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Rêkefta 09/ 11/ 2019 rêzdar Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê serdana wargehekî koçberên Rojavayê Kurdistanê ya li 
Berdereş kir û li jiyan û guzeraniya koçberan pirsî.
Di dema guftûgoyeke li nava wargehê de Mesrûr Barzanî got: Li 
xizmetkirina koçberên Rojavayê Kurdistanê de kêmasiyê nakîn
Rêkefta 09/ 11/ 2019 rêzdar Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê serdana wargeheke koçberên Rojavayê Kurdistanê ya li 
Berdereş kir û li jiyan û guzeraniya koçberan pirsî.
Di dema guftûgoyeke li nava wargehê de Mesrûr Barzanî Serokê 
Hikûmeta Herêma Kurdistanê destxweşiyê li wan hemû kesan kir ku li 
wargehê da kar dikin. Heman demî de destxweşiyê li Wezareta Navxwe, 
Parêzgerê Dihokê û Dezgehên (UNHCR) û Dezgeha Xêrxwaziya 

Mesrûr Barzanî: Li xizmetkirina koçberên Rojavayê Kurdistanê kêmasiyê nakîn

Barzanî û hemû rêxistinên li karkirina wargehê da beşdarin kir.
Balkişand li ser wê yekê û got: "Eve karekî pîroze wekî mirov û wekî 
xelkê lêqewimî erkê meye û cihê destxweşiye û li bîra me neçê ku 
niha yek milyon û 100 hezar koçberên navçeyên dinê Iraqê û beşek ji 
wan yên navçeyên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê li beşek ji wargehên 
parêzgehên Herêma Kurdistanê de nîştecihin. Eve jî erkekî giran xistiye 
ser milê Hikûmeta Herêma Kurdistanê, ji bo dabînkirina pêdiviyên 
wan seretayî, salane têçûya wan yek milyar û nîve".
Mesrûr Barzanî her wiha ragihand: ”Em wekî Herêma Kurdistanê 
herdem li xizmeta hemû koçberan de berdewamîn. Lê belê eve rastiyeke 
ku ev erke erkekî navdewletiye û daxwaz ji hemû rêxistinên navdewletî 
û Neteweyên Yekgirtî (UN) û hemû dewletên hevpeymanên xwe dikîn, 
ew jî beşeke ji vê bargiraniyê bixin ser milê xwe û xema koçberên li 
nav wargehan bixwin. Ji ber ku berev demsala zivistanê diçîn ku ji bo 
koçberan demsaleke nexweşe û hêvîdarîn pêwîstiyên wan ji bo wan 
bêne dabîn kirin“.
Tekez jî kir ku ew wekû Hikûmeta Herêma Kurdistanê li rûyê siyasî ve 
jî hewlên xwe de berdewamin bo ku bigihin çareseriyek heta kû ”wan 
xuşk û birayên koçber bi kerametiyê ve vegerin ser ax û mal û jiyana 
xwe. Lê belê heta wê dema ku li vir bimînin, pêwîste em li xizmeta 
wan da bîn û hemû aliyên peywendîdarên Hikûmetê radispêrîn ku 
xizmeta wan bikin û eger kêmasiyek hebe jî û em bikarîn çareser bikîn, 
kêmasiyê nakîn û dîsa daxwazê ji rêxistinên mirovdost dikîn ku zêdetir 
hevkariya vî xelkê lêqewimî bikin“.
Mesrûr Barzanî wê yekê dûpat kir ku Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 
rêxistinên din nabê ti kêmasiyek li hevkarîkirina koçberan de bikin.
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Rêkefta 02/ 11/ 2019 di dema helmetekî hevbeş da, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî û rêxistina Samaritan's Purse, li xala sînoriya 
Sihêla pêdiviyên paqijiyê li ser penaberên Rojavayê Kurdistanê da 
dabeşkir ku bi sedema şer û nearamiyê ve mal û warên xwe bi cîh 
hiştin û rû li Herêma Kurdistanê dikin.

Dabeşkirina pêdiviyên paqijiyê, 
li ser penaberên Rojavayê Kurdistanê

Rêkefta 03/ 11/ 2019 li projeyekî bêhempa de, ji bo xwendekarên 
Kolêjên Pizîşkiyên Kurdistanê, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî çendîn 
amêrên tendirustiyê pêşkêşî xwendekaran kir.
Li rêwresmek da bi amadebûna Musa Ehmed Serokê Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî û Serokê Zanîngeha Hewlêra Pizîşkî û 
hejmarekî zêdeyê mamostayên zanîngehê û Sekreterê Yekîtiya 
Xwendekarên Kurdistanê, projeya dabeşkirina amêrên tendirustiyê 
ji bo xwendekaran ragihand û piştî pêşkêşkirina çendîn gotaran ku 
behsa zêdetir girîngidana kerta tendirustiyê li Herêma Kurdistanê 
dikir, paşê ji aliyê mîhvanan ve diyarî pêşkêşî 1200 xwendekarên 
Zanîngeha Hewlêra Pizîşkî kirin ku her diyariyek ji (amêra pîvana 
fişar û zexta xwînê, bîstokên pizîşkî û têhnpîva leş) pêkhatibûn. Ev 
proje li hemû parêzgehên Herêma Kurdistanê birêvediçê û têda 
3.000 xwendekarên warê xwendina pizîşkî li xwe digre.

3 hezar xwendekarên qonaxa pizîşkî amêrên 
pizîşkiyê werdigrin

Rêkefta 05/ 11/ 2019 li proseyekî şefaf û demokrasiyane da, li 
wargeha Behirkê ku ji aliyê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ve tê 
birêvebirin, bi mebesta dûbare hilbijartina muxtaran û zêdetir 
hêsankarîkirina malbatan, kargêriya wargeha Behirkê bi hemahengî 
li gel rêxistinên UNHCR, EJCC, Qendîl û ACTED proseya hilbijartina 
birêveberên kertan (Muxtaran) birêvebir û têda muxtarên nû ji bo 
yekîneyên wargehê hatin hilbijartin.

 Proseya hilbijartina
muxtarên wargeha Behirkê birêveçû

Li dirêjahiya dabeşkirina projeya Kanî Xêr ku Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bi hevkariya Grupa Talib Te'me birêvedibin, li nivîsîngeha 
Mûsilê ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hevkariya darayî ya mehane 
li ser 277 malbatên bêserpereşt da dabeş kir.

Hevkarî li ser 277 malbatan de hate dabeş kirin
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Rêkefta 06/ 11/ 2019 li projeyekî hevbeş da Dewleta Kuweyt 
û Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî paketên xorekê li ser (18.171) 
malbatên penaberên Sûriyê de dabeş kirin. Ji bo vê projeyê yek 
milyon dolarên Amerîkî ji aliyê Desteya Xêrxwaziya Îslamî Cîhanî ya 
Kuweytê ve ji bo xoreka penaberên li Herêma Kurdistanê terxankir 
û li wargeha Dareşekran li rêwresmek da proje hate ragihandin û 
dest bi dabeşkirina parketên xorekê kirin. Ev proje bi dû qonaxan 
tê bi cîhkirin û (9) wargehên penaberên Rojava li xwe digre û têda 
(18.171) malbat jê sûdmend dibin. 

Xorek ji bo 18.171 malbatên penaberên 
Rojava hate dabîn kirin

In a campaign, BCF distributed kerosene to the Syrian refugees 
at Bardarash camp in Duhok province on November 6, 2019. 
The total amount distributed was (55,000) liters, (40) liters per 
family.

Ji bo penaberên Rojava dabeşkirina 
55.000 lt. sûtemenî 

Bi mebesta ji nêzîk ve agahdarbûna karubarê taybet bi Projeya 
Çavdêriya Azîzan û her wiha pêşkêşkirina daxwaziyên wan û 
guhertina bîr û ramanên di derbarê zêdetir pêşxistina projeyê, 
şandekî Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî(DXB) rêkefta 02/ 11/ 2019 
serdana welatê Îmaratê kirin. Şanda DXB ku ji (Emer Ehmed, 
Ebdulwahîd Emîn, Mehdî Silêman) pêkhatibûn, li yekem wêstgeha 
serdana xwe da serdana (Heyva Sora Îmaratî û Birêvebiriya 
Karubarê Îslamî û Karê Xêrê ya li Dubeyî û Dar Albir Alxêriye û 
Komeleya Şarqey Xêrî) ya wî welatî kirin. Li hevdîtinan da armanca 
serdana xwe û guhertina bîr û ramanên zêdetirê di derbarê 
çawayiya pêşxistina Projeya Çavdêriya Azîzan ku taybete bi 
alîkarîkirina zarokên sêwî yên li Herêma Kurdistanê xistin rû û her 
dû alî li ser li ber girtina rêyên gihandina hevkariyên ji bo zaarokên 
sêwî hevraman bûn û biryarê jî dan di paşarojeke nêzîk da çendîn 
projeyên din li warên cûda cûda da encam bidin.

Şandekî DXB serdana welatê Îmaratê kir

Li dirêjahiya projeya hevbeşa Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 
Dîmen û Şikar ku armanca wane li hemû girtîxane û çaksaziyên 
Herêma Kurdistanê de pirtûkxaneyan dirust bikin, ji bilî bajarên 
Hewlêr û Silêmanî, heman demî de proje li bajarê Dihokê tê 
encamdan û rêkefta 12/ 11/ 2019 projeya bi kitêbxanekirina 
çaksaziyên Herêma Kurdistanê, bi serpereştiya Birêvebiriya 
Giştî ya Çaksaziya Civakî ya Hikumeta Herêma Kurdistanê 
û li rêwresmek da çaremîn pirtûkxaneya Dîmen û Şikar ya 
Çaksaziya Jinan û Nûciwanan li bajarê Dihokê hate vekirin.

 Pirtûkxaneyek li Girtîxaneya Çaksaziya Dihokê
hate vekirin
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Rêkefta 12/ 11/ 2019 li dirêjahiya dabeşkirina hevkariyan li çarçêweya Projeya Çavdêriya Xwediyê 
Pêdiviyên Taybet da ku Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Dezgeha Xêrxwaziya Amerîkî(LDS) ve tê 
encamdan, li Komeleya Jîn ya li bajarê Hewlêrê û li qezaya Kifrî û bajarê Silêmanî û Çarqurne û Pênciwên 
û Derbendîxan û Qeladizê wîlçeyr û pêdiviyên din pêşkêşî 71 xwediyê pêdiviyên taybet kir.

Xwediyê pêdiviyên taybet hatin hevkarî kirin

Li rêkefta 15/ 11/ 2019 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî wekî take rêxistina Xêrxwaziya Kurdî beşdariya 
Pêşangeha Navdewletiya Dezgehên Xêrxwaziyên Cîhanê li Bruksel kir ku bi awayeke fermî hatibû vexwendin 
û têda kar û çalakî û projeyên xêrxwazî û miroviyên dezgehê yên li çend salên derbasbûyî da ji aliyê Awat 
Mistefa Nûnerê DXB li Ewrupa pêşkêşî serdankerên pêşangehê kirin.

Pêşangeha Navdewletiya Dezgehên Xêrxwazîyê li Bruksel

 Proseya hilbijartina muxtarên wargehan
birêve diçê

Bi mebesta dûbare hilbijartina muxtaran ya ji bo raperandina îş û 
karên koçberên li wargehan de, li rêkefta 12/ 11/ 2019 li wargeha 
Herşem proseya hilbijartina desteya wargehan (Camp Comity) ji 
aliyê kargêriya wargehê ve birêveçû. li vê proseyê da 10 kes xwe 
berbijêr kiribûn û bi awayeke demokrasiyane nîştecihên wargehê 
nûnerên xwe hilbijartin.
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Piştî hatina lehiyeke zêdeyê penaberên Rojavayê Kurdistanê 
li Herêma Kurdistanê, beşekî zêdeyê wan malbat û kesan rû li 
Kurdistanê kirin û li wargehên Berdereş û Gewîlan hatin nîştecîh kirin 
û Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî rojane pêdiviyên wan dabîn dike. Li 
dirêjahiya dabeşkirina hevkariyan da, li helmetek da 3500 kîlo goştê 
sor li ser penaberên wargeha Berdereş da hatin dabeşkirin.

Dabeşkirina goşt 
li ser penaberên Rojava

Li rêkefta 14/ 11/ 2019 li tixûbê perwerdeya Mêrgesor bi hevkarî 
li gel kesayetiyê xêrxwaz Hacî Yehya çanta û pêdiviyên xwendinê li 
ser çar xwendingehên qonaxa bingehîn ya li sînorê nahiya Barzan 
hatin dabeşkirin ku tê da (720) xwendekar sûdmendbûn.

Berdewamiya çalakiyên DXB 
li kerta perwerdeyê de 

Bi mebesta ji nêzîk ve agahdarbûna rewş û guzeraniya koçberan û 
wergirtina bîr û nêrîna kargêrî ya wargehê, rêkefta 18/ 11/ 2019 
şandekî Amerîkî ku ji (Richard Albright) Yarîdederê Cîgirê Wezîrê 
Derveyê Amerîka ya ji bo karubarên nîştecîh û koç û koçberan 
pêkhatibûn, serdana wargeha Hesenşam kirin ku koçberên Iraqê 
têda nîştecîhin.
Li civîneke hevbeş da, piştî pesindana kar û çalakiyên Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li erkê birêvebirina wargehê û pêşkêşkirina 
xizmetguzariya bi koçberan, tîşk xistin li ser rewşa jiyana koçberan 
û wan sedemên ku rêgiriyê li vegerana wan ya cihê wan yên berê û 
her wiha ew giriftên wan yên tendirustî û perwerdeyê de rûbirûyê 
koçberan dibin mijareke dinê civînê bû. Heman demî de şanda 
Amerîkî serdana çend konan kir û ji nêzîk ve guhdariya xwest û 
daxwaziyên koçberan kirin.

Şandekî Amerîkî kêşe û giriftên koçberan 
vedikolin

Li dirêjahiya gihandina alîkarî û hevkariyên ji bo koçberên Rojavayê 
Kurdistanê, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel rêxistina 
Samaritan's Purse ya Amerîkî çaremîn karwana hevkariyan ku ji 
(kon, paketên tendirustî, betanî, doşek, pêdiviyên xwaringehê û ji 
xorek)ê pêkhatibû ku nêzîkî (110) ton bû li rêya (20) barhilgiran 
ve gihandin Rojavayê Kurdistanê û li bajarê Heseke li ser koçberan 
da dabeş kirin.

Çaremîn Karwana hevkariyan gihandin 
Rojavayê Kurdistanê
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Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî pêncemîn 
karwana hevkariyên ji bo koçberên li 
nav Rojavayê Kurdistanê de ku ji 30 
barhilgirên ku ji kon û betanî û doşek 
û pêdiviyên xwaringeh û fîlterên avê û 
pêdiviyên zarokan û pêlav û ciluberg 
pêkhatibû şande Rojavayê Kurdistanê û 
li wir jî bi hevkarî li gel Heyva Sora Kurd, li 
ser koçberan da dê bihête dabeş kirin.

 Pêncemîn karwana hevkariyên ji bo Rojavayê Kurdistanê 30 barhilgir bûn
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Total No of IDP & Refugee in KRG

178,807 812,058

35,313 4,729 3,186 16,68113,667

174,742 21,090 16,022 83,18442,935

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in August and through (11) working sectors, the BCF conducted (358) activities which benefited (160,500) persons. In addition, BCF activities 
at its major cultural and social centres benefited (2,800) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,

 refugee and host communities during

 November 2019 in Kurdistan Region and

other parts of Iraq

160,590

490

1,847

46,659

111,594

1,007

13,066

54,868

62,363

5,82422,101

520

7

368

186

BCF Total No. activities

358

No. of family Beneficiaries
30,638

No. of individual Beneficiaries
160,590

280

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. Activities
 Offices

Qushtapa

Hassan Sham U3

Darashakran

kawrgosik

Barika

     Tanahi

Domez 2

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

UNICEF

LDS

UAE

MOMD

Kuwait

CCCM Coordination

IRCS

EJCC

UNHCR

One world Medical

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in November 2019


