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Rêkefta 04 /10 /2020 li Serokayetiya Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî rêwresmeke hêja ji bo xelatkirin û rêzlênana 23 
xwendekarên azîzên(sêwî) qonaxa 12 amadeyî birêveçû ku 
karîbûn li wê qonaxê da bi giştî li ser (90) xalan bi dest ve 
anîbûn.
Rêwresm bi amadebûna (Alan Heme Seîd) Wezîrê 
Perwerdeya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û (Dr. Ferset 
Sofî) Parêzgerê Hewlêr û (Dr. Selah) Nûnerê Wezîra Kar û 
Karubarê Civakî û hejmarek karsaz û kompanya û sponserên 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî birêveçû.

Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî: Me 
bi berdewam tekez li ser xizmetkirina kerta perwerde û 
xwendekaran kiriye û bi piştevaniya we yên xweşdivî li 
piştevanîkirina vê kertê de berdewam dibîn.

Di dema rêwresmê da, piştî rawestan û rêzgirtina ji bo giyanê 
pakê şehîdên Kurd û Kurdistanê, gotara vekirina rêwresmê ji 
aliyê birêz Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
ve hate xwendin û balkişand li ser çend mijareke girîngê karê 
xêrxwazî û mirovî û girîngîdana bi nifşên paşerojê xisterû û 
ragihand: Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî wekî wan bavên ku 
em rojane li torên civakî de dibînîn ku encama giştiya xalên 
zarokên xwe gelek bi dilxweşî û şadiyê ve belav dike. Îro 
bi şadî û bexteweriyê dibînîn rêz li van polên xwendekaran 
digrîn ku hemû xalên wan li ser nohtane ku bi dest ve anîne. 
Me berdewam tekez li ser xizmetkirina kerta perwerde û 
xwendekaran kiriye û bi piştevaniya we yên ezîz berdewam 
dibîn li piştevanîkirina vê kertê. Yek ji wan kertên ku em kar 
li ser dikîn beşa Azîzane, niha 16.806 azîzan li xwe girtiye 
û hevkarî pêşkêşî wan têne kirin û me hewldaye sal bi sal 
vê projeyê mezintir û berfirehtir bikîn. Cihê xwe ye spasî 
sermayedaran bikîn ku nêzîkî 11 sale piştevan û palpiştê me 
bûne li vê projeyê da û beşdarbûne û şanaziyê pêve dikîn. Ji 
bilî rewşên dijwar em berdewam bûn li hevkarîkirina vê proje 
û projeyên dinê dezgeha me.
Alan Heme Seîd Wezîrê Perwerde: Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bûye sêwanek ji bo hevkarîkirina çîna xwendekaran
Paşê (Alan Heme Seîd) Wezîrê Perwerde gotarek pêşkêşkir 

Li rêwresmek da 23 xwendekarên azîzê qonaxa 12ê amadeyî hatin 
xelatkirin
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û got: Bi navê Wezareta Perwerde gelek spasî Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî dikîn ji bo hevkarîkirina kerta xwendinê 
û palpiştîkirina xwendekarên azîz da ku bikarin guncawtir 
berdewamiyê bi proseya xwendinê bidin û cihê şanaziya me 
ye, yarmetîdana xwendekarên Kurdistanê çi li bingehîn û 
amadeyî û zanîngehan bê pêgirîbûneke hemû aliyeneye, ji ber 
ku pêwîstiya wan bi hevkariyan heye, Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bûye sêwanek ji bo hevkarîkirina çîna xwendekaran. 
Daxwaz ji xwendekaran dikim ax û xelkê xwe hez bikin û 
hevkariya gelê xwe bin. Armanca Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ewe bûye ku gedeyek pêbigihîn ku xizmeta hemû 
pêkhatên Kurdistanê bi bê cûdahî bikin.
Dr. Selah Nûnerê Wezîra Kar û Karubarê Civakî: Agahiya 
me ji kar û çalakiyên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî heye ku 
herdem û berdewam bi bê cûdahî hevkariyên xwe gihandiye 
hemû xelkên hejar û kêmderametên li Herêma Kurdistanê û 
hemû perçeyên dinê Kurdistanê.
Heman demê de (Dr. Selah) bi Nûnerayetiya Wezîrê Kar û 
Karubarê Civakî gotarek pêşkêşkir û got: Em wekî Wezareta 
Kar û Karubarê Civakî bi berdewam agahiya me ji kar û 
çalakiyên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî heye ku herdem 
û berdewam bi bê cûdahî hevkariyên xwe gihandiye hemû 
xelkên hejar û kêmderametên li Herêma Kurdistanê û hemû 
perçeyên dinê Kurdistanê. Li vir de dixwazim spas û pêzanînên 
xwe pêşkêşî Serok û Desteya Birêvebirin û hemû karmendên 
vê dezgehê bikîn. Li sala 2014 Herêma Kurdistanê tûşî 
qeyranên darayî bû ku piştî birîna beşa budçeya Kurdistanê ji 
aliyê Bexda ve û eve jî raste rast bandorê li ser Wezareta me 
kir, me nekarî wekî pêwîst hevkariya Wezareta xwe bigihînîn 
xelkên hejar û kêmderamet. Eve jî valahiyeke mezin dirustkir, 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî xelkên xêrxwazên din karîn vê 
valahiyê heta radeyeke gelek baş pir bikin û cihê wan diyare 
û spasiya wan dikîn.
Dr Ferset Sofî Parêzgerê Hewlêrê: Li gelek qonaxên dijwar 
vê dezgehê bi wêrane û merdane hatiye pêş û xizmeteke ber 
bi çav pêşkêşî çînan kiriye.
Her li rêwresmê de (Dr. Ferset Sofî) Parêzgerê Hewlêrê 
gotarek pêşkêşkir û got: Ez piştrastim hûn azîz ew kesin 
ku bihêz ve li ser piyên xwe radiwestin, ez piştrastim ku 
we çawa qonaxa dijwara pola 12ê amadeyî derbaskir, li 
paşerojeke gelek geş li benda we dike, we paşerojeke 
ronak heye, serbilindîn li xizmeta we dayîn, serbilindîn ku 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî palpiştiya we buye. Li gelek 
qonaxên dijwar ev dezgeh biwêrane û merdane hatine pêş 
û xizmeteke ber bi çav pêşkêşî çînan kiriye, bi pêkve dikarîn 
vî welatî avadan û parastî bikîn. Pîrozbahiyê li we dikim û 
hêviya serkeftinê ji bo we dixwazîn.
Xalid Xoşnaw Xwediyê Kompanya Hêmin Grup: Bi erkê xwe 
dizanîn li her cîhekê be xizmeta xelkê xwe bikîn
Paşê, birêz (Xalid Xoşnaw) xwediyê grupa kompanyayên 
Hêmin Grup gotarekî kurt pêşkêş kir û ragihand: Bi navê 
sermayedarên Kurdistanê bi erkê xwe dizanîn li her cîheke 
pêwîstî bi hevkarî hebê, em xizmeta xelkê xwe dikîn. 
Pîrozbahiyê li xwendekarên xweşdivî dikim ku xalên bilind bi 
dest ve anîne û wan paşerojeke geş heye. Dûbare spas.
Li dawiya rêwresmê de ji aliyê mîhvan û kompanyayan ve 
xelat û rêzlênanê pêşkêşî xwendekarên derçûyî hate kirin.
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Li dirêjahiya dabeşkirina hevkariyên 
li ser nîştecihên wargeha koçberan 
da, li helmetek da paketên tendirustî 
û paqijiyê li ser koçberên wargeha 
Heşen Şam hate dabeş kirin.
Rêkefta 05 /10 /2020 li çarçêweya 
projeya birêvebirina wargehan da, 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi 
hevkarî li gel rêxistina TDH paketên 
tendirustî û paqijiyê li ser 1.236 
malbatên nava wargeha Hesen Şam 
U3 hate dabeş kirin.

Hevkariya 1.236 malbatên wargeha Hesen Şam kirin

Hevkarî li ser wargeha koçberên tixûbê parêzgeha Hewlêrê dabeş kirin

Li çarçêweya kerta 
xwediyê pêdiviyên taybet 
yên Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî, pêdiviyên cûr 
bi cûr li ser 36 xwediyê 
pêdiviyên taybet da hate 
dabeş kirin.
Rêkefta 08 /10 /2020 
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bi hevkariya 
Dezgeha LDS ya 
xêrxwaziya Amerîkî, 
Nivîsîngeha Germiyan 
(Wilçeyr û koşînî cêlî 
û rêrew û çarpêçke û 
kursiya avdestê li ser (16) 
xwediyê pêdiviyên taybet 
yên li bajarê Xaneqîn 
û (20) kesên li qezaya 
Derbendîxan dabeşkirin.

Pêdiviyên xwediyê pêdiviyên taybet hate dabîn kirin

Li çarçêweya projeyên birêvebirina wargehan da, 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hemahengî li gel 
Wezareta Koç û Koçberên Iraqê, paketên tendirustî 
û xorek li ser koçberan da dabeş kirin.
Li rêkefta 06 /10 /2020 li dirêjahiya dabeşkirina 
hevkarî û pêdiviyên li ser koçberan da, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî bi hemahengî li gel Wezareta 
Koç û Koçberên Iraqê hevkariya xorekî û tendirustî 
û ciluberg li ser (3.274) malbatên wargehên Hesen 
Şam, U2 û U3 û Xazir da dabeş kirin.
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Li çarçêweya projeyek da Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
û Heyva Sora Tirkî û Heyva Sora Qeterî nanxaneyek ji 
bo wargehên Behirkê û Herşem hate avakirin.
Rêkefta 09 /10 /2020 li çarçêweya projeya birêvebirina 
wargehan da û ji bo kar hêsanî û dabînkirina nan ji 
bo koçberan, li projeyek da Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bi hemahengî li gel Heyva Sora Tirkî û Heyva 
Sora Qeterî nanxaneyek ji bo her dû wargehan hate 
avakirin. Ev nanxane dikare rojane 5 hezar nan ji bo 
nîştecihên her du wargehan dabîn bike.

Rojane 5 hezar nan li ser nîştecihên wargeha Behirkê û Herşem dabeş 
kirin

Rêkefta 15 /10 /2020 li Nivîsîngeha Serokayetiya 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, rêwresma 
dawiya projeya (Pela Destkird) ku bi hevbeşî li 
gel Konsolxaneya dewleta Kuweyt û Komeleya 
Hawar Hatina Kuweytî birêveçû û têda (51) kes li 
bajarên Iraq û Herêma Kurdistanê sûdmendbûn.
Di dema pêşkêşkirina gotarek da, birêz Musa 
Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
ji bo hevkarîkirina zêdetirê xwediyê pêdiviyên 
taybet amadehiya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
nîşan da.
Li vê projeyê da 51 xwediyê pêdiviyên taybet 
sudmend bûn ku her yek ji wan bi sedemên 
cûda cûda piyên xwe ji dest dane û ji aliyê 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Komeleya Hawar 
Hatina Kuweytî ve pela destkird ji bo wan hate 
dirustkirin.
Sudmendên vê projeyê li 44 nêr û 7 mê pêkhatibûn, 
ji bo her yek ji beşdarbûyan heta 4 rojan xuleke 
rahênan û çareseriya xwezayî birêveçû.

Rêwresma dawiya projeya sûdmendên Pela destkird birêveçû

Li çarçêweya hewlên Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî yê bi navê pirkirina beşek ji kêmasiyên 
kerta perwerde ya li Herêma Kurdistanê, kursî 
û masa xwendinê dabîn kir.
Rêkefta 09 /10 /2020 li çarçêweya kerta 
perwerdeyê de Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, 
bi helkefta destpêka proseya xwendina li 
Herêma Kurdistanê û pirkirina beşek ji kêmasiya 
xwendingehan, 250 kursî û masa xwendinê ji 
bo Birêveberiya Giştî ya Perwerdeya Silêmanî 
û Perwerdeya Pênciwên dabînkir.

250 kursî û masa xwendinê ji bo kerta perwerde dabîn kirin
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Rêkefta 18 /10 /2020 şandek bi serokayetiya xanima Kwêstan Mihemed Wezîra Kar û Karubarê Civakî ya Hikûmeta 
Herêma Kurdistanê serdana Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kir û ji aliyê Musa Ehmed Serokê Dezgehê û Endamên 
Desteya Kargêrî ve hate pêşwazî kirin.
Li hevdîtinê de Wezîra Kar û Karubarê Civakî xanima Kwêstan Mihemed bi mebesta hemahengiya zêdetir û 
dewlemendkirina karê mirovî serdana Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kir.
Rêzdar li civînek da li gel Serok û Endamên Desteya Kargêrî ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kar û çalakiyên 
miroviyên Dezgehê bilind nirxand û li rêya dezgehê ve destxweşiyê li hemû rêxistina mirovî û xêrxwaziya navxweyî 
û navdewletiyan kir.
Li civînek da biryar hate dayîn hemahengiya zêdetir li navbera Wezaret û rêxistinên miroviyan da ji bo berdewamiya 
proje û çalakiyên xêrxwazî da hebê ku zêdetirîn kesên xelkê xwecihî û koçber û penaber sûdmendbin.

Wezîra Kar û Karubarê Civakî 
serdana Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kir

Li çarçêweya projeya Kanî Xêr, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevbeşî li gel kesayetiyekî xêrxwaz hevkarî li ser jinên 
bêserpereşt da hate dabeş kirin.
Rêkefta 20 /10 /2020 li çarçêweya projeya hevbeş ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Kanî Xêr, mehane hevkariya maddî 
li ser jinên bêserpereşt da tê dabeş kirin. Nivîsîngeha Dezgehê ya li bajarê Mûsilê hevkariyê li ser 200 jinan da dabeşkir 
ku her malbatek 100 hezar dînar wergirtin.

Hevkariya maddî li ser 200 jinên bêserpereşt da hate dabeş kirin
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 Projeya vegerana fêrbûnê li
bajarên Kurdistanê destpêkir

Rêkefta 25 /10 /2020 bi amadebûna nûnerên Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî û rêxistina Unicef û Wezareta 
Perwerdeya Hikumeta Herêma Kurdistanê rêwresmek ji 
bo destpêkirina projeya vegerana fêrbûnê li xwendingeha 
(Emîn Zekî) hate ragihandin. Ev proje bi hevbeşî li navbera 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Wezareta Perwerde û 
rêxistina Unicef de birêve diçê û li parêzgehên Hewlêr û 
Dihok û Silêmanî tê bi cîhkirin.
Destpêka projeyê li bajarê Hewlêrê hate ragihandin û li 

navenda bajarê Hewlêrê û deşta Hewlêrê û qezaya Soran 
û Koye û deşta Mexmur tê bicîhkirin û ji aliyê tîmeke berfirehê 

karmend û 42 xwebexşên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ve 
destpêdike. Armanca vê projeyê xwe li vê yekê de dibîne ku 

zarokên temen 6 heta 18 salan ku bi her sedemeke ji xwendinê 
veqetiyabe bêne handan û teşwiqkirin û hişyar kirin ku vegerin fêrbûn 

û xwendingehê û li projeyê da navê wan zarok û lawan tê tomar kirin ku soza 
vegerana fêrbûnê didin û dûbare dest bi xwendinê dikin.

Rêkefta 25 /10 /2020 bi amadebûna nûnerên Dezgeha 

karmend û 42 xwebexşên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ve 
destpêdike. Armanca vê projeyê xwe li vê yekê de dibîne ku 

zarokên temen 6 heta 18 salan ku bi her sedemeke ji xwendinê 
veqetiyabe bêne handan û teşwiqkirin û hişyar kirin ku vegerin fêrbûn 

û xwendingehê û li projeyê da navê wan zarok û lawan tê tomar kirin ku soza 
vegerana fêrbûnê didin û dûbare dest bi xwendinê dikin.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hemangî li gel Wezareta 
Tendirustiya Hikumeta Herêma Kurdistanê û rêxistina Act Now 
Children Fund û Dezgeha LDS ya xêrxwaziya Amerîkî helmeteke 
berfireha hişyariyê li pejika Korona radigihînin.
Rêkefta 28 /10 /2020 li rêwresmek da bi amadebûna Serokê 
Encûmena Parêzgeha Hewlêr û Qaymeqamê Hewlêr û Serokê 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, du proje ji bo rûbirûbûna virusa 
Korona û xweparêziya ji wê pejikê bi dabeşkirina kelupel û 
pêdiviyên tendirustî û rêkaran radigihînin û bi awayeke berbelav 
li bajarê Hewlêrê proje tê bicîhkirin û hemû parêzgehên dinê 
Herêma Kurdistanê û Kerkukê jî li xwe digrê û têda 16 hezar 
paketên xweparêziya Korona tê dabeş kirin.

Helmeteke berfireha rûbirûbûna xweparêziya virusa Korona 
destpêdike



BCF in August and through (11) working 
sectors, the BCF conducted (328) activities 

which benefited (569,861) persons. 
In addition, BCF activities at its major cultural 

and social centres benefited (0) persons.
Total No of IDP & Refugee in KRG
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