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Heyva(11), 2018 hejmar (47)weşaneke heyvaneya Dezgeha Xêrxwaziya Barzaniyeewalname

Bi hawara lêqewimiyên Şerget, 
Şêxan û Mendeliyê ve diçîn
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Rêkefta 18 ê meha 11 rêzdar Mesrûr Barzanî Serokê Desteya Damezrênerên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî pêşwaziya birêz 
Aaron Epstein Birêveberê Rêxistina (GSMSG) ya Amerîkî kir. Sedema vê serdanê agahdarbûna ji projeya hevbeşa rêxistina 
navbihurî ya li gel Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Zanîngeha Amerîkî li Dihok û ji bo dîtina nexweşan û encamdana neştergerî 
û rahênana pizîşkan taybet ji aliyê pîsporên warê pizîşkî Amerîkî bû. Li dawiya hevdîtinê de rêzdar Mesrûr Barzanî spasî 
rêxistina navbihurî kir û hêvî xwest bikarin li Kurdistanê de karîgerbin bi navê binyatnana sîstemekî baştir ya tendirustiyê. Hêjayî 
gotinêye rêxistina navbihurî bi hevbeşî li gel Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Zanîngeha Amerîkî li Dihok, vê carê pêşwaziya 
li 42 doktor û pîsporên pizîşkî kir ku ji bo pişkinîn û encamdana neştergeriya xelkê kêmderametên Kurdistanê serdan kiribûn.
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Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li çarçêweya kerta perwerdeyê 
da helmetên xwe yên ji bo palpiştîkirina proseya xwendina li 
Herêma Kurdistana Iraqê berdewame. Li çendîn helmetan da 
li parêzgehên Dihok, Helebçe û Nînowa û gundên dewrubera 
Başîk, Kanî Xezal, Şêx Şîlî, Cebiran, Şêx Elî, Qerequş, wargeha 
Domiz, Îdareya Germiyan û parêzgeha Kerkûkê çanta û pêdiviyên 
xwendinê ji bo (3696) xwendekarên polên 1 heta 6ê bingehîn 
dabîn dikin.

Piştî wergirtina xulekî 14 rojî ya ji bo 10 parêzeran li bajarê 
Hewlêrê ji aliyê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ve, norîngeha 
yasayî ji bo çareserkirina kêşeyên taybet bi jinan û şêwirîn 
û çareserkirina kêşeyên civakî û bi şûdan û cûdabûnê, bi bê 
beranber li bajarê Mûsil bi dabeşkirina belavokên rênimayiyan 
dest bi karên xwe kir.

Nivîsîngeha Silêmanî ya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li dirêjahiya 
helmetên xwe yên xêrxwaziyê da 
li Navenda Rewşenbîrî û Civakî ya 
Cigerxwîn ya li wargeha Barîke ku 
taybete bi penaberên Sûriye, 2 hezar 
paketên tendirustiyê li ser malbatên 
wargehê de dabeş kirin.
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Bi mebesta nivîsandina navên zarokên 
sêwî (azîzan) li sînorê parêzgeha Nînowa 
û peydakirina serpereştiyaran ya ji bo 
hevkarîkirina wan, beşa Çavdêriya Azîzan ya 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî serdana bajar 
kirin û dest bi proseya navnivîsîna zarokên 
sêwî ya li wê sînorê da kirin.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li rêya Navendên Rewşenbîrî 
û Civakî ve mehane li nav wargeh û derveyê wargehan da 
xulên cûr bi cûrê pîşeyî û hunerî û rewşenbîrî vedike. Li vê 
çarçêweyê da bi hemahengî li gel rêxistina Bring Hope li her 
dû navendên rewşenbîriyên Helebçe û Qedrîcan xulên fêrbûna 
dirûtinê ji bo 17 jinan vekir.

Rêkefta 05.11.2018 bi amadebûna nûnerê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 20 rêxistinên cîhanî li baregeha serekî ya Sphere li Cenêv 
beşdarî konferansa giştiya salaneya rêxistina Sphere kir. Li çarçêweya konferansê da Awat Mistefa Endamê Desteya Kargêriya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî beşdar 
kir û têda hilbijartina Serok 
û desteya nû ya Sphere hate 
encamdan û desteyekî nû 
ji bo birêvebirina karubarê 
rêxistina Sphere hate 
hilbijartin. Li çarçêweya 
konferansê da hejmarek 
rêxistin wekî Şêwirmendê 
Bilind ji bo rêxistin û 
hemahengiyê hatin destnîşan 
kirin. Li vê hilbijartinê da 
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî erkê Şêwirmendiya 
Bilind ya salên paşarojê ya 
rêxistinê pê hate spartin 
ku têda kar ji bo bi cîhkirin 
û çespandina prensîpên 
yasayên mirovî yên di dema 
rûbirûbûna qeyranan dike.
Hêjayî gotinêye Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî Endamê 
hemdemî ya rêxistina 
Sphere û li heman demê de 
jî hemahengkarê rêxistinêye 
li Iraqê da.

Li salvegera ji dayikbûna Pêxemberê Îslamê (SXL) Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî goştê xêrê ku ji aliyê xêrxwazek ve hatibû 
dabînkirin, li ser 550 malbatên penaberên Îranî (Rojhilatê 
Kurdistanê) li bajaroka Koye dabeşkir.
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Li çarçêweya kerta hemahengiyê de, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hemahengî li gel 
rêxistina Hatina Hawara Îslamî li Iraqê li wargehên Hesenşam, U3, Xazir û M1 projeya 
dabeşkirina paketên xorekê li ser malbatên koçberan bi cîh dikin ku her malbatek dû paket 
xorekê wergirtin.

Piştî ziyanmendbûna nîştecihên çar gundên sînorê 
parêzgeha Diyale ya bi sedema lehî û baran barînê, 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hevkariya bi lez gihande 
gundên ziyanlêketiyên bajaroka Mendelî û li vê hevkariya 
hatina hawarê da 200 malbat paketên xorekê û betanî û 
doşek wergirtin

Rêkefta 06.11.2018 li Tawn Hul li Cenêv bi amadebûna Meersof Lageek Wezîrê Derve û yê Karubarê Yekîtiya Ewrupa ya li Komara 
Slovakya, Awat Mistefa Nûnerê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li Ewrupa beşdarî civîneke taybetî di derbarê rewşa niha ya aştî li cîhan 
û aştî li paşarojê de kir. Civîn guftûgoyekî vekirî bû û Nûnerê DXB nêrînên 
xwe û gûmanên xwe bi hurgilî û zanyariyên di derbarê tundutîjiya berdewam 
ya li Rojhilata Navîn xiste ber amadebûyan û daxwaz kir civaka navdewletî û 
Yekîtiya Ewrupa hewlên zêdetir ji bo çespandina wekhevî û bingehên mafê 
mirov li Rojhilata Navîn da bidin.
Ji aliyeke din ve Nûnerê DXB beşdarî Workshopekî taybet bi vegerandina 
asayîşê li piştî şer kir, ku ji aliyê zanîngeha Cenêv û Enstîtuya Pêşxistina 
Asayîş û Serweriya Yasa hatibû rêkxistin. Li workshopê da Awat Mistefa 
babetekî pêşkêşî amadebûyan kir ku têda felsefe û stratejiyeta Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî ya ji bo aştî û pêkvejiyanê xisterû.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hawara ziyanlêketiyên 
lehiya bajaroka Şergata ser bi parêzgeha Selahedîn ve 
diçe ku bi sedema lehiyê ziyan li zêdetirê 1100 malan 
ketibû û 5000 kes koçber bûn. Li helmeta Hatina Hawarê 
da paketên xorekê û setên metbexê û betanî û ciluberg ji 
bo wan hate dabîn kirin.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Komeleya Hatina Hawara Kuweytî 
li çarçêweya projeyekî hevbeş da li parêzgeha Nînowa helmeta 
dabeşkirina paketên xorekê li ser 750 malbatên bê serpereşt dabeş 
kirin, li çarçoveya heman projeyê da li taxa Hîran City li Hewlêr paketên 
xorekê li ser (500) malbatên koçber da dabeşkir.
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 Bi hemahengiya di navbera Zanîngeha Amerîkî Kurdistan - Dihok, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, Wezareta Pêşmerge, Birêveberiya 
Giştî ya Tendirustiyê Dihok li rê ya tîmekî 42 pizîşkên pîspor ji nexweşiyan û neştergeriyê bi mebesta encamdana kar û çalakiyên bi bê 
beranber serdana Herêma Kurdistanê kirin û giraniya karên wan jî li sînorê parêzgeha Dihok bû. Ew tîm bi hevkariya çend rêxistineke 
heta 20 rojan çalakiyên tendirustî û pişkînîn û neştergerî û pêdana çareseriyê bi nexweşan birêve birin ku pîsporiya wan ji pizîşkê 
neştergeriya giştî û neştergeriya dil û sing, pizîşkê neştergeriya şikanê, pizîşkê mejî û demar, pizîşkê pîsporê nexweşiyên jinan, pizîşkê 
pîsporê Troma û haletên ji nişka ve rû didin, pîsporê tîşk û pîsporê ciwankariya “Plastîk”, pîsporê nexweşiyên hinav û şêrpence û li gel 
grupek perestarê pîsporê Hatina Hawarê û serbazî… hwd).

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel Zanîngeha Hewlêra 
Pizîşkî bi helkefta roja cîhanî ya nexweşiya şekir komek çalakiyên 
pizîşkî û hişyariya taybet bi nexweşiyên şekir û pişkinîna rêjeya 
şekira xwîn bi bê beranber ji bo hemwelatiyan li nêzîk Qela Hewlêrê 
encam da û li gel pêdana rênimayiyên xweparastin û sedemên 
tûşbûna wê nexweşiyê bi hemwelatiyan.

Li rêwresmek da li parêzgeha Dihokê dawî bi projeyekî dinê 
hela kar ya di navbera Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî rêxistina 
GIZ a Almanî pêkhat ku têda karê rakêşana ava vexwarinê ji 
bo (Rebenka li Zaxo, Skirîn li Sersing, Mangêş li Emînk) heta 5 
mehan bi gujmeya (260.369) Euro hate encamdan.
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Bi sedema baran barîn û 
dirustbûna lehî û 30 konên 
wargeha koçberên Şêxan bin avê 
ketin, li gel belavbûna nûçeyêde, 
demildest tîmên Hatina Hawara 

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
gihîştin wargehê û paketên xorek 

û setên tendirustiyê û betanî li ser 
ziyanlêketiyan da dabeşkirin.

Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bi hemahengî li gel 
rêxistina WHI Medical Relef 
xulêkî dû rojî di derbarê 
rêyên Hatina Hawara bi lez 
saz kirin. Naveroka xulê ji 
(8 demjimêrên waneyên 
ramyarî û kirdarî(teorî 
û praktîkî) li dû rojên 
cûda de) pêktê. Her wiha 
waneyên (bingehên karê 
Hatina Hawarê, ragirtina 
xwînberbûn, bujandina dilê 
kesên zarok û pêgihiştî di 
dema rewşên ji nişka ve rû 
didin, dil CPR. hatina hawara 
haletên şokbûnê, xeniqîn, 
bujandina dilê zarokên sawa 
CPR, hestiyarî (hesasiye) 
û berbesta henasedanê, 
haletên birîn û birîndariyê, 
xula rahênanê, bikaranîna 
amêrê kareba ji bo bujandina 
dil, dirustkirina senaryo ji bo 
rewşên ji nişka ve rû didin.

Bi mebesta pîşandana 
kar û çalakiyên 
xêrxwazî û miroviyan 
û aşnakirina 
serdankarên 
pêşangehê, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî 
beşdarî sêzdehemîn 
Pêşangeha 
Navdewletiya 
Silêmanî kir û têda 
bi nimûneyên cûr bi 
cûrê kar û çalakiyan 
pêşkêşî mîhvanên 
pêşangehê kirin.
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Bi giştî çalakî û sûdmendbûyan
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Bi giştî Çalakî

661

Hejmara malbatên sûdmendbûyî
60,566

Hejmara kesên sûdmendbûyî
328,347

Destpêk
Dezgehê bi dirêjayiya meha 11 a 2018 li 11 kertên cûr bi cûr da 661 çalakî li wargeha koçber û penaberan û derveyê wargehan û ji bo 
nîştecihên Herêma Kurdistanê encamdaye 328,347 kes sudmendbûn. Heman demî de li navendên rewşenbîrî da jî 4,748 kes li xul û rahênanên 
perwerdeyî û fêrkariyan sûdmendbûn.

Bi giştîBi giştî sûdmendbûyên li meha 
11 ku ji koçber û penaber û xelkê 
kêmderametê Herêma Kurdistanê û 
hemwelatiyên navçeyên dinê Iraqê 
pêktê.

Hemwelatiyên Kurdistanê

Hemwelatiyên Navçeyên dinê Iraqê

Koçber

Penaber

Bi giştî koçber û penaber

Bi giştî koçber

Bi giştî penaber

Nava Wargehan

Nava Wargehan

Derveyê Wargehan

Derveyê Wargehan

Bi giştî koçber û penaber li 
wargeh û derveyê wargehan 
li sinorê Herêma Kurdistana 
Iraqê li meha 11
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Çalakiyên Nivîsîngehan

182

146

219

28

172

10

1,662

1,260

91

105

473

175

225

Sûdmendên li navendên rewşenbîrî

Kevirkosk

Behirkê  

Quştepe

 Giwêlan

 Akrê

Chamshko

Dibege

Tenahi

  Basirme

Domiz 1

Daresekran

    HasanSam

  Çavkaniya Amaran

Barzani charity Foundation) BCF)
Joint Crisis Coordination) JCC) 

Domiz 2

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

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

CCCM

Bi dabeşkirina çanta û pêdiviyên 
xwendinê palpiştê berdewam ya 

proseya xwendinê dikîn

sponseru hawbeşekanî dezgay xêrxwazîî barzanî le Heyva (10) 2018

Nivîsîngeha Serekî: Herêma Kurdistanê - Iraq / Hewlêr / Hewlêrî Niwê / Kolana serekiya 120 metrî tenişt Mass City


