
  
 

ەوە،  پابەندبووین خ��ان بە گەشەپ�دان - ٢٠٣٠-حکوومەت و نەتەوە �ەکگرتووەکان لە ڕ�گای ڕا�ە�اندین د�دگای ن�شتمانیی الوان 
نکردین الوان دوو�ات دەکەنەوە  و بەه�ێی

 

 
 

ڕادەگە�ەن�ت. ئەم د�دگا�ە  ٢٠٣٠وەزارەیت وەرزش و الوایف حکومەیت ف�دراڵ، د�دگای ن�شتمانیی الوان  - ٢٠٢١ی ما�س ١٠بەغداد، 
یی و الوایف حکومەیت هەر�� کوردستان و بە پاڵپشتیی تەکن�کیی سندوو�ت نەتەوە �ەکگرتووەکان بۆ  بە هاوکاریی لەگەڵ وەزارەیت ڕۆشنب�ی

یت س��د (لە ڕ�گەی ئاژا�� هاوکاریی گەشەپ�دایف نێودەوڵە س�داوە) -یت س��د دان�شتوان و ر�کخراوی ون�س�ف و بە �شتیوانیی دارایی و�ڵ
 ئامادەکراوە. 

 
فکردیف  د�دگای ن�شت�مانیی الوان، نەخشەڕ�گا�ە� فرەس�کتەری تایبەت بە گەنجانە کە لەسەر بنەمای مافەکایف مرۆڤ و بۆ بەه�ێی

اق بن�ات نراوە؛ ئەمەش بە لەبەر چاو گرتیف ئەو �شکە د�مۆگراف�ەی کە  اق ل٢٠توانا�ایف گەنجایف ع�ێی  ١٥ە تەمەیف ٪ی دان�شتووایف ع�ێی
 ساڵە.  ٣٠ساڵەوە بۆ  ١٠٪ ی دان�شتووان تەمەن�ان لە ٤١ساڵدان و  ٢٤بۆ 

 
اقدا  د�دگای ن�شت�مانیی الوان بەرهە� کۆمەڵ�ک گفتوگ��ە کە لە نێوان وەزارەت و ال�ەنە پەیوەند�دارەکان و گەنجان لە سەرتاسەری ع�ێی

یی س�کتەرە ج�اوازەک � ات�ی ان بە شێوە�ەک ئاراستە دەکات کە گەشەی گشتگ�ی و دەرفەیت باشکردیف باری ئەنجامدراون. ئەم د�دگا�ە، س�ت
 و ئابووری بۆ گەنجان تێ�اندا ڕەنگ بداتەوە و ئەو دەرفەتە بە گەنجان دەدات کە لە 

گ
�ەیت و فەرهەن� تەندروسیت و دەروویف و کۆمە�ڵ

�ەیت و ئابووری و س�اس�دا بەشدار بن.   دروستکردیف ب��اری کۆمە�ڵ
 

: وەز�ر  د�دگای ن�شت�مانیی “ی وەرزش و الوان لە حکوومەیت ف�دڕاڵ، بەڕ�ز دکتۆر عەدنان دەرجەل سەبارەت بە ڕا�ە�اندیف د�دگا�ە ویت
تەوەر پ�کد�ت، ن�گەرایف و ک�شە و ئاوایت گەنجان لە ڕ�گەی ڕاپر� ن�شتمانیی الوانەوە دەردەخات. ، ئەم د�دگا�ە لەسەر  14الوان لە 

اق بەشدار��ان لەبەرهەمهێنان�دا کردووە. داتای واق�� بن�ا  ”ت نراوە کە بەدە�ان ت��ژەر و �سپۆڕ لە هەموو پار�زگا�ایف ع�ێی



 
 : هەر پڕۆژە�ەک کە بۆ گەنجان ب�ت، دو��ت گەنجان خ��ان بەشدار بن لە ناوەڕۆک و گەشەپ�دایف پڕۆژەکە، بە “هەروەها وت���

�ت، چونکە گەنجان پ�کهاتەی سەرە� هەر کار و پڕۆژە�ەکن کە بۆ خودی خ��ان پ�چەوانەوە پڕۆژەکە بە سەرکەوتوو لە قەڵەم نادر 
 ”ب�ت. 

 
لە ڕۆژایف داهاتوودا ئەم د�دگا�ە پ�شکەش بە ئەنجومەیف وەز�ران دەکەین و “لە کۆتای�دا، وەز�ری وەرزش و الوان ڕا�گە�اند کە: 

اوا لە هاو�ەشەکایف ناو حکوومەت دەکەین کە س�اسەتەکایف ناو هیوادار�ن وەک بەڵگەنامە�ە� ن�شتمانیی مامەڵەی لەگەڵ بک��ت و د
نەدا، بە پیێی پێ��ست پارەی بۆ تەرخان بک��ت.   ”ئەم د�دگا�ە ڕەچاو بکەن و لە بودجەی سا�ڵ

 
-انالی خ��ەوە، دکتۆر ڕ�تا کۆڵۆمب�ا ن��نەری سندو�ت نەتەوە �ەکگرتووەکان بۆ دان�شتوان جەخیت کردەوە: "د�دگای ن�شتمانیی الو 

اق  ٢٠٣٠ اقدا دەکات؛ هەروەها دڵن�ایی دەدات لەوەی کە ع�ێی ی الوان لە ع�ێی بەڵگەنامە�ە� گرنگە کە ئاسانکاریی بۆ گەشەپ�دایف گشتگ�ی
تەکەدا هە�ە. ئەم د�دگا�ە هەروەها ت�شک دەخاتە سەر کچان و ژنایف  سوود لەو دەرفەتە وەردەگ��ت کە لە پ�کهاتەی د�مۆگرافیی و�ڵ

. بە بۆنەی پەسەند کردیف د�دگای گەنج کە هەرکا ف اقدا ببینف �ان بک��ت، دەتوانن ڕۆڵ�� بەرچاو لە گەشەی بەردەوا� ع�ێی ت �شتگ�ی
اقدا دەتوانن بەشداریی  ن�شت�مانیی الوانەوە س��ا� هەردوو وەزارەت دەکەم؛ بە جێبەج�کردیف دروسیت ئەم بەرنامە�ە، گەنجان لە ع�ێی

تدا   بکەن."لە ئاشیت و گەشەسەندوویی و�ڵ
 

اق فرەڕەنگ و داهێنەر و پڕ لە وزەن. ئەگەر ئەو هاوکاری  : "الوایف ع�ێی اق گویت هەروەها پاوال بوال�س�ا، ج�گری ن��نەری یون�س�ف لە ع�ێی
ف بک��ت، دەتوانن هاوکاریی کۆمەڵگا�ان�ان بکەن. ئەمڕۆ، بە ڕا�ە�اندیف د�دگای ن�شتمانیی ال  وان و سەرچاوانەی کە پێ��ست�انە ب��ان دابنی

، ئ�مە داوا لە هەموو ال�ەنە پەیوەند�دارەکان دەکەین کە پابەند بن بە گەشەسەندن�� پا�ەدارتر و بەردەوام�ت بۆ الوان و ٢٠٣٠
یی و الوایف هەر�� کوردستان و  اق و وەزارەیت ڕۆشنب�ی نەوجەوانان لە هەموو بوارەکاندا. هاو�ەشیی لەگەڵ وەزارەیت وەرزش و الوایف ع�ێی

�ن ئەنجام بۆ گەنجان بەدەست  دامەزراوە ف باش�ت حکومی�ەکایف د�کە و هەروەها هاو�ەشایف خۆما�ڵ زۆر گرنگە بۆ ئەوەی ئ�مە بتواننی
. د�دگای ن�شت�مانیی الوان  ف دا و ڕ�ن�شاندەر��  ٢٠٣٠رۆڵ�� گرنگ دەب�ت لە بەدەستهێنایف ئامانجەکایف ئەجێندای  ٢٠٣٠بهێننی

 ."سەرەکیی دەب�ت بۆ کاری هاو�ەشمان
 

تایف بەخشەر و  ٢٠٣٠-ڕ�وڕەس� ڕا�ە�اندیف د�دگای ن�شتمانیی الوان  لە میوانخانەی سەرۆکوەز�ران بەڕ�وەچوو؛ ن��نەری و�ڵ
 ئاژا�سەکایف نەتەوە �ەکگرتووەکان بە شێوەی ئۆنالین لە مەراس�مەکەدا ئامادە بوون. 
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