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Li projeyekî bêhempa de hevkariya 568 
zarokên şehîd hate kirin
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Bi mebesta ji nêzîk ve agahdarbûna li kar û 
çalakiyên xêrxwazî û miroviyên Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî û rêz girtina karûbarên 
dezgehê, birêz Bruno Geddo Nûnerê Taybetî yê 
Komîsyona Bilinda Penaberên Cîhanê li Iraqê 
(UNHCR) serdana DXB kir û ji aliyê birêz Musa 
Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 
Karzan Nurî Berpirsê Program û Peywendiyan ve 
bi germî hate pêşwazî kirin.
Li hevdîtina di navbera her dû aliyan da tîşk xistin 
li ser karûbarê taybet ya hevkarîkirina penaber 
û koçberan li wargehên Herêma Kurdistanê û 
tekez li ser karê hevbeş û hemahengiya zêdetirê 
di navbera her dû rêxistinan ya bi navê berfirehtir 
kirina kar û çalakiyan û xizmetkirina koçber û 
penaberên wargehan kirin û her wiha rewşa mirovî 
ya li navçeyê jî mijareke dinê hevdîtina di navbera 
her dû aliyan bû. Li hevdîtinê de Nûnerê Taybetî 
yê Komîsyona Bilinda Penaberên Cîhanê li Iraqê 
(UNHCR) li beranber kar û çalakiyên xêrxwazî 
û miroviyên berdewam ya Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ku pêşkêşî koçber û penaberan û 
lêqewimiyên li Herêma Kurdistan û Iraqê pêşkêş 
dike, spasnameya taybet pêşkêşî Dezgehê kir.

 Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi 
amadebûna Birêveberê Giştî yê Navenda 
Hemahengiya Qeyranên Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê li civîneke rojnamevaniyê da amara 
kar û çalakiyên sala derbasbûyî ya Dezgehê 
dexerû, her wiha behsa projeyên sala 2019 jî 
dike.
Birêz Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li civîneke rojnamevaniyê da behsa 
kêşeya koçber û penaberên li Herêma Kurdistanê 
kir û got: Me wiha dizanî ku kêşe û azarên 
penaberan piştî şerê Daîş kêm dibin, lê belê 
berdewam rû li ziyadbûnê ye. Her wiha got: 
Kûltura mîhvandostî ji aliyê Kurdistaniyan ve, li 
hemû civîn û kongre û konferasên peywendîdar 
yên bi mirov û bihayan de kêm kes heye ew kultur 
û bihayên miroviyên Kurd û Kurdistanê nizanê 
ku eve jî çavkaniya mirov dostiya Serok Barzanî 
û Hikûmeta Herêma Kurdistanê û ji hemûyan 
diyartir kultura Kurdistaniyan bûye ku kar û 
xebata berdewam ya Pêşmerge û asayîş û aliyên 
peywendîdar û karmendên Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ji wir ve çavkaniya xwe werdigre.
Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî amarên 
kar û çalakiyên Dezgehê ya li sala 2018 xisterû û 
balkişand li ser wê yekê ku dezgeh kariye (8009) 
çalakî li seranserê Kurdistan û Iraqê wan cihên ku 
têda kar kiriye encam bide, her wiha kariye sûdê 

bi yek milyon heşt sed hezar û şeş sed û heştih 
û yek (1.800.681) malbatan bigihîne, ku eve jî 
wekî kes dike pênç milyon 667 hezar û 508 kesan 
û gujmeya têçûya wan çalakiyan ji 50 milyar û 76 
milyon 262 hezar û 206 dînarên Iraqî pêkhatibû.
Di derbarê plana Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ya 
sala nû ragihand: Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
girîngiyê dide bi projeya azîzan ya Kurdistanê 
ku hejmara sudmendbûyan li wê projeyê de ji 24 
hezar 235 kesan pêkhatiye ku çaverê dikîn li sala 
nû de hejmara sudmendbûyan bigihe 29 hezar 64 
kesan ku zarokên sêwî anku bê dayik û bavin.
Ji aliyeke din ve Hoşeng Mihemed Birêveberê 
Giştî yê Navenda Hemahengiya Qeyranên 
Herêma Kurdistanê li civîneke rojnamevaniyê 
da amarên koçber û penaberan xisterû û got: 
Li dawiya sala 2017 ku dawiya şerê Daîş hate 
ragihandin hêviyek peydabû ku dawiya qeyrana 
mirovî li gel dawî hatina şerê Daîş bi dawî bibe 
û koçber bikarin vegerin ser mal û jiyana xwe. 
Lê belê mixabin qeyrana mirovî li Herêma 
Kurdistanê bi sedemên cûda cûda berdewame. 
Hejmara koçber û penaberan ku li Herêma 
Kurdistanê hatine tomar kirin bi vî awayî ye. Bi 
giştî koçber û penaberên li Herêma Kurdistanê ji 
yek milyon û çar sed û yanzdeh hezar û pênç sed 
û sî û dû kesan pêkhatiye.
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Bi sponseriya Heyva Sora Îmaratî, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi 
mebesta parastina nîştecihên wargehan ji sermaya zivistanê, projeya 
dabeşkirina ciluberg û pêdiviyên zivistanê û pêlav û germker û pêdiviyên 
xwarin çêkirinê li ser malbatên koçberên parêzgeha Nînowa li wargeha 
Xazir û Herşem û Behirke dabeş kirin û li wê çarçêweyê da (22.394) 
malbat û li wargeha penaberan jî (6903) malbat sûdmendbibin.

Li çarçêweya kerta birêvebirina wargehan da, Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bi sponseriya rêxistina LDS ya xêrxwaziya Amerîkî projeya 
nûjenkirina konên têkçûyiyên wargeha Aştî li Silêmanî bi cîh kirin û li wê 
çarçêweyê da (250) konên nû li ser malbatên wargehan da dabeşkir. 

Li çarçêweya projeyekî hevbeş da, ji bo 
demsala zivistanê û sermayê, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li gel Dezgeha 
LDS ya xêrxwaziya Amerîkî doşek û 
betanî li ser wargeha koçber û penaberan 
da dabeş kirin û li wê çarçêweyê da 
(12162) malbat sûdmendbûn.

Li rêkefta 112019/01/ şandekî bilinda 
fermangeha rêxistina nehikûmiyên li Hikumeta 
Iraqê bi Serokayetiya Mihemed Tahîr 
Temîmî Serokê fermangehê serdana Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî kir û ji aliyê birêz Musa 
Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
û Endamên Desteya Kargêrî ve hatin pêşwazî 
kirin.
Şanda mîhvan spas û pêzanînên xwe pêşkêşî 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kirin beranber 
wan hewldanên dawî ya li van çend mehên 
derbasbûyî li Musil û dewrûbera wê ku 
xelkê wê tuşî lehiyê bûbûn. Birêz Mihemed 
Tahîr got: Em şanaziyê dikîn ku dezgehekî 
xêrxwaziya wiha mezin li hemû navçeyên 
Iraqê de xizmeta xelkê lêqewimî dike.
Li beranber da Serokê Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ji bilî bi xêrhatina şandê behsa 
wan rêgiriyan kir ku tuşî dibin bi taybetî di 
dema gihandina yarmetiyê ji bo navçeyên 
mergesatbaran û daxwaz kir hevkarî û 
hemahengiya zêdetir hebê li navbera wan da 
bo ku karan baştir bikin û got: Pêwîste zêdetir 
girîngiyê bi koçberan bidin li dabînkirina 
pêdiviyên zivistanê bi taybetî sutemenî û 
keşêkî wiha bê dirûst kirin ku koçberên nav 
wargehan hest bi aramî û cîgîriyê bikin.
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Bi mebesta zêdetir tund kirina peywendiyên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 

li gel konsolxaneyên welatan li Herêma Kurdistana Iraqê, şandekî Dezgeha 

Xêrxwaziya Barzanî serdana her dû konsolxaneya giştî ya welatê Çek û Filistîn li 

Hewlêrê kirin. Li her dû hevdîtinan da şanda dezgehê rewşa û guzeraniya xerapa 

rewşa koçber û penaberan li wargehan de xisterû û daxwaz kirin ku hevkariya 

wan bikin.

Li çarçêweya projeya hevkarîkirina malbatên bêserpereşt û zarokên azîz, li sînorê 

parêzgeha Nînowa bi hevkarî li gel xêrxwazan, helmeta dabeşkirina hevkariya 

mehane li ser (250) malbatên bêserpereşt dabeşkir ku hîç dahateke wan ji bo 

bijêwa jiyana wan ya rojane nîne.

Bi sponseriya dewleta Kuweytê, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li helmetek da li 

parêzgeha Dihokê, paketên xorekê li ser (2000) malbatên hejar û kêmderamet û 

koçberên wan sinoran da dabeşkir.

Bi hevkarî li gel komek gencên Amerîkî, projeya rêhevalîniya zêdetirê çiyayan ku 

taybet bû bi zarokan û têda bafirok û firokeyên kaxizî ku ji aliyê zarokên Amerîka 

ve hatibûn nexşandin, li wargeha Hesenşam û ser qela Hewlêrê û wargeha Domiz 

hate encamdan û têda zarokên wan cihan rojekî xweş bi ser birin û danustandina 

peyama aştiyê ya zarokên Amerîka û Kurdistanê kirin.
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Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel rêxistina UNICEF li demsala 

zivistanê da projeya dabeşkirina ciluberg û pêdiviyên zarokan li wargehên koçber 

û penaberên li her dû parêzgeha Hewlêr û Dihokê bi cîh dikin. Li vê çarçêweyê 

da dezgeh kariye hevkariyê pêşkêşî (26140) zarokan bike.

Bi sponseriya Yaneya Navdewletiya Hespsiwariya Hewlêrê, li projeyekî 

bêhempa de ji bo zarokên azîzê parêzgeha Dihokê ku bavên wan li şerê terorîstên 

Daîş da şehîdbûn, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li Family Mall ya parêzgeha 

Dihokê ciluberg û xwarinê taybet ji bo (333) zarokên azîz rêkxist.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li çarçêweya projeyek da ku taybete bi zarokên 

sêwî (azîzan) ciluberg û diyariya zarokan pêşkêşî 235 zarok û neviyên şehîd li 

Zaxo li Family Mall ya Dihokê birêve bir.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî beşdarî ahenga xwendingeha Wano ya Nebihîstên 

li bajarê Kelarê kir ku li hola birêvebiriya giştî ya çavdêriya civakiya Germiyan 

birêveçû û têda nivîsîngeha Germiyan ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî çanta û 

pêdiviyên xwendinê li ser (100) xwendekarên nebihîst da dabeşkir.
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Bi giştî Çalakî

397

Hejmara malbatên sûdmendbûyî
450,953

Hejmara kesên sûdmendbûyî
78,611

Bi giştî çalakî û sûdmendbûyan

9

9

Bi giştîBi giştî sûdmendbûyên li meha 
1 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 1
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Destpêk
Dezgehê bi dirêjayiya meha 1 a 2019 li 10 kertên cûr bi cûr da 397 çalakî li wargeha koçber û penaberan û derveyê wargehan û ji bo 
nîştecihên Herêma Kurdistanê encamdaye 450,953  kes sudmendbûn. Heman demî de li navendên rewşenbîrî da jî 937 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

Quştepe

 Giwêlan

 Akrê

Shiladze

Tenahi

Daresekran

Domiz 2

  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 (1) 2019

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

Projeya dabeşkirina ciluberg û pêdiviyên zivistanê ji bo koçber û penaberan berdewame

CCCM


