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###  ###  ### 

 

عێراق  بەرنامەى  لە  پەرەپێدان  بۆ  یەکگرتووەکان  یەکگرتووەکانە    نەتەوە  نەتەوە  پێشەنگی  لەپێناو  ڕێکخراوی  تێدەکۆشێت  کۆتایی  کە 
بە  و لە    ەی نادادییو  هێنان  وهەوا ی نایەکسان هەژاریی  کەش  وگۆڕانی  دەبێت   ی  تۆڕە    یشەوە کارکردن لەڕێی  .  بەرجەستە  لەگەڵ 

لە   وهاوبەشەکانمان  شارەزایان  لە  یارمەت دا واڵت   ١٧٠فراوانەکەمان  ئێمە  چارەسەری  ی،  کە  دەدەین  واڵتان  و ی  بەردەوام  تەواوکار 

خەڵ  بۆ  بە وهەسارەکەمان   ك بدۆزنەوە  ئاشنابە  بە  یان   iq.undp.org لەسەر زیاتر  زانیاریی    .    UNDPinIraq@ ڕێی لە لەگەڵمان 
 ەوە. 
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  داێراقیع یالۆگیو د یئاشت ەڕۆژیل  ”یەکگرتن لەڕێی خواردنەوە“ بە ناونیشانى  ێراقیع ێنانیلێشتچ ێبیكت
   باڵوکرایەوە

 
 یئاشت و   یالۆگد  یژنەیل  ەگەڵ ل  ەهاوبەشی ببۆ پەرەپێدان    یەكگرتوەكان  ەتەوەن  ەرنامەیب  ەمڕۆ ئ  -٢٠٢٢  ەیرانیحوزی    ١٥  ،عێراقبەغدا

  لێى  ی ئامانج  ەك،  ڕێکخست   ەبەغدال  ی ێراقع  ی وئاشت  یالۆگد  ڕۆژیبۆنەی  ئاهەنگی    ەزیران و   ەرۆكس  وسینگەیون  ەل  ی ۆمەاڵیەتك

 . کۆمەڵگاى عێراقییە یکەناوازە ەییەفر بەرزنرخاندنی 

 

نماییشی  عێراقەوە    وزیکی مو   یلتورك  هونەرمەندانی  کردلە سەرتاسەری  ئاهەنگەکە  لە  پێکهاتەی   ێنەرایەتی نو   کە  بەشدارییان   چەندین 

بە  یینی ئاو   ئیتنیکی  و  دەکرد  مست  ەنیاریژان  ڕێی   .ێكردپ  ەستی د  (یئاشت  ئۆرکێسترای)  وئۆركێستراکەی  یرزا  ەفاعود  لە  یەکگرتن 
سەرنج عێراقە  ومێژووی  ێنان لێشتچ  کتێبێکی   ەك،    خواردنەوە کە  باڵوکرایەوە،  و   سەر  ەخاتەد  ،   یەكگرتن  ۆ ب  ێکهاندەر   ەكو خواردن 

ئینتەرنیتەوە    کتێبەکە.  داەعێراقل  یۆمەاڵیەتك   ژیانی   پێکەوەو   ێزگاكەیپار  ١٨  ەره  ەربارەید  ێژوویی م  ەیەكیوكورت  ەردەستەبلەڕێی 

 . ناوچەیەك ەرهبە   ئەو خواردنانەى تایبەتن  دروستکردنی  ێوازیوش پێکهاتە ەگەڵلدەخاتەڕوو  ێراقع 

 
 انی ێنەرنو و    سازکرا  ەغداب  ی ێودەوڵەتن  شانگایپێ  لە  ،بوو   جۆرە  ەو ل   ی ەنگئاه  یەكەمین   كە  ێراق،ع   یئاشت و   یالۆگد  ڕۆژیئاهەنگی  

 ەتەوەن  ەكانی وئاژانس  ەكان ییناحكوم  ڕێكخراوە  و   ەت حكوملێپرسراوانی  و   پلۆماتکاران ید ئامادەبوونی  و   ێراقع   ێزگاكانی پار  لەسەرانسەرى

 . عێراقییەکانی لەخۆگرت  یگەرەكار یەیەسایەت و كهونەرمەندان و یدیاوم وەكان ویەكگرت

 
بە نوێنەری   لە ر نیشتەجێی  پەرەپێدان  بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە  ئەحمەد   ، عێراق   نامەی  عەلی   ڕۆژیی  ئەم بۆنەیە  "دەڵێت،    ، زێنە 

هەمەچەشن وناوازەیان بەرز بنرخێنن  ی وری و لت ك ەریتی نو تا لەیەکتر نزیك ببنەوە جیاوازەكان ەگروپ ۆ ب  ەرفەتێكەد ێراقع ی ئاشت و   یالۆگد

  ییگرنگ پڕۆژەیەکە      ەكڕابگەیەنم،    خواردنەوە   ی ەڕێ ل  یەكگرتین   باڵوبوونەوەىکە    ۆشحاڵمخ  من لەیەکتر نزیك دەکاتەوە.     ێراقیەكان ع   ەك

 ". ەكات د ەرجەستەب  ییداێراقع  ریتو لك لە  کۆمەڵگا  ەخشندەیی بو   یواندۆستی م

 
و  د.هیشام    ەیوتگ  بە وەزیران  سەرۆک  ڕاوێژکارى  ئاهەنگ  “  ۆمەڵگاك  ی ئاشت  لێژنەى  و   یالۆگد  یژنەیل  سەرۆکى   داود،  بۆنەیە  ئەم 

بانگهێشتنامەیەیان قبوڵ کرد و بەیەکەوە کۆبوونەوە  گێڕانە بەبۆنەى ئاشتییەوە. سەدان کەس لە سەرانسەرى پارێزگاکانى عێراقەوە ئەم 

بەمەبەستى ئاهەنگ گێڕان بە میوزیک و گوزارشتى هونەرى و خوان. کۆمەڵگا واتا هونەر و کلتوور و گۆانى گوتن و خۆشى بینین و 

  ”اش چەندین دەیەش عێراقییەکان شایانى ئەوەن خۆشى ببینن. پ

 
دا دەستی پێکرد    ٢٠٢٠  دووەمی  ی  كانون   مانگی  ەل بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق    یەكەییڵسا  ێنج پ  ەرنامەب
 .ناوچەکانی عێراقدا ئاشتیخوازتر و یەکگرتووتر لە هەموو  ێشخستنی کۆمەڵگایەکی بەهێزتر و ۆ پ ب 

 
 :ی میدیایی پەیوەندیکردن بۆ  
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