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دوایی  کۆچی  ساڵیادی  لە   
دەزگای  نەمر،  بارزانیی 
خێرخوازیی بارزانی له درێژه ی 
پرۆژه كانی بۆ مندااڵنی بێباوك 
له هه رێمی كوردستانی عێراق، 
پارێزگاکانی  مۆڵی  فامیلی  لە 
هەولێر و سلێمانی پاش نیوەڕۆ 
جلوبەرگی  بەکۆمەل  خوانێکی 
 340 پێشکەشی  دیاری  و 

منداڵە شەهید کرد.

له پرۆژه یه كی هاوبه شدا دەزگای 
خێرخوازیی بارزانی و دەوڵەتی 
روناهی  ده زگای  و  کوێت 
هاوکارییکردنی  هه ڵمه تی 
ئاوارەکان لە کەمپ و ده ره وه ی 
و  بەرێوەدەبەن  كه مپه كان 
بەتانی  خێزان  سه دان  تیایدا 
و پارسێلی خۆراک وەردەگرن.

دوایــی  کۆچی  ساڵیادی  لە 
ــای  ــر، دەزگـ ــەم ــی ن ــی ــارزان ب
خێرخوازیی بارزانی هه ڵمه تێكی 
ده م  چــاره ســه ری  و  پشكنین 
له گه ڵ  هاوكاری  به  ددانی  و 
پزیشكی  هه ولێری  زانــكــۆی 
گشتی  بــه ڕێــوه بــه رایــه تــی  و 
ته ندروستی هه ولێر بۆ خه ڵكی 
هه ژارو كه مده رامه ت له ناوخۆی 

هه رێمی كوردستان ئه نجامدا.

شاره دێی  سنووری  له هه ردوو 
هه ڵه بجه ،  پارێزگای  و  به رتله 
چاالكییه كانی  له درێژه ی 
بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای 
له  په روه رده دا،  سێكته ری  له 
جانتاو  جیادا  هه ڵمه تی  دوو 
به سه ر  خوێندن  پێداویستی 
قۆناغی  قوتابی   )518(

بنه ڕه تی دابه شكرا.
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له درێژه ی جێبه جێكردنی پرۆژه ی هاوكاریكردنی خێزانی بێسه رپه رشتدا كه به شێوه ی مانگانه دابه ش ده كرێت، ده زگای خێرخوازیی بارزانی به هاوكاری له گه ڵ كۆمه ڵێك خێرخواز 
هاوكاری به سه ر 250 خێزانی بێسه رپه رشت له پارێزگای نه ینه وا دابه شكرد.

رێكەوتی 2019/3/6 شاندێكی دەستەی سەربەخۆیی مافی 
دەزگای  بارەگای  سەردانی  بوترس  زیا  سەرۆكایەتی  بە  مرۆڤ 
ئەحمەد  موسا  بەڕێز  الیەن  لە  و  کرد  بارزانییان  خێرخوازی 
لێ  پێشوازییان  بارزانییەوە  خێرخوازیی  دەزگای  سەرۆكی 
مرۆڤ  مافی  دەستەی  سەرۆکی  نێوانیاندا  دانیشتنی  له  و  کرا 
گوتی:  و  بەرزنرخاند  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای  کارەکانی 
دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە ناوچەیەكە بە دەست ناكۆكی 
و كێشە و ئاوارەیی و پەنابەرییەوە دەناڵێنێت، بەدەم هەموو ئەو 
کەسانەوە دەڕوات كە پێویستیان بە یارمەتییە بەبێ جیاوازی یان 
جیاكردنەوە، بۆیە ئەو شایەنی ئەوەیە رێزلێنانی دەستەی مافی 
مرۆڤی پێ بدرێت كە پێشكەش بە الیەنە چاالکەکان دەكرێت لە 

بواری چاالكی لە پارێزگاریكردن لە مافی مرۆڤ.

کــۆنــفــرانــســی ئــاشــتــی لە 
٣ی  مانگی  ٩ی  رێکەوتی 
هەموو ساڵێک بەڕێوەدەچێت 
و ئەمساڵیش بە ئامادەبوونی 
ئەندام  بەرچاوی  ژماره یه ك 
وەزیر  بەریتانیا،  پەرلەمانانی 
باشووری  پارێزگارەکانی  و 
 ١٣ نــوێــنــەری  بەریتانیا، 
کەسایەتی  چەندین  و  واڵت 
گەورەی کەنیسە و سەنیگول 
و کەسایەتییە بااڵکانی ئاینی 
هیندۆس و سیخ و بوزییەکان 
کەسایەتی   ٣٠٠ لە  زیاتر  و 
و  ئەحمەدییە  دامـــەزراوەی 
فه رمی،  بانگیشتی  لەسەر 
نوێنەری  مستەفا  ئـــاوات 
دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
کۆنفڕانسی  لــە  ــەشــداری  ب
لەندەن  لە  ئاشتی  سااڵنەی 

کرد.
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سااڵنە لە ژێر چاودێری راستەوخۆی شێخ محەمەد بن راشد ئەلمەکتوم سەرۆک وەزیرانی ئیمارات و حاکمی دووبەی، کۆنفڕانسی نێودەوڵەتی دوبەی بۆ هاوکاری مرۆیی 
و پەرەپێدان بەڕێوەدەچێت و ئەمساڵیش دەزگای خێرخوازیی بارزانی لەالیەن رێکخەرانی کۆنفڕانسەکەوە بانگێشت کراوە. لە کۆنفڕانسەکەدا تیشک دەخرێتە سەر بابەتە 
مرۆییەکان و نوێنەری رێکخراوەکان و کەسایەتییە دیارەکانی بواری مرۆیی تیایدا بەشداردەبن. لە میانی کۆنفڕانسەکەدا چەندین کەسایەتی وتار پێشکەش دەکەن و بارودۆخی 
مرۆیی لە جیهاندا تاوتوێ دەکرێت. لە رۆژی بەڕێز د. حەمدان موسەلەم نوێنەری سەرۆک وەزیرانی ئیمارات و بەڕێوەبەری گشتی ئاکادیمیای گشتی ئیمارات لە پانێلی 
کردنەوەی کۆنفڕانسەکەدا وتارێکی پێشکەش کرد، لە پانێلێکی کۆنفرانسەکەدا کارزان نووری بەرپرسی بەشی پڕۆگرام و پەیوەندییەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی وتارێک 
لەسەر کێشەکانی کۆچبەران بۆ بەشداربووانی کۆنفڕانسەکە پێشکەش دەکات. کۆنفڕانسی نێودەوڵەتی دوبەی بۆ هاوکاری مرۆی و پەرەپێدان لە ساڵی ٢٠٠٤ەوە هەتا ئێستا 
دەبەسترێت و هەر ساڵێک تیشک دەخاتە سەر بابەتێکی مرۆیی. ئەمساڵیش لەبەر گرنگی رۆڵی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە ناوچەکەدا و پێشکەشکردنی هاوکاری مرۆیی 

بۆ ئاوارە و پەنابەران، دەزگای خێرخوازیی بارزانی بانگهێشتی ئەم کۆنفڕانسە کراوەتەوە.

مووسڵ،  گه ڕاوه كانی شاری  هاوكاریكردنی خێزانه  له درێژه ی 
به هاوكاری  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  مووسڵی  ئۆفیسی 
فریاكه وتنی  رێكخراوی  و  قه ته ری  سووری  مانگی  له گه ڵ 
به سه ر  له قوتونراو  گۆشتی  و  جلوبه رگ  جیهانی،  ئیسالمی 
)566( خێزانی ناو مووسڵ و هه روه ها )777( خێزانی 

كه مپی نه مرود دابه شكرد. 

لە رێكەوتی 14 ی ئاداری 2019 به بۆنه ی 
116یەمین ساڵیادی لە دایکبوونی بارزانیی 
پیرۆزه ،  رۆژه  ئه و  به رزڕاگرتنی  بۆ  نەمر، 
له سه ر مه زاری نه مران له ده ڤه ری بارزان، به 
ئاماده بوونی رێزداران )د.رۆژ نوری شاوه یس( 
حاجی  )ئه نوه ری  و  بارزانی(  )سیهاد  و 
)شێخ  و  عه لی(  حه مه  )نوری  و  عوسمان( 
كه سایه تی  ژماره یه ك  و  بارزانی(  سیروان 
خه اڵت  )شێخ  و  سه ربازی  و  سیاسی 
بارزانی( نوێنه ری سه رۆك بارزانی له مه زاری 
نه مران و )موسا ئه حمه د( سه رۆكی ده زگای 
تایبه ت  پێشانگایه كی  بارزانی،  خێرخوازیی 
خێرخوازیی  ده زگای  چاالكییه كانی  كارو  به 
بابه ته  نامیلكه ی و  بارزانی كرایه وه و دواتر 
بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  چاپكراوه كانی 
نمایشكران و پێشكه شی میوانانی سه ر مه زاری 

نه مران كران.
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و  نەمر  بارزانیی  ناوی  و  یادی  راگرتنی  بەرز  بەمەبەستی 
مرۆڤدۆستی  رێبازی  بە  بەدرێژەدان  دووبارەکردنەوە  بەڵێن 
دەزگای  مرۆڤایه تیدا،  له پێناو  قوربانیدانی  و  خه بات  و 
)روانگە،  رێکخراوەکانی  یاوەری  بە  بارزانی  خێرخوازیی 
قەندیل، دەزگای ژیان، داما، رێكخراویLDS، رێكخراوی 
پارێزگاری  و  قەتەری  مانگی سووری  ئیسالمی،  فریاكه وتنی 
موسەنا و كەسایەتی حكومی  تاجەگوڵینەیان لەسەر مەزاری 

نەمران له ده ڤه ری بارزان دانا.
بەرێز موسا ئەحمەد سەرۆكی دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

لەسەر مەزاری نەمران وته یه كی پێشكه شكرد و گوتی: ئەمڕۆ 
بارزانی  فەلسەفەی  بە  پێویستیمان  زیاتر  رۆژێک  هەموو  لە 
نەمر هەیە ئەویش فەلسەفەی پێکەوەژیانە. نیشتمانی بارزانی 
نەمر بووەتە النکەی پێشوازیی کردن لە ئاوارە و پەنابەران. بە 
خۆشحاڵییەوە ئێمە تێکۆشەرانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
و رێکخراوە مرۆڤدۆستەکان بەوپەڕی سەربەرزییەوە لە بەردەم 
مرۆڤایەتی  کە  پیشاندا  نموونەیەکمان  مرۆڤایەتیدا  جیهانی 
شانازیی پێوەدەکات. ئەمڕۆ ئێمە لێرە بەڵێنی خۆمان دووپات 
ئەوەی  و  رێبازە  بەم  بەرانبەر  وەفاداربین  کە  دەکەینەوە 

ئەو  جێبەجێکردنی  پێناو  لە  بیکەین  دابێت  توانامان  لە 
ئامانجانەی بارزانیی نەمر بەدرێژایی تەمەنی بۆی تێکۆشاوە 

و قوربانی زۆری بۆداوە.
وتەیەكی  مەنفا  ئەحمەد  د.  بەرێز  موسەنا  پارێزگاری  دواتر 
پێشكەش كرد و گوتی: شانازییە ئێمە ئەورۆ لە سەر مەزاری 
گەورەترین كەسایەتین كە رێبازەكەی مرۆڤدۆستیە و هاوكاری 
بارزانی  خێرخوزی  دەزگای  بە  شانازی  ئێمە  لێقەوماوانە، 

دەكەین كە درێژە پێدەری ئەم رێبازەیە.

 بەبۆنەی ١٦ی ئادار ساڵیادی کارەساتی کیمیابارانی هەڵەبجە كه به هۆیه وه زیاتر له پێنج هه زار كه س بوونه قوربانی، دەزگای خێرخوازیی بارزانی سااڵنه هاوكاری له و شاره دا 
دابه ش ده كات، له و چوارچێوه یه دا بە هاوکاری دەوڵەتی کوەیت پارسێلی خۆراك بەسەر ١٠٠٠ خانەوادەی كه مداره مه تی پارێزگای هەڵەبجە دابەش دەکه ن.



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

ژماره  )51( مانگی 3ی 2019 6

له 3/20ی هه موو ساڵێك له جیهاندا به 
رۆژی جیهانی دڵخۆشی دانراوه له م یاده 
ده زگای  گه رمیانی  ئۆفیسی  جیهانییه دا 
خۆشی  گه شتێكی  بارزانی  خێرخوازیی 
ئازیزی  منداڵی   )35( بۆ  شادی  و 
دیوان  سه نته ری  فامیلی  له  سنووره كه 
تیایدا  و  رێكخست  كه الر  شاری  مۆڵی 
مندااڵن چه ندین یارییان ئه نجامداو دواتر 
سه ردانی پاركی قه اڵی شێروانه یان كردو 

نیوه ڕۆخوانێكیان بۆ رێكخرا.

له ژێر ناونیشانی )راده كه ین له پێناو مرۆڤایه تی( ده زگای خێرخوازیی بارزانی به هاوكاری له گه ڵ 
پارێزگای هه ولێر، ماراسۆنێكی راكردنی به كۆمه ڵ بۆ ئافره ت و كچانی شاری هه ولێر رێكخست و 

له كۆتاییدا خه اڵت و دیاری به سه ر پله كانی یه كه م و دووه م و سێیه مدا دابه شكرا.

پاش ژێرئاوکەوتنی بەلەمێک لەناو ئاوی رووباری دیجلە لە مووسڵ، 
هاوکاریی  و  مووسڵ  گەیشتووەتە  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای 
 2019.3.26 رێككه وتی  و  دەدكات  رووداوە  ئەو  لێقەوماوانی 
دەزگای خێرخوازیی بارزانی و سەرۆکی فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی 

نەینەوا لە مووسڵ، پرێس كۆنفرانسێكیان رێكخست. 
لەو پرێس کۆنفرانسەدا موسا ئەحمەد سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی 
بارزانی لەگەڵ نەجم جبووری، فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی نەینەوا 
تیشکیان خستە سەر رووداوەکە و تێیدا نەجم جبووری، گوتی: ئەم 
بە دەنگەوەهاتنەوەی دەزگای خێرخوازیی بارزانی جێگەی ئومێدی 
ئێمە بوو، حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم جۆرە هەڵوێستانەی 
هەیە و هەموو کات باوەشی کراوە بووە بۆ ئاوارەکان و پێشتر ئەمەی 
سەلماندووە و ئێمەش پەیوەندیی باشمان لەگەڵ کوردستان هەیە و 

ئەم هەڵوێستەیان بەرز دەنرخێنین.
دەزگای خێرخوازیی بارزانیش وەک دەزگایەکی خێرخوازی و مرۆیی 
لەگەڵ  هاوکاریکردنیان،  وێڕای  و  چووە  لێقەوماوانەوە  هانای  بە 
فەرمەندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی مووسڵ سەرقاڵی دۆزینەوە و گەڕانە 
بەدوای تەرمە نەدۆزراوەکاندا و بۆ ئەم مەبەستەش کۆمەڵێک بەلەم 
و ژێردەریایی و مەلەوانی شارەزای بردووە و سەقاڵی کار و چاالکین.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

306,695 1,410,527

82,350 14,280 14,427 19,318

234,51472,181

176,320

416,723 46,680 68,155 99,898

1,180,809229,718

779,071

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

Outside campOutside camp
Inside campInside camp %21.7%39.32

%78.93

83,71
%

16,21
%

%60.68
IDPs Refugees

BCF in March and through (9) working sectors, the BCF conducted (443) activities which benefited (319,530) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (24,476) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,
 refugee and host communities during
 March 2019 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq 319,530

8,276

6,979

275,033

29,242

ماس(  ئاماده بوونی )دۆمینك  به   2019/3/25 رێككه وتی 
دەزگای  ئه حمه د(  )موسا  و  هەولێر  لە  فەرەنسا  کونسوڵی 
تۆپی  خولی  كۆنفرانسێكدا  له پرێس  بارزانی  خێرخوازیی 
پێی  تۆپی  تیپەكانی  بۆ  )برایه تی(  به ناوی  بچووكراوه  پێی 
لە  خۆجێ(  خەڵكی   - ئاوارەكان   - )پەنابەران  كەمپەكانی 
سنووری پارێزگای هەولێر راده گه یه نێت كه تیایدا )12( تیپ 

به شداری ده كه ن و بۆ ماوه ی مانگێك به رده وام ده بێت.
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. ActiviriesOffices

Qushtapa Dibaga

 Guelan  Chamshko

 Akre

Shiladze HassanSham U3

Tanahi

Darashakran Sinjar

kawrgosik

Barika

Basirma

Domez 2

Domez 1

Darkar

2,790 3,441

1,405 550

1,406

2,267 645

930

3,545 194

1,200

3,747

550

516

690

600

23,794

30,185

5,788

68,944

13,213

66,345

14,429

0

0

4,790
122,879

24,350

877

0

   0

1,709

45

7

0

BCF Total No. activities

443

No. of family Beneficiaries
57,825

No. of individual Beneficiaries
319,530

9

9

Total of Activities & Beneficiaries
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BCF Donors And Partners in March  2019

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

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

Headquarter: Kurdistan Region-Iraq, Erbil, Hawleri Nwe Qtr.,120m Road, Next to Mass City

Data Sources: (Barzani charity Foundation) BCF,  (Joint Crisis Coordination) JCC

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter


