
 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

Heyva (12), hejmar (48) 1

 Gihandina hevkariya bi lez ji bo lêqewimiyên lehiyê
ya li wargehên Nemrûd û Selamiye ya li Nînowa
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 Li konferansa salaneya kêmneteweyan ku li Cenev
 birêveçû, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi awayeke
 çalak têda beşdarî kir û piştgiriya xwe ji bo (Kakeyî
 û Feyliyan) derbirî û daxwaz kir piştgiriyeke zêdetir
 li neteweyên Iraqê bi giştî û Êzîdî û Krîstiyan û
 Kakeyî û Feyliyan bê kirin. Li vê konferansê de Awat
 Mistefa Balyozê DXB li rêya raspardeyek daxwaz ji
 Neteweyên Yekgirtî kir rewşa asayişa civakî û aborî
 û asayîşa giştî, ji bo Êzîdî û Krîstiyanan baştir bike
 û hewl bidin civaka navdewletî qerebûya Êzîdiyan
 bike. Li gel parastina nasnameya kêmneteweyan û
 girîngiya zêdetir bi kêşe û giriftên Kakeyî û Feyliyan
 bide ku bi awayeke berdewam rûbirûyê çewsandin û
.tundutîjiyê dibin

Li çarçêweya kerta çavdêriya kêmendaman da, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevbeşî li gel Dezgeha 
LDS ya xêrxwaziya Amerîkî kereste û pêdiviyan li ser (108) xwediyê pêdiviyên taybet da dabeş dikin.
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Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
bi hevkariya rêxistina UNICEF 

bi helkefta demsala zivistanê li hemû 
wargehên penaberan ciluberg û 

pêdiviyên zarokan li ser 28914 
zarokên bin temen 14 salî de 

dabeş kirin.

Li ser vexwendineke fermî ya 
rêxistina Heyva Sora Îmaratî, şandekî 

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî beşdarî 
Korbenda Karubarê Mirovî ya li bajarê 

Bexda kirin ku li dû rojan de birêveçû 
û têda sedan rêxistin û saziyên warê 

mirovî li ser asta navdewletî de 
têda beşdarî kirin.

Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bi hevbeşî li gel Dewleta 

Kuweyt li çarçêweya projeya dabeşkirina 
paketên xorek da, li taxa Hîran City ya li 

bajarê Hewlêrê paketên xorekê li ser (500) 
malbatên koçberên nîştecihê taxê da dabeş 
kirin. Her wiha hevkariya 1000 malbatên 
ziyanlêketiyê lehiya bajaroka Şergat 
û 500 malbatên wargeha Selamiye 

ya li parêzgeha Nînowa kirin.



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

Heyva (12), hejmar (48) 4

Li çarçêweya kerta hemahengî û birêvebirina 
wargehan da, Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bi hevbeşî li gel Dezgeha LDS ya 
xêrxwaziya Amerîkî li projeyekî bêhempa 
de li wargeha Xazir M1 ku taybete bi 
koçberên Iraqê, proseya guherîna konên 
kevin birêveçû û têda 500 konên nû pêşkêşî 
wan malbatan kirin ku bi sedema têkçûna 
konên wan rewşa jiyana wan xerap bûbû.

Li çarçêweya kerta perwerdeyê 
de Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
proseya dabeşkirina çanta û pêdiviyên 
xwendinê li ser xwendekarên qonaxa 
bingehîn berdewame. Li vê çarçêweyê 
da (757) xwendekarên qonaxa 
bingehîn hatin hevkarî kirin.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 
Wezareta Koç û Koçberên Iraqê 
li çarçêweya kerta hemahengî û 
birêvebirina wargehan da, paketên 
xorek û tendirustiyê li ser 20219 
malbatên koçberên li wargehên 
koçberan da dabeş kirin.
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Li çarçêweya projeya Çavdêriya Azîzan ya Dezgeha 

Xêrxwaziya Barzanî qonaxekî dinê dabeşkirina 

hevkariyê li ser zarokên sêwî (Azîzan) yên li seranserê 

Herêma Kurdistana Iraqê de dabeş kir ku têda (4.458) 

zarokên sêwî (Azîz) sûdmend bûn û (1.337.400 $) li 

ser wan da dabeş kirin ku her zarokekê Azîz (300$)ê 

Amerîkî wergirtin.

Bi sedema dirustbûna lehiyê li wargeha Dîbege2 

hejmarek malbat ku ziyanê dîtibûn, Dezgeha 

Xêrxwaziya Barzanî li çarçêweya kerta hemahengî 

û birêvebirina wargehan, bi hevkariya hejmarek 

rêxistinên mirovî paketên xorekê û betanî û doşek û 

ciluberg û şîr û pêdiviyên zarokan û ava vexwarinê li 

ser 131 malbatên koçberên wargehan da dabeşkir.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi mebesta zêdetir 

hevkarîkirina penaberên bajarê Efrînê yên li Herêma 

Kurdistanê, helmeta dabeşkirina paketên xorekê, 

pêdiviyên xwaringehan, paketên tendirustiyê û ciluberg 

li ser (116) malbatên li Hewlêr û Dihokê de dabeş kirin.
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Bi sedema dirustbûna lehiyê 
ya li sînorê parêzgeha 
Nînowa, ziyanekî zêde bi 
koçberên nîştecîhbuyên 
her dû wargeha Nemrud 
û Selamiye gihîşt. Li vê 
çarçêweyê da Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî 
hevkariya bi lez ku ji 
paketên xorekê û tendirustî 
û betaniyan pêkhatibû, 
gihande wargehan û li ser 
(1000) malbatan da dabeş 
kir.

Li çarçêweya projeya hevkarîkirina malbatên bêserpereştan, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
bi hevkariya xêrxwazek mûçe û ciluberg li ser 248 malbatan da dabeşkir.

Bi mebesta gihandina peyam 
û spasguzariyê beranber 
bihanaveçûna koçber û 
lêqewimiyên li Kurdistan 
û Iraqê, şandekî Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî bi 
Serokayetiya birêz Musa Ehmed 
Serokê Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî û endamiya Karzan 
Nurî Berpirsê Program û 
Peywendiyên DXB serdana 
welatê Swîsre kirin û li 
hevdîtineke di navbera her 
dû aliyan de diyarî û rêzgirtin 
pêşkêşî civaka bajarê Toyfina 
Swîsre kir û daxwaz kirin ku 
li hevkarîkirina lêqewimiyan û 
koçberan da berdewam bin.
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Şandekî Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ku ji birêz Musa Ehmed Serokê DXB û Awat Mistefa Balyozê DXB li Cenev û Karzan 
Nurî Berprsê Program û Peywendiyan serdana Cîgirê Serokê Yaneya Barcelona û Birêveberê Rêxistina Karubarê Mirovî ya 
Barcelona kirin û ji aliyê Cordî Kardonîz û Sarya Alas, Cîgira Serok û Birêveberê Rêxistina Mirovî ya Yaneya Barcelona ve 
hatin pêşwazî kirin. Li hevdîtineke di navbera her dû aliyan da rewşa mirovî ya navçeyê û xizmetkirina zarokan û pêşxistina 
rewşa zarokên koçber û penaberan xistin rû û daxwaz kirin Yaneya Barcelona li rûyê mirovî ve hevkariyan pêşkêş bike û 
amadehiya dezgehê ji bo her hêsankariyek derbirîn ku bikarin pêkve xizmeta zarokên koçber û penaberan bikin.

 
Bi mebesta pêşandana wan kar û çalakiyên xêrxwazî û 
miroviyên ku pêşkêşî xelkê lêqewimî û koçber û penaberan 
kirine, şandekî Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî serdana her dû 
welatê Fransa û Swîsre kirin û li gel Revenda Kurdî ya her dû 
welatan çendîn mijarên taybet bi rewşa mirovî ya li rojhilata 
navîn û rewşa koçber û penaberên li Herêma Kurdistanê 
xistin rû, şanda DXB daxwaz ji revenda Kurdî kir dengê 
lêqewimiyan û peyama mirovî bi rêxistinên alîkarbexşên 
her dû welatan bi navê xizmetkirina koçber û penaber û 
lêqewimiyan da bigihînin.
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Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li çarçêweya bi cîhkirina projeyên taybet da bi hevkarî li gel kompanya 
Papa Grup bi cotkirin û kolana zeviyên kesukarên şehîd û enfalkiriyan û kêmderametan û xwediyê 
pêdiviyên taybetên sînorê bajaroka Barzan, Coman û Mêrgesorê kirin ku ji bo çandina genim 
bikarbînin. 

Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî beşdarî li 
konferansa Komîsyona 
Bilinda Penaberan ya 
Diyalogê li Cenev kir û 
têda Awat Mistefa Balyozê 
DXB li Cenev gotarek 
pêşkêş kir û tîşk xiste li 
ser zêdetir hevkarî kirina 
Herêma Kurdistanê li 
xizmetkirina penaber û 
koçberan bo ku bikarin 
jiyanekî hêjatir ji bo wan 
dabîn bikin. Her wiha 
Balyozê DXB daxwaz 
kir ku rewşa jîngehê bixir 
pêşîneya pêşxistina civaka 
navdewletî ya li Herêma 
Kurdistanê û hevkariya 
parêzgehan bikin bi 
mebesta paqij ragirtina 
jîngehê.

Bi helkefta cejna Krîsmis ku helkeftekî 
olî ya Krîstiyanane, Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî paketên xorekê û setên 
tendirustî û ciluberg li ser 50 malbatên 
kêmderametên Krîstiyanên li bajaroka 
Ankawa ya ser bi parêzgeha Hewlêrê de 
dabeş kir.
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Bi giştî çalakî û sûdmendbûyan
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Bi giştî Çalakî

646

Hejmara malbatên sûdmendbûyî
56,111

Hejmara kesên sûdmendbûyî
324,848

Bi giştîBi giştî sûdmendbûyên li meha 
12 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 12
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Destpêk
Dezgehê bi dirêjayiya meha 12 a 2018 li 11 kertên cûr bi cûr da 646 çalakî li wargeha koçber û penaberan û derveyê wargehan û ji bo 
nîştecihên Herêma Kurdistanê encamdaye 324,848  kes sudmendbûn. Heman demî de li navendên rewşenbîrî da jî 3,864 kes li xul û 
rahênanên perwerdeyî û fêrkariyan sûdmendbûn.
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چاالكی ئۆفیسه كان

سوودمه ندان له  سه نته ره  رۆشنبیرییه كان

 Hejmara
ÇalakiyanNivîsîngeh

Behirkê  

Quştepe

 Giwêlan

 Akrê

Shiladze

Dibege

Tenahi

  Basirme

Domiz 1

Daresekran

Domiz 2

390

584

30

90

109

1,796

14

136

27

625
63

  Çavkaniya Amaran

Barzani charity Foundation) BCF)
Joint Crisis Coordination) JCC) 
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Tel:  +964  7515019400         www.bcf.krd         info@bcf.krd

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

sponseru hawbeşekanî dezgay xêrxwazîî barzanî le Heyva (10) 2018

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

CCCM

 Bi hevkariya dewleta
 Kuweytê 2000 malbatên
 koçberên ziyanlêketiyên
lehiyê hatin hevkarîkirin


