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Heyva(3), 2019 hejmar (51)weşaneke heyvaneya Dezgeha Xêrxwaziya Barzaniyeewalname

Bi navê mirovayetiyê dibezîn
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Li salvegera koça dawiya 
Barzaniyê Nemir, 
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li dirêjahiya 
projeyên xwe yên ji 
bo zarokên sêwî yên 
li Herêma Kurdistana 
Iraqê, li Family Mall 
ya parêzgehên Hewlêr 
û Silêmanî piştî nîvro 
firavîneke bi kom û 
cilûberg û diyarî pêşkêşî 
340 zarokên şehîd kirin.

Li projeyekî hevbeş da 
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî û dewleta 
Kuweyt û Dezgeha 
Ronahî helmeta 
hevkarîkirina koçberan 
li wargeh û derveyê 
wargehan birêvedibin 
û têda sedan malbat 
betanî û paketên xorekê 
werdigrin.

Bi helkefta salvegera koça 
dawî ya Barzaniyê Nemir 
de, Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li rêya kerta 
tendirustiyê ve helmetekî 
pişkinîn û çareseriya dev 
û didanê bi hevkarî li 
gel Zanîngeha Hewlêra 
pizîşkî û Birêvebiriya 
Giştî ya Tendirustiya 
Hewlêrê ji bo xelkê 
hejar û kêmderametên 
li navxweya Herêma 
Kurdistanê encamda.

Li her dû sînorên 
bajaroka Bertile û 
parêzgeha Helebçe, li 
dirêjahiya çalakiyên 
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li kerta 
perwerdeyê da, li dû 
helmetên cûda de çanta 
û pêdiviyên xwendinê li 
ser (518) xwendekarên 
qonaxa bingehîn 
dabeşkir.
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Li dirêjahiya bi cîhkirina projeya hevkarîkirina malbatên bêserpereşt da ku bi awayeke mehane tê dabeş kirin, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî 
li gel komek xêrxwazan hevkariyê li ser 250 malbatên bêserpereştên li parêzgeha Nînowa dabeşkir.

Rêkefta 06/03/2019 şandekî Desteya Serbixweyî 
ya Mafê Mirov bi Serokayetiya Ziya Butris serdana 
baregeha Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kirin û ji 
aliyê birêz Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ve hatin pêşwazî kirin û li hevdîtinê de Serokê 
Desteya Mafê Mirov karên Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bilind nirxand û got: Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li navçeyeke de ye ku bi destê nakokî û kêşe û 
koçber û penaberiyê ve dinale, hawara wan hemû kesan 
ve bi bê cûdahî diçe ku pêwîstiya wan bi yarmetiye û, 
ji bo wê yekê ew hêjayî eweye ku rêzgirtin nameya 
Desteya Mafê Mirov pê bê dayîn ku pêşkêşî aliyên 
çalak yên li warê çalakî li parêzgerîkirina mafê mirov 
tê kirin.

Konferansa Aştî li rêkefta 
9ê meha 3ê ya hemû 
salek birêvediçê û îsal jî 
bi amadebûna hejmarek 
ber bi çav yê endam 
Parlemenên Brîtanya, 
Wezîr û parêzgerên 
başûrê Brîtanya, Nûnerê 
13 welatan û çendîn 
kesayetiyê mezinên Dêr 
û Kiniştan û kesayetiyên 
bilindên ola Hîndû û Sîx 
û Buziyan û zêdetirê 300 
kesayetiyê damezraweya 
Ehmediye û li ser 
vexwendineke fermî, 
Awat Mistefa Nûnerê 
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî beşdarî li 
konferansa salaneya Aştî 
li Londonê kir.
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Salane li bin çavdêriya raste rast ya Şêx Mihemed Bin Raşîd El Mektum Serok Wezîrê Îmarat û Hakimê Dûbeyî, konferansa navdewletiya Dubeyî ya 
ji bo hevkariya Miroyî û pêşxistinê birêvediçê û îsal jî Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ji aliyê rêkxerên konferansê ve hate vexwendin. Li konferansê da 
tîşk xistin li ser babetên mirovî û nûnerên rêxistinan û kesayetiyên diyarên warê mirovî têda beşdar dibin. Li konferansê da çendîn kesayetiyan gotar 
pêşkêş kirin û rewşa mirovî li cîhanê da guftûgo dikin. Birêz Dr. Hemdan Muselem Nûnerê Serok Wezîrê Îmarat û Birêveberê Giştî ya Akademiya Giştî 
ya Îmarat li panêla vekirina konferansê da gotarekî pêşkêş kir, li panêlekî konferansê da Karzan Nûrî Berpirsa Beşê Program û Peywendiyên Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî gotarek li ser kêşeyên koçberan ji bo beşdarbûyên konferansê pêşkêş dike. Konferansa Navdewletiya Dubeyî ya ji bo hevkariya 
mirovî û pêşxistinê li sala 2004 ve heta niha tê sazkirin û her sal tîşk dixine ser babetekî mirovî. Îsal jî ji ber girîngiya rola Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
li navçeyê da û pêşkêşkirina hevkariya mirovî ji bo koçber û penaberan, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ji bo vê konferansê hate vexwendin.

 Li dirêjahiya hevkarîkirina malbatên vegerayiyê
 bajarê Mûsilê, Nivîsîngeha Mûsil ya Dezgeha
 Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel Heyva Sora
 Qeterî û rêxistina Hawar Hatina Îslamî ya Cîhanî,
 ciluberg û goştê qutîkirî li ser (566) malbatên li nav
 Mûsil û her wiha (777) malbatên wargeha Nemrud
dabeş kir.

Li rêkefta 14ê Adara 2019 ji bo helkefta 
116. salvegera li dayikbûna Barzaniyê 
Nemir, ji bo bilind ragirtina wê roja pîroz, 
li ser Mezarê Nemiran li devera Barzan, bi 
amadebûna rêzdar (Dr. Roj Nurî Şaweys) 
û (Sîhad Barzanî) û (Enwerê Hacî Osman) 
û (Nurî Heme Elî) û (Şêx Sîrwan Barzanî) 
û hejmarek kesayetiyên siyasî û serbazî 
û (Şêx Xelat Barzanî) Nûnerê Serok 
Barzanî li Mezarê Nemiran û (Musa 
Ehmed) Serokê Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî, pêşangehekî taybet bi kar û 
çalakiyên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
hate vekirin û paşê belavok û babetên 
çapkiriyên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
hate belavkirin û pêşkêşî mîhvanên li ser 
Mezarê Nemiran kirin.
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Bi helkefta 16 ê adarê salvegera karesatiyê kîmyabarana Helebçe ku bi vê sedemê ve zêdetirê pênc hezar kes bûne qurbanî, Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî salane hevkariyê li wî bajarî da dabeş dike, li vê çarçêweyê da bi hevkariya dewleta Kuweyt paketên xorekê li ser 1000 malbatên 
kêmdaremetên parêzgeha Helebçe dabeş kirin.

Bi mebesta bilind ragirtina bîranîn û navê Barzaniyê Nemir û soza dûbare kirinê dirêjî bi rêbaza mirovdostî û xebat û qurbanîdana bi navê mirovayetiyê 
da, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li gor rêxistinên (Rewange, Qendîl, Dezgeha Jiyan, Dama, rêxistina LDS, rêxistina Hawar Hatina Îslamî, Heyva Sora 
Qeterî û parêzgerê Musena û kesayetiyê hikumî tacegulîneyê li ser Mezarê Nemiran li devera Barzan danî.
Birêz Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li ser Mezarê Nemiran gotarekî pêşkêş kir û got: Îro ji hemû rojek zêdetir pêwîstiya me 
bi felsefeya Barzaniyê Nemir heye ew jî felsefeya pêkve jiyane. Niştimanê Barzaniyê Nemir bûye landika pêşwazî kirina koçber û penaberan. Bi 
xweşhaliyê ve em têkoşerên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û rêxistinên mirovdost bi serbilindiyê ve li ber cîhana mirovayetiyê da mînakek pîşanda ku 
mirovayetî şanaziyê pêve dike. Îro em li vir soza xwe dûpat dikin ku wefadar bîn beranber vê rêbazê û ewê li şiyana me da bê bikîn bi navê bi cîhkirina 
wan armancên Barzaniyê Nemir bi dirêjahiya temena xwe ji bo wê têkoşînê da û qurbaniyeke zêde da.
Paşê parêzgerê Musena birêz Dr Ehmed Menfa goterekî pêşkêş kir û got: Şanaziye em îro li ser mezarê mezintirîn kesayetîne ku rêbaza wî mirovdostiye 
û hevkarê lêqewimiyane, em şanaziyê bi Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ve dikin ku dirêje pêderê vê rêbazê ye.
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Li 20/03ê yê hemû salek 
li cîhanê da bi roja cîhanî 
ya dilxweşiyê hatiye danan 
li vê salvegera cîhanî da 
Nivîsîngeha Germiyan ya 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
geştekî xweşî û şadiyê ji bo (35) 
zarokên ezîzê sînor li Family 
Center ya Dîwan Mall ya bajarê 
Kelar rêkxist û têda zarok 
çendîn yariyê encamdan û paşê 
serdana Parka Qelaya Şêrwane 
kirin û firavînek ji bo wan hate 
rêkxistin.

Li bin navnîşana ( Bi navê mirovayetiyê dibezîn) Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bi hevkarî li gel parêzgeha Hewlêrê, Maratonekî bezîna bi kom 
ji bo jin û keçên bajarê Hewlêrê rêkxist û li dawiyê de xelat û diyarî li ser 
pileyên yekem û duyem û sêyem da dabeş kirin.

Piştî binavketina belemek li nav ava rûbarê Dîcle li Mûsil, 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî gihîşte Mûsil û hevkariya 
lêqewimiyên wê rûdanê dike û rêkkefta 26.03.2019 Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî û Serokê Fermandeya Operasyonên 
Nînowa li Mûsil, civîneke rojnamevaniyê rêkxist. 
Li vê civînê de Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li gel Necîm Cibûrî, Fermandeya Operasyonên 
Nînowa tîşk xistin li ser rûdanê û têda Necîm Cibûrî got: Ev 
hawar hatina Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî cihê hêviya me 
bû, Hikûmeta Herêma Kurdistanê van cûre helwestên xwe 
heye û hemû dem jî himbêz vekirîbûye ji bo koçberan û berê 
jî me selmandiye û me jî peywendiyeke baş li gel Kurdistanê 
heye û vê helwêsta wan bilind dinirxînîn.
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî jî wekî dezgehekî xêrxwazî û 
mirovî bi hanaya lêqewimiyan ve çûye û ji bilî hevkarîkirina 
wan, li gel Fermendeya Operasyonên Mûsilê mijulî 
peydakirina termên veşartî û nehatî dîtin de bûye û ji bo vê 
mebestê jî komek belem û binderyayî û melevanên şareza 
biriye û mijulî kar û çalakiyanin.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

306,695 1,410,527

82,350 14,280 14,427 19,318

234,51472,181

176,320

416,723 46,680 68,155 99,898

1,180,809229,718

779,071

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

Outside campOutside camp
Inside campInside camp %21.7%39.32

%78.93

83,71
%

16,21
%

%60.68
IDPs Refugees

BCF in March and through (9) working sectors, the BCF conducted (443) activities which benefited (319,530) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (24,476) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,
 refugee and host communities during
 March 2019 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq 319,530

8,276

6,979

275,033

29,242

Rêkkefta 25/03/2019 bi amadebûna (Domînk Mas) 
Konsolê Fransa li Hewlêr û Musa Ehmed Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li civîneke rojnamevaniyê de 
dahola topapêya biçûkkirî ya bi navê (Birayetî) ji bo 
tîpên topapêya wargehên (penaberan - koçberan - 
xelkê nîştecih) li sînorê parêzgeha Hewlêrê radigihîne 
ku têda (12) tîm beşdarî dikin û heta heyvek 
berdewam dibê.
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. ActiviriesOffices

Qushtapa Dibaga

 Guelan  Chamshko

 Akre

Shiladze HassanSham U3

Tanahi

Darashakran Sinjar

kawrgosik

Barika

Basirma

Domez 2

Domez 1

Darkar

2,790 3,441

1,405 550

1,406

2,267 645

930

3,545 194

1,200

3,747

550

516

690

600

23,794

30,185

5,788

68,944

13,213

66,345

14,429

0

0

4,790
122,879

24,350

877

0

   0

1,709

45

7

0

BCF Total No. activities

443

No. of family Beneficiaries
57,825

No. of individual Beneficiaries
319,530

9

9

Total of Activities & Beneficiaries
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BCF Donors And Partners in March  2019

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

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

Headquarter: Kurdistan Region-Iraq, Erbil, Hawleri Nwe Qtr.,120m Road, Next to Mass City

Data Sources: (Barzani charity Foundation) BCF,  (Joint Crisis Coordination) JCC

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter


