داﻣەزراوەی رۆﯾﺎ ﺧۆی ﺑە ﺧۆﺷﺣﺎل دەزاﻧێت ﺟﺎرێﮑﯽ ﺗر دەرﻓەﺗﯽ ﺑەرزﮐردﻧەوەی ھوﻧەر و ﮐوﻟﺗوری ﻋێراﻗﯽ
ﭘێ درا ﻟە ﭘﻼﺗﻔۆرﻣﯽ ﻧێودەوڵەﺗﯽ ﺑﯾﻧﺎل ) دوو ﺳﺎڵ ﺟﺎرێﮏ(.
داﻣەزراوەی رۆﯾﺎ راﯾدەﮔەێﻧێت ﺑەرێزان ' ﺗﺎﻣرا ﭼەﻟەﺑﯽ' و ' ﭘﺎوﻟۆ ﮐۆﻟۆﻣﺑۆ' وەﮐو ﺑەرﭘرﺳﺎﻧﯽ ﻣۆزەﺧﺎﻧەی
ژووری ﻣﯾﻠﻠﯽ ﻋێراﻗﯽ ﻟە  ٥٧ﺋەﻣﯾن ﺷﺎﻧۆﮔەری ﺑﯾﻧﺎﻟﯽ ﭬێﻧﯾس دا.
داﻣەزراوەی رۆﯾﺎ ﺧۆﺷﺣﺎﻟە ﺑەرێزان ' ﺗﺎﻣرا ﭼەﻟەﺑﯽ' ﺳەرۆک و داﻣەزرێﻧەری رۆﯾﺎ و ' ﭘﺎوﻟۆ ﮐۆﻟۆﻣﺑۆ'
راوێژﮐﺎری ھوﻧەری ﻟە ﻣۆزەﺧﺎﻧەی ﺋﯾﺳﺗﺎﻧﺑوﻟﯽ ھوﻧەری ﻣۆدێرن ،وەﮐو ﺑەرﭘرﺳﺎﻧﯽ ﻣۆزەﺧﺎﻧەی ژووری
ﻣﯾﻠﻠﯽ ﻋێراﻗﯽ ﻟە  ٥٧ﺋەﻣﯾن ﺷﺎﻧۆﮔەری ﺑﯾﻧﺎﻟﯽ ﭬێﻧﯾس ﻟە /١٣ﻣەی – /٢٦ﻧۆﭬەﻣﺑەری  ٢٠١٧ﺑەﺷداردەﺑن.

ﭘﯾﺷﺎﻧﮕﺎﮐە' ،ﺋﺎرﮐﯾﺎک' ،ﻟە دوواﻧەﯾﯽ و ﮔرژی ﻟە ﭼەﻣﮑﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﮐۆن دەﮐۆڵێﺗەوە ،ﮐە ﻧوێﻧەراﯾەﺗﯽ ھەردوو
ﺋﺎﯾدﯾﺎی ﺳەرﭼﺎوەی ﺳەرەﮐﯽ دەﮐﺎت ،ﮐە دێرﯾﻧە و ﻗوواڵﯾﯽ ﻧﺎو ﻣێژووە ،و ھەروەھﺎ ﺋﺎﯾدﯾﺎی ﺷﺗﯽ ﻣﺎوە
ﺑەﺳەرﭼوو ﮐە ﺋﯾﺗر ﺑە ﮐﺎر ﻧﺎﯾەت .ﭘﯾﺷﺎﻧﮕﺎﮐە ﺋﺎﻣﺎژە ﺑەو ﺗێﮕەﯾﺷﺗﻧە دوواﻧەﯾﯾەی دﯾﻣەﻧﯽ ﺟواﻧﯽ ﻋێراق دەﮐﺎت ﮐە
'ﺋﺎرﮐﯾﺎک' دەﺗواﻧێت راﺳﺗەوﺧۆ وەﺳﻔﯽ ﻣﯾراﺗﯽ ﮐۆﻟﺗورو ﺟوﮔراﻓﯽ ﮐۆن و ﻧﺎﺳﻧﺎﻣەی ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﺎوﭼەرﺧﯽ ﻧﺎﺳﮏ
ﺑﮑﺎت.
ﭘﯾﺷﺎﻧﮕﺎﮐە ﺑەرھەﻣﯽ دووﺳﺎڵﯽ ﮔﻔﺗوﮔۆﯾە ﻟە ﻧێوان ﭼەﻟەﺑﯽ و ﮐۆﻟۆﻣﺑۆﯾە و ھەروەھﺎ ﺋﺎﺳەواری ﮐۆﻧﯽ ھەرێﻣﯽ ﻟە
ﮔەڵ ﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺋێراﻗﯽ ﻣۆدﯾرﻧﯾزم و ﻟێژﻧە ﻧوێﯾەﮐﺎن ﭘﯾﺷﺎن دەدات ﻟە ﻻﯾەن ﺋەو ھوﻧەرﻣەﻧدە ﺋێراﻗﯾﺎﻧەی ﮐە ﻟە
ﻋێراق و ﻟە ﺷوێﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺗر دەژﯾن.
'ﺋﺎرﮐﯾﺎک' دەﺑێﺗە ﺳێﯾەم ﺑۆﻧە ﮐە داﻣەزراوەی رۆﯾﺎ داوای ﻟە ژووری ﻋێراﻗﯽ ﻟە ﭬێﻧس ﮐردوە .ﺋەﻣە ﻟە دوای
ﺳەرﮐەوﺗﻧﯽ ھەﺳﺗﯾﺎری ' ﺟواﻧﯽ ﺷﺎراوە' دێت ،ﮐە رۆﯾﺎ داوای ﻟێﮑرا ﺑۆ ﭼﺎﭘﯽ ٥٦ﺋەﻣﯾن ﺷﺎﻧۆﮔەری ﺑﯾﻧﺎل ﻟە
ﺳﺎڵﯽ  ٢٠١٥و ﻟە ﺋێﺳﺗﺎ دا ﻟە ﻧﻣﺎﯾش ﮐردﻧە ﻟە  ) S.M.A.Kﻣۆزەﺧﺎﻧەی ھوﻧەرە ھﺎوﭼەرﺧەﮐﺎن( ﻟە ﺟێﻧت،
ﺑەرﻟﯾن.
ﺗەﻣﺎرە ﭼەﻟەﺑﯽ ووﺗﯽ " :ﺋەﻣە ﭼەﻣﮑێﮑﯽ دڵﺧۆﺷﮑەرە و ﯾﺎرﻣەﺗﯾﻣﺎن دەدات ﻟێﮑۆڵﯾﻧەوەی زﯾﺎﺗری ﺑوارە ﺋﺎڵۆز و
ﭘێﭼەواﻧەﮐﺎن ﺑﮑەﯾن ﺑۆ ﻧوێﻧەراﯾەﺗﯾﮑردﻧﯽ ﻋێراق ﺑەﺷێوەﯾەﮐﯽ ﺑﯾﻧراو ﻟەم ﭘێواﻧە ﻧێودەوڵەﺗﯾەدا.

ھەروەھﺎ ﭘﺎوﻟۆ ﮐۆﻟوﻣﺑۆ ووﺗﯽ " :ﺋەﻣە دەرﻓەﺗێﮑﯽ زۆر ﺑﺎﺷە ﺑۆ ﻟە ﭘﺎڵ ﯾەﮐداﻧﺎﻧﯽ ﮐﺎرەﮐﺎن ﻟە ﻻﯾەن ھوﻧەرﻣەﻧدە
ھﺎوﭼەرﺧەﮐﺎن ﺑە ﻣﯾراﺗێﮑﯽ دێرﯾن و ﻗوول و دەوڵەﻣەﻧد ﮐە ﻟە ﺳەرﭼﺎوەی ﺷﺎرﺳﺗﺎﻧﯾەﺗﯽ رۆژﺋﺎوا داﯾە.
ووردەﮐﺎری زﯾﺎﺗر دەرﺑﺎرەی ﭘﺎﭬﯾﻠﯾەن و ھوﻧەرﻣەﻧداﻧﯽ ﺑەﺷدارﺑوو ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﯽ ﺗر دا رادەﮔەﯾەﻧرێت.
ﻟە ﮔەڵ رێزدا
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