانیش )6903 ( خێزان سوودمه ندبوون.

 له چێوارچێوه ی سێكته ری به ڕێوه بردنی كه مپه كاندا، ده زگای خێرخوازیی بارزانی به سپۆنسه ری 
رێكخراوی LDSی خێرخوازیی ئه مه ریكی پرۆژه ی نۆژه نكردنه وه ی خێوه ته تێكچووه كانی كه مپی 
به سه ر  نوێیان  )250( خێوه تگه ی  له و چوارچێوه یه دا  و  ده كه ن  سلێمانی جێبه جێ  له  ئاشتی 

خێزانه كانی كه مپه كه دا دابه شكرد.

له چوارچێوه ی پرۆژه یه كی هاوبه شدا، به بۆنه ی وه رزی 
بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  زستانه وه ،  سه رماو 
ئه مه ریكی  خێرخوازیی  LDSی  ده زگای  له گه ڵ 
دۆشه ك و به تانی به سه ر كه مپی ئاواره و په نابه راندا 
 )12162( چوارچێوه یه دا  له و  و  ده كه ن  دابه ش 

خێزان سوودمه ندبوون.

بااڵی  شاندێکی   2019/1/11 رێکەوتی  لە 
حکومەتی  لە  ناحکوومییەکان  رێکخراوە  فەرمانگەی 
عێراقی بە سەرۆکایەتی محمد تاهیر تەمیمی سەرۆکی 
بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای  سەردانی  فەرمانگەکە 
سەرۆکی  ئەحمەد  موسا  بەرێز  لەالیەن  و  دەکات 
دەستەی  ئەندامانی  و  بارزانی  خێرخوازی  دەزگای 

کارگێرییه وه پێشوازیان لێکرا.
شاندی میوان سوپاس و پێزانینی خۆیان پێشکەش بە 
دەزگای خێرخوازیی بارزانی کرد بەرانبەر ئەو هەوڵ 
و کۆششانەی داویانە لەم چەند مانگەی رابردوو لە 
موسڵ و دەورووبەری کە خەڵکەکەی دووچاری الفاو 
بونەتەوە. بەڕێز محەمەد تاهیر گوتی: ئێمە شانازی 
لە  گەورە  وا  خێرخوازیی  دەزگایەکی  کە  دەکەین 
لێقەوماو  عێراق خزمەتی خەڵکی  ناوچەکانی  هەموو 

دەکات. 
بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای  سەرۆکی  له به ر انبه ردا 
وێڕای بەخێرهاتنی شاندەکە باسی لەو رێگریانە کرد 
کە دووچاری دەبنەوە لە کاتی گەیاندنی یارمەتی بۆ 
و  هاوکاری  کرد  داوای  و  مەرگەساتبارەکان  ناوچە 
هه ماهه نگی زیاتر هه بێت لە نێوانیاندا بۆ راپەراندنی 
کارەکان و گوتی: پێویستە زیاتر گرنگی بە ئاوارەکان 
بە  زستانییەکان  پێداویستییە  دابینکردنی  لە  بدرێت 
تایبەتی سوتەمەنی و کەشێکی وا درووست بکرێت 
و  ئارامی  بە  هەست  کەمپ  ناو  ئاوارەکانی  کە 

جێگیری بکەن.
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پرۆژه ی  زستاندا  له وه رزی   UNICEF رێكخراوی  له گه ڵ  به هاوكاری  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای 

دابه شكردنی جلوبه رگ و پێداویستی مندااڵن له كه مپی ئاواره و په نابه ران له هه ردوو پارێزگای هه ولێر و 

دهۆك جێبه جێ ده كه ن. له م چوارچێوه یه دا توانراوه هاوكاری پێشكه ش به )26140( منداڵ بكرێت.

 له پرۆژه یه كی ناوازه دا بۆ مندااڵنی ئازیزی پارێزگای دهۆك كه باوكیان له شه ڕی تیرۆریستانی داعشدا 

شه هیدبوون، ده زگای خێرخوازیی بارزانی له فامیلی مۆڵی پارێزگای دهۆك جلوبه رگ و خوانی تایبه تیان 
بۆ )333( منداڵی ئازیز رێكخست.

)ئازیزان(  بێباوك  مندااڵنی  به  تایبه ته  كه  پرۆژه یه كدا  له چوارچێوه ی  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای 

به ڕێوه ده بات..جلوبه رگ و دیاری مندااڵنی پێشكه ش به 235 منداڵ و نه وه ی شەهید له زاخۆ له فامیلی مۆڵی دهۆك 

له شاری كه الر كرد  نابیستایانی  وانۆی  قوتابخانه ی  ئاهه نگی  بارزانی به شداری  دهزگای خێرخوازیی 

كه له هۆڵی به ڕێوه به رایه تی گشتی چاودێری كۆمه اڵیه تی گه رمیان به ڕێوه چوو و تیایدا ئۆفیسی گه رمیانی 

ده زگای خێرخوازیی بارزانی جانتاو پێداویستی خوێندنی به سه ر )100( قوتابی نابیستادا دابه شكرد.
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كۆیگشتیچاالكیوسوودمهندبووان

پێشهكی
ده زگای خێرخوازیی بارزانی به درێژایی مانگی )1(ی 2019 له )10( سێكته  ری جۆراوجۆردا )397( چاالكی له  سه رجه م ئۆفیسه كاندا ئه نجامداوه و تیایدا )450,953( كه س سودمه   ندبوون. هاوكات له  سه نته  ره   

رۆشنبیرییه  كانیشدا )937( كه  س له  خول و راهێنانه  په   روه  رده یی و فێركارییه  كاندا  سوودمه   ندبوون.
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كۆیگشتیچاالكی

397
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چاالكیئۆفیسهكان

سوودمهندانلهسهنتهرهرۆشنبیرییهكان

ژمارهیچاالكی ئۆفیسهكان

200

40

103

100

29

261

قوشتهپه

گهویالن

ئاكرێ

شیالدزێ

تهناهی

دارهشهكران

سەرچاوەیئامارەکان:
-BarzanicharityFoundation)BCF)
-JointCrisisCoordination)JCC)

204 دۆمێز2
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سپۆنسهروهاوبهشهكانیدهزگایخێرخوازییبارزانیلهمانگی1ی2019

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

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

ئۆفیسیسهرهكی:ههرێمیكوردستان-عێراق/ههولێر/ههولێرینوێ/شهقامی120مهتریتهنیشتماس

پرۆژهیدابهشكردنیجلوبهرگوپێداویستیزستانهبۆئاوارهوپهنابهرانبهردهوامه
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CCCM


