ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ڕۆژﻧﺎﻣەواﻧﯽ
ﮐﺎﻧﻮوﻧﯽ دواﻣﯽ ٢٠١٧
دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ دەﺳﺖ ﭘێﺸﺨەری دەرﮐﺮدﻧﯽ ﺑاڵوﮐﺮاوەﯾەﮐﯽ ﭘەروەردەﯾﯽ 'دەﻓﺘەری ﺳەرﻧﺠەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻧﯽ روﺋﯿﺎ' ڕادﮔەﯾەﻧێﺖ.
دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ ﺧﯚﺷﺤﺎڵە ﺑە ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ دەﺳﺘﭙێﮑﺮدﻧﯽ ﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺑاڵوﮐﺮاوەﯾەﮐﯽ ﭘەروەردەﯾﯽ ﻧﻮێﯽ
ﺧﯚی ﺑەﻧﺎوی ' دەﻓﺘەری ﺳەرﻧﺠەﮐﺎﻧﯽ روﺋﯿﺎ' ،ﺋەﻣەش دەﺳﭙێﺸﺨەری ﺑاڵوﮐﺮاوەﯾەﮐﯽ ﭘەروەردەﯾﯿە
ﮐە ﺳﺎاڵﻧە ﺗەﻧﮭﺎ دوو" ژﻣﺎرە "ەی ﻟێ ﺑاڵو دەﮐﺎﺗەوە .ﺑﯚ ھەر ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﺑاڵوﮐﺮاوەﮐەش
ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪێﮑﯽ ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮓ ،ﺋەﻣﯿﻨﺪار و ﺳەرﭘەرﺷﺘﯿﺎرێﮏ ﯾﺎن ڕەﺧﻨەﮔﺮێﮏ ھەڵﺪەﺳﺘێﺖ
ﺑەھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﭘێﻨﺞ ﮐﻮرﺗە ﺗێﮑﺴﺖ ﮐە ﺑەھﯚی ﮔەﺷەﺳەﻧﺪوﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﺎی داھێﻨەراﻧەﯾﺎﻧەوە وەک
رەﮔەزێﮑﯽ ﺳەرەﮐﯽ ھﻮﻧەری دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎن ﮐﺮاون .دواﺗﺮ ﺋەم ﺗێﮑﺴﺘﺎﻧە وەردەﮔێڕدرێﻨە ﺳەر زﻣﺎﻧﯽ
ﻋەرەﺑﯽ ،ﮐە ﻟە زۆرﺑەی ﺣﺎڵەﺗەﮐﺎﻧﺪا ﺑﯚﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﺟﺎر دەﺑێﺖ وەردەﮔێڕدرێﻨە ﺳەر زﻣﺎﻧﯽ ﻋەرەﺑﯽ و
ﭘەرﺗﻮﮐەﮐەش ﺑە ﺑێ ﺑەراﻣﺒەر ﺑەﺳەر ﮐﯚر و ﮐﯚﻣەڵە ھﻮﻧەرﯾەﮐﺎﻧﺪا داﺑەﺷﺪەﮐﺮێﺖ ﻟە ﻧﺎو واڵﺗﯽ
ﻋێﺮاق و رۆژھەاڵﺗﯽ ﻧﺎوەاﺳﺘﯽ ﮔەورەدا .ﺋﺎﻣەﻧﺠﯽ ﺋەم ﭘﺮۆژەﯾەش ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە ﻓەراھەﻣﮑﺮدﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵە
ﺳەرﭼﺎوەﯾەک ﺑﯚ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧە و ﮐﯚﻣەڵە ھﻮﻧەرﯾەﮐﺎن و ھەﻣﻮو ﺋەم ﮐەﺳﺎﻧەش ﮐە ﻟەﻣەوﺑەر ﺷﺎرەزاﯾﯽ
و ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾەﮐﯿﺎن ،ﺋەﮔەر ﮐەﻣﯿﺶ ﺑﻮوﺑێﺖ ،ﻟەﮔەڵ ﺗێﮑﺴﺘە ھﻮﻧەرﯾە ﭘەروەردەﯾﯿەﮐﺎﻧﺪا ھەﺑﻮوە .ﺋەم
زﻧﺠﯿﺮەﯾە ﻟە ڕﮐﮑەوﺗﯽ  ١٩ﮐﺎﻧﻮوﻧﯽ دووەﻣﯽ  ٢٠١٧دا ﻟە ﺷﺎری ھەوﻟێﺮ دەﺳﺖ ﭘێﺪەﮐﺎت ،ﺑﯚﺋەوەی
ھﺎوﮐﺎت ﺑێﺖ ﻟەﮔەڵ ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺸﮑﺮدﻧەوەی ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎی دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ 'ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎراوە' ﻟە ﺑﯿﻨﺎڵﯽ
ﺷﺎری ﭬﯿﻨﯿﺴﯿﺎ ﻟە ﺳﺎڵﯽ .٢٠١٥
ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﻧﺎووﻧێﺸﺎﻧﯽ زﻧﺠﯿﺮەﮐە ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە "ھﻮﻧەر و ﺋﺎﻣﺎﻧﺠەﮐﺎﻧﯽ" :ﭘێﻨﺞ وﺗﺎر ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ھﻮﻧەری
ھﺎوﭼەرخ ﻟە ﻻﯾەن ﺧﺎﺗﻮ ﺟﯚﻧﺎﺛﺎن واﺗﮑﯿﻨﺴەوە ﺑﯚ ﺋەم زﻧﺠﯿﺮەﯾە ھەڵﺒﮋێﺮدراون .ﻟە ﺳەرەﺗﺎدا
دووھەزار  ٢٠٠٠ﻧﻮﺳﺨەی ﻟێ ﭼﺎﭘﺪەﮐﺮﯾﺖ ،ﺳەرەﮐﯿﺘﺮﯾﻦ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺋەم ﭘڕۆژەﯾە ﻟەوەدا ﺧﯚی
دەﺑﯿﻨێﺘەوە ﮐە ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﻮێﺴﺖ ﺑﯚ زۆرﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮێﻨەری ﻋەرەﺑﯽ ﺑەردەﺳﺖ ﺑێﺖ .ﺟﯚﻧﺎﺛﺎن واﺗﮑﯿﻨﺰ
ﺑەڕێﻮەﺑەری ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎی 'ﺋﺎﯾﮑﯚﻧە' ﻟە ﺷﺎری ﺑێﺮﻣەﻧﮕﮭﺎﻣﯽ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯽ و ھەﻣﺎھەﻧﮓ و ھﺎوﮐﺎرﯾﺸە
ﻟەﮔەڵ دەزﮔﺎی ڕوﺋﯿﺎدا .ﺋەم ژﻣﺎرەﯾەی 'دەﻓﺘەری ﺳەرﻧﺠەﮐﺎﻧﯽ روﺋﯿﺎ وﺗﺎرێﮑﯽ دەﺳﺘﭙێﮑﯽ ﺧﺎﺗﻮ

ﺟﯚﻧﺎﺛﺎن واﺗﮑﯿﻨﺰ دەﮔﺮێﺘەﺧﯚ ﺑەﻧﺎوی' ھﻮﻧەر و ﺋﺎﻣﺎﻧﺠەﮐﺎﻧﯽ' ﻟە ﮔەڵ ﺋەم ﭘێﻨﺞ ﺗێﮑﺴﺘە ﺋەدەﺑﯿەی
ﺧﻮارەوە:
 .1ﺟﯚن ﺑێﺮﮔەر ،رێﮕﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﯿﻦ ،ﺑەﺷﯽ ﯾەﮐەم.(١٩٧٢) ،
 .2ﺋﺎﻟﻔﺮێﺪ ﮔێﻞ ،ﺗﯚڕی ﻓﯚﮔێﻠەﮐﺎن :ﻓێﻞ وەک ﮐﺎری ھﻮﻧەری و ﮐﺎری ھﻮﻧەرﯾﺶ وەک
ﻓێڵ ،ﺋەم وﺗﺎرە ﯾەﮐەم ﺟﺎر ﻟە ﮔﯚﭬﺎری رۆﺷەﻧﺒﯿﺮی ﻣﺎددﯾﺪا ﺑاڵوﮐﺮاﯾەوە)(١٩٩٦
 .3ﻣﯿﺸﺎل وﯾﻠﺒێﮏ ،ﻧەﺧﺸە و ھەرێﻢ" ،ﭘێﺸەﮐﯽ(٢٠١٠) :
 .4وﯾﻞ ﺳێﻠﻒ ،ﺋﺎﯾﺎ دەوڵەﻣەﻧﺪی زۆر دەﺑێﺘە ھٶﮐﺎر ﺑﯚ ﭘﺸﺖ ﮔﻮێﺨﺴﺘﻦ و ﺗێﮑﺪاﻧﯽ
ﺗەﯾﺖ ﻣﯚدێﺮن" ﺋەم وﺗﺎرە ﺑﯚ ﯾەﮐەم ﺟﺎر ﻟە رٶژﻧﺎﻣەی ﮔﺎرﯾﺎﻧﯽ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯽ )(٢٠١٤
 .5ﮔەﯾﭭﻦ ﺑڕاون و داﻧﯿێﻞ ﺑﺎوﻣﺎن ' ،ﻣﺮدﻧﯽ داھﺎﺗﻮ' ﺑﯚ ﯾەﮐەم ﺟﺎر ﻟە ﮔﯚﭬﺎری ﺳﭙﺎﯾﮑﺪا
ﺑاڵوﮐﺮاﺑﻮوﯾﻮوە.(٢٠١٤).
ﺣەﻣﺎﺳێﮑﯽ زۆر ﮔەورە ھەﺑﻮو ﺑٶ دەﺳﺘﮑﺮدن ﺑەﺑاڵوﮐﺮدﻧەوەی دەﻓﺘەری ﺳەرﻧﺠەﮐﺎن .ﯾەﮐەﻣﺠﺎر،
ﺋەﻣە ﺋەرﮐﯽ دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎﯾە ﮐە ﭘﺮدێﮑﯽ ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﻟە ﻧێﻮان ھەرێﻤە ﺷەراوﯾەﮐﺎﻧﺪا دروﺳﺖ ﺑﮑﺎت
ﻟە ﻋێﺮاق و رۆژھەاڵﺗﯽ ﻧﺎوەڕاﺳﺖ ﺑەﮔﺸﺘﯽ .ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﺶ ﻋێﺮاق ھەروەھﺎ ﺳەراﻧﺴەری ﺟﯿﮭﺎن.
ﺳەرەڕای ﻓەراھەﻣﺒﻮوﻧﯽ ھەﻟﯽ ﮔەورەﺗﺮ ﺑﯚ دەﺳﺘﮑەوﺗﻨﯽ زاﻧﯿﺎری وەدەﺳﺖ ھێﻨﺮاو ﮐە ﺑەھﯚی
ﺗﯚری ﺋﯿﻨﺘەرﻧێﺖ و ﭘێﺸﮑەوﺗﻨە ﺗەﮐﻨەﻟﯚﺟﯿەﮐﺎﻧﯿﺘﺮەوە ﺧﻮڵﻘﺎوە ،ﮐەﭼﯽ ﻟە ڕۆژھەاڵﺗﯽ ﻧﺎوەڕاﺳﺘﺪا
ﺗﺎوەﮐﻮ ﺋێﺴﺘﺎﺷﯽ ﻟەﮔەڵﺪاﺑێﺖ دەﺳﺘﮑەوﺗﻨﯽ ﺗێﮑﺴﺘﯽ ھﻮﻧەری ﭘەروەردەﯾﯽ ﺑﺎش ﻟە ﺑەر ھﯚﮐﺎرە
ﮐٶﻣەاڵﯾەﺗﯽ و ﺋﺎﺑﻮرﯾەﮐﺎن ھەرﺳﻨﻮردارە ،ﯾەﮐێﮏ ﻟە ھﯚﮐﺎرە ھەرە ﺳﻨﻮردارﮐەرەﮐﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە
ﺑێﺒەھﺮەﺑﻮوﻧﯽ ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪە ﻋێﺮاﻗﯿەﮐﺎن ﻟە زﻣﺎﻧﯽ واڵﺗﺎﻧﯽ ﺋەوروﭘﺎی رۆژﺋﺎوا .دووەم ،ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ
ﮔﺸﺘﯽ ھەڵﯽ دەﺳﺘﮑەوﺗﻨﯽ ﺳﮑﯚڵەرﺷﯿﭗ و زەﻣﺎﻟەی ﺧﻮێﻨﺪن ﺑەﺑەردەواﻣﯽ ﻟەﮐەﻣﺒﻮوﻧەوەداﯾە،
ﮐەدەﺑێﺘە ھﯚﮐﺎری دورﺧﺴﺘﻨەوەی ھێﺰو ﺗﻮاﻧﺎی داھێﻨەراﻧەی ﮐﯚﻣەڵەﮐﺎن و ﺗﺎﮐﺎﮐەﺳﺎﻧﯽ ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪ
ﺑﯚ ﺋەوەی ﺑە ﺋﺎزادی ﺑﯿﺮ ﺑﮑەﻧەوە ﺑەﺑێ ﺳﺎﻧﺴﯚر .ﺟەﻧﮕﺎن ﻟەﮔەڵ ﺋەم ﮐﺎر و ﺑﺎﺑەﺗﺎﻧە ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑە
ژﻣﺎرەﯾەک ﮔەﺷەﺳەﻧﺪن و ﭘێﺸﮑەوﺗﻦ ھەﯾە،وەک ھەﺑﻮوﻧﯽ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧەی ﺑﺎش و ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎو ﻣەﻧﮭەﺟﯽ
دﯾﺮاﺳەی ﻧﻮێﮑﺮاوە' .دەﻓﺘەری ﺳەرﻧﺠەﮐﺎﻧﯽ' دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ ﺧﻮازﯾﺎرە ﺑەﺟﯚرێﮏ ﻟە ﺟﯚرەﮐﺎن
ﺑەﺷﺪاری ﺑﮑﺎت ﻟە م ھەوڵ و ﮐﯚﺷﺸە.
ﻟە وﺗەی دەﺳﺖ ﭘێﮑﯿﺪا ﺑﯚ ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ژﻣﺎرەی 'دەﻓﺘەری ﺳەرﻧﺠەﮐﺎن'ی روﺋﯿﺎ ،دەزﮔﺎ دەڵێ " :
ﺋەوەﻣﺎن ﺑەھﺰردا ھﺎت ﮐە زۆرﺑەی ﺗێﮑﺴﺘەﮐﺎن ﻟە ﺳەر ھﻮﻧەر ،ﺑەھەﻣﻮو ﺟﯚرەﮐﺎﻧﯿەوە ،ﺑەزﻣﺎﻧﯽ
ﻋەرەﺑﯽ ﺑەردەﺳﺖ ﻧﯿﻦ .ﺋەوە ﺋەم ﭘﺮدی ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾەﯾە ﮐە ﺋێﻤە ﺧەرﯾﮑﯿﻦ ﺑﻮﻧﯿﺎدی دەﻧێﯿﻦ ،ﻟە رێﮕەی
ژﻣﺎرە ﻟە دوای ژﻣﺎرەی دەﻓﺘەرﺗەری دەﻓﺘەری ﺳەرﻧﺠەﮐﺎﻧەوە ،ﺋێﻤە ھەوڵﺪەدەﯾﻦ ﺑﯚﺋەوەی ﭘێﺸەﻧﮓ
و ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯿە ﺟﯿﮭﺎﻧﯿە ﻟێﮭﺎﺗﻮەﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮاری ھﻮﻧەر ﻟە ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪ و ﻧﻮوﺳەر و رەﺧﻨەﮔﺮەﮐﺎن و
ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕی زاﻧﯿﺎرﯾەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﮑەن ﻟە ﮔەڵ ﺷﺎرەزاو ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪە ﻋەرەﺑەﮐﺎﻧﺪا ،ﺋێﻤە ﭘێﻤﺎن واﯾەﮐە ﺋەﻣە
ﯾەﮐێﮑە ﻟە ﺋەزﻣﻮوﻧە ﮔﺮﯾﻨﮕەﮐﺎن".

ژﻣﺎرەﯾەک ﻟە ﺑاڵوﮐەرەوەﮐﺎن و ﻧﻮوﺳەرە ھﻮﻧەرﯾەﮐﺎن ﻟە رووی ﮔەورەﯾﯽ و ﺳەﺧﺎوەت ﻣەﻧﺪی
ﺧﯚﯾﺎﻧەوە ھەڵﺴﺎون ﺑە ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮدﻧﯽ ﺧەرﺟﯿە ﭘێﻮﯾﺴﺘەﮐﺎن ﺑﯚ ﺋەوەی ﺑاڵوﮐﺮوەی 'دەﻓﺘەری
ﺳەرﻧﺠەﮐﺎﻧﯽ' دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ ﺑﺘﻮاﻧێﺖ دەﺳﺖ ﺑەﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑﮑﺎت .ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺳەرەﮐﯽ دەزﮔﺎی
رووﺋﯿﺎ ﻟە ھەر ﺳﺎڵێﮑﺪا ﺗەﻧﮭﺎ دوو ژﻣﺎرە ﻟە 'دەﻓﺘەری ﺳەرﻧﺠەﮐﺎن' ﺑاڵو دەﮐﺎﺗەوە .ﺑەﺷﺪارﺑﻮواﻧﯽ
ژﻣﺎرەی دەھﺎﺗﻮوی ﺋەم ﮔﯚﭬﺎرە ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟە ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪان :ھﯿﻮا .ک .و ﻗﺎدر ﻋﺘﯿﯿە ھەروەھﺎ ﺋەﻣﯿﻨﺪارو
ﺳەرﭘەرﺷﺘﯿﺎران ھەرﯾەک ﻟە ﻣﺎری ﻣﻮراﮐﯿﯚل ﭬێﻨێﺘﺎ ﭘﯚرﺗێﺮ و ﺋەﻧێﺘﺎ ﺳﺰﯾﻼک وﺑەرێﻮەﺑەری
ھﻮﻧەری ﻣﯚزاﺧﺎﻧەی) ﻣﯚزاﺧﺎﻧەی ھﻮﻧەری ھﺎوﭼەرخ ( ) ( S.M.A.K.ﯾﺶ ﺑەرێﺰ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﭬﺎن
ﮐەوﺗێﺮن ھەڵﺴﺎوە ﺑەھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﮐﯚﻣەﻟە ﺗێﮑﺴﺘێﮏ ﮐە ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟە ﭼەﻧﺪ ﭘﺎرﭼە ﺗێﮑﺴﺘێﮑﯽ ھﻮﻧەری
ھەرﯾەک ﻟە ﺋﯿﺮﯾﺖ ڕۆﮔﯚف ،ھﯿﺘﯚ ﺳﺘێﯿﺮل ،ﮔﺎﯾﺎﺗﺮی ﺳﭙﯿﭭﺎک و ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺑﺎﺧﺘﯿﻦ ،وردەﮐﺎرﯾەﮐﺎﻧﯽ
ژﻣﺎرەی دووەم ﺑﯚ ﺳﺎڵﯽ  ٢٠١٧ﻟە ﺑەھﺎری داھﺎﺗﻮدا ڕادەﮔەﯾەﻧﺪرێﻦ.
 ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ –ﭼەﻧﺪ ﺳەرﻧﺠێﮏ ﺑﯚ ﻧﻮوﺳەران:
ﺗﮑﺎﯾە ﺑﯚ ﺳەرﺟەم ﭘﺮس و ﭘﺮﺳﯿﺎرە رۆژﻧﺎﻣەواﻧﯿەﮐﺎن ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺑﮑەن ﺑە
ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ:

رﯾﯿﺲ و

رۆﺳﺎﻧﺎ ھﺎوﮐﯿﻨﺲrosanna@reesandco.com /
ﺗێﻞ2031378776\+44(0)7910092634 +44(0):
ﻟەﺑﺎرەی دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎوە

دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ رێﮑﺨﺮاوێﮑﯽ ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮاوی ﻗﺎزاﻧﺞ ﻧەوﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﺣﮑﻮﻣﯽ ﻋێﺮاﻗﯿە و ﻟە
ﺳﺎڵﯽ  ٢٠١٢دا ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﯾﺎرﻣەﺗﯿﺪان و دەوڵەﻣەﻧﺪﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻮاری رۆﺷەﻧﺒﯿﺮی ﻟە
ﻋێﺮاق و دروﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﭘﺮدێﮑﯽ رۆﺷەﻧﺒﯿﺮﯾﺎﻧەی ﻋێﺮاق ﻟەﮔەڵ ﺟﯿﮭﺎﻧﺪا داﻣەزراوە.
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ھەرە ﺳەرەﮐﯽ دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە ﺑڕەودان ﺑە ﺑﻮاری ڕۆﺷەﻧﺒﯿﺮی
ﻋێﺮاق ،ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﮐە ﺋەوﻟەوﯾەﺗەﮐﺎن ﺗەرﮐﯿﺰ ﻟەﺳەر ﺷﺘﯿﺘﺮ دەﮐەﻧەوە .ھەروەھﺎ دەزﮔﺎﮐە
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯿەﺗﯽ ﮐە ﺑﺒێﺘە ﺳەﮐﯚﯾەک ﻋێﺮاﻗﯿەﮐﺎن ﺑەﮔﺸﺘﯽ و ﻻواﻧﯽ ﻋێﺮاﻗﯿﺶ ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﻟەم ﺳەﮐﯚﯾە ﺳﻮدﻣەﻧﺪ ﺑﻦ و ﻟە رێﮕەی ﺋەم ﺳەﮐﯚﯾەوە ﺑەﺷﺪاری ﻟە ﺑﯚﻧەو روداوە
ھﻮﻧەرﯾە ﻧێﻮدەوڵەﺗﯿەﮐﺎﻧﺪا ﺑﮑەن .ﺳەرەڕای ھﺎوﮐﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﮐﺎر و ﭘڕۆژە ھﻮﻧەرﯾە
ﻧﺎوﺧﯚﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻋێﺮاق ،ﮐە ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ ﻟەم ھﺎوﮐﺎرﯾﮑﺮدﻧەش ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە دروﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ ﺗﯚڕﯾﮑﯽ
ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﮑﺮدن و ھەﻣﺎھەﻧﮕﯽ ﻟە ﻧێﻮان ﺋەم رۆﺷەﻧﺒﯿﺮﯾە ﻟﯚﮐﺎڵﯿﺎﻧەی ﻋێﺮاق ﮐە ﻟەﺗﻮاﻧﺎﯾﺎﻧﺪا
ھەﯾە ﺑەﺷﺪاری ﻟە ﮔەﺷە و ﭘەرەﭘێﺪاﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕەی ﻣەدەﻧﯿﺪا ﺑﮑەن ﻟە ﻋێﺮاق.

دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ دەﺳﺘﭙێﺸﺨەری و راﺳﭙﺎردەﮐﺎﻧﯽ دەﺧﺎﺗە روو ﺑﯚ ﭘڕۆژەی داھێﻨەراﻧە ﻟە
ﺑﻮاری ﮐﺎرە ھﻮﻧەرﯾەﮐﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺮاو  ،ﺑﯿﻨﺮاو وﺑﯿﺴﺘﺮاو ھەروەھﺎ ھﻮﻧەری ﺋەداﮐﺮدﻧﺪا.
دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ دەزﮔﺎﯾەﮐﯽ رێﮕەﭘێﺪراو ﺑﻮوە ﺑﯚ ﺑەﺷﺪارﯾﮑﺮدن ﻟە ﺑەﺷﯽ واڵﺗﯽ ﻋێﺮاق ﻟە
ﺑﯿﻨﺎڵﯽ ﭘەﻧﺠﺎوﭘێﻨﺠەﻣﯿﻦ و ﭘەﻧﺠﺎوﺷەﺷەﻣﯿﻨﯽ ﻧێﻮدەوڵەﺗﯽ ﺷﺎری ﭬﯿﻨﯿﺴﯿﺎی ﺋﯿﺘﺎڵﯽ ﻟە
ﻣﺎﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﺎری ﺳﺎاڵﻧﯽ  ٢٠١٣و  ٢٠١٥دا .دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ٢٠١٥دا
ھەﻣﺎھەﻧﮕﯽ ﮐﺮد ﻟە ﮔەڵ ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪی ﻧﺎﺳﺮاوی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ )ﺋﺎی وﯾﻮی( ﺑﯚ ﺑاڵوﮐﺮدﻧەوەی
ﮐﯚﻣەڵێﮏ وێﻨەی ھﻮﻧەری ﻋێﺮاﻗﯽ ﻟە ﯾەﮐێﮏ ﻟەﺑاڵوﮐﺮاوە ھەرە ﮔﺮﯾﻨﮕەﮐﺎﻧﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﺪا ﻟە
ژێﺮ ﻧﺎووﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺷﻮێﻨەوارەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧەوە ﻟە ژﯾﺎﻧﺪا ﮐە ﺋﺎوارەﮐﺎﻧﯽ ﻋێﺮاق ﻛێﺸﺎﺑﻮوﻧﯿﺎن و
ھﻮﻧەر ﻣەﻧﺪ ﺋﺎی وﯾﻮی ھەڵﯿﺒﮋاردﺑﻮون .دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ ﻟە ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺋﺎزاری ﺳﺎڵﯽ ٢٠١٥
دا دەﺳﺘﯿﮑﺮد ﺑە ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﭘﺮۆژەی ﭼﺎرەﺳەرﮐﺮدن ﻟە ڕێﮕەی دراﻣﺎوە ﻟە ﺷﺎری ﺑەﻏﺪا
ﺑەھﺎوﮐﺎری و ﭘﺸﺘﮕﯿﺮی ﺳەﻧﺪوﻗﯽ ﺷﺎزادە ﮐﻼوﺳﯽ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯽ .دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ ﻟە ﻣﺎﻧﮕﯽ
ﻧﯿﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎڵﯽ  ٢٠١٦دا دەﺳﺘﯿﮑﺮد ﺑە ﺑاڵوﮐﺮدﻧەوەی ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﺳەرژﻣێﺮی ﺑەردەﺳﺘﯽ
ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪە ھﺎوﭼەرﺧە ﻋێﺮاﻗﯿەﮐﺎن ﻟە ﺳەر ﺗﯚڕی ﺋﯿﻨﺘەرﻧێﺘﺪا ﮐە دەﺗﻮﻧﺪرێﺖ ﻟە ﺳەر
دەﺳﺖ ﺑﮑەوێﺖ.( https://ruyafoundation.org/en/artists) :
ﺋەم ڕاﯾەڵەی ﺧﻮارەوەدا
ﺟﮕەﻟەﻣەش ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﭘێﮕەی ﺋەﻟﯿﮑﺘﺮۆﻧﯽ-دۆﻣەﯾﻨﯽ -دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ ﺑﺮﯾﺘﯿە ﻟە
ﺳەﮐﯚﯾەﮐﯽ زﯾﻨﺪوی ھﻮﻧەر ﻟە ﺳەر ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻋێﺮاﻗﺪا .ﻟە ﺳەر ﺋەم ﭘێﮕەﯾەدا ﺑەﺷێﻮەﯾەﮐﯽ
ﺑەردەوام و ﺑەرﻧﺎﻣەرێﮋﮐﺮاو ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻦ ﻟە ﮔەڵ ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪە رەﺳەن و
ﺗﺎزەﭘێﮕەﯾﺸﺘﻮەﮐﺎﻧﯽ ﻋێﺮاﻗﺪا ﺑاڵو دەﮐﺮێﻨەوە ﺟﺎ ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪەﮐﺎن ﻟە ﻧﺎو ﻋێﺮاﻗﺪا ﺑﻦ ﯾﺎن
ﻟە ﺗﺎراوﮔەدا ﮔﯿﺮﺳﺎﺑﻮوﺑێﺘﻨەوە ،ﺳەرﺟەﻣﯽ ﺋەم ﮐﺎراﻧەش ﻟە ﭘێﻨﺎوی ﺑﺮەودان ﺑە داﯾەﻟﯚگ
و ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕﮐﺮدﻧﯽ ﺑﯿﺮوڕاو ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﯿەﺗﯽ ھﺎوﮐﺎری و ھەﻣﺎھەﻧﮕﯽ ھەﻣﻮو ﻻﯾەﮐە.
ﻟەﺑﺎرەی ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎی 'ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎراوە'وە ﻟە ﻗەاڵی ھەوﻟێﺮ
ﻟە ﮐﺎﻧﻮوﻧﯽ دووەﻣﯽ ﺳﺎڵﯽ  ٢٠١٧دا دەزﮔﺎی روﺋﯿﺎ ھەڵﺪەﺳﺘێﺖ ﺑە ﻧﻤﺎﯾﯿﺸﮑﺮدﻧﯽ ﯾەﮐەﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺸﮑﺮدﻧەوەی ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎی 'ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎراوە' ﺑﯚ ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﺟﺎر ﻟە واڵﺗﯽ ﻋێﺮاﻗﺪا ،ﺋەم ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎﯾە ﻟە
ﺑﻨەرەﺗﺪا وەک ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎی ﺑەﺷﯽ واڵﺗﯽ ﻋێﺮاق ﻟە ﭘەﻧﺠﺎوﺷەﺷەﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎڵﯽ ﺷﺎری ﭬﯿﻨﯿﺴﯿﺎ ﻟە
واڵﺗﯽ ﺋﯿﺘﺎڵﯿﺎدا ﻧﻤﺎﯾﯿﺸﮑﺮاوە ﻟە ﺳﺎڵﯽ  .٢٠١٥دوای ﮔﻮێﺰراﻧەوەی ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎﮐە ﺑﯚ ) ( S.M.A.K.
)ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎی ھﻮﻧەری ھﺎوﺟەرخ ( ﻟە ﺳﺎری ﮔێﻨﺖ ﻟە ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺋﺎﯾﺎری ﺳﺎڵﯽ  ،٢٠١٦ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎﮐە
ﺑٶ [ارێﮑﯿﺘﺮ ﻟە ﻗەاڵی ھەوﻟێﺮ ﻟە ﻣﺎڵﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧێﮑﯽ ﺳەدەی ھەژدەھەﻣﺪا ،ﻣﺎڵﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺳﺎڵﺢ
ﭼەﻟەﺑﯽ ﮐﻤﺎێێﺶ دەﻛﺮێﺘەوە .ﻗەاڵی ھەوﻟێﺮ ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ٢٠١٤ﻟە ﻟﯿﺴﺘﯽ رێﮑﺨﺮاوی ﯾﻮﻧﺴﮑﯚ-
 UNESCOدا وەک ﻣﯿﺮاﺗێﮑﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺗﯚﻣﺎرﮐﺮاوە .ﺋەم ﺷﻮێﻨەوارە ﻣێﮋووﯾﯿە
دەوردراوە ﺑە ﺷﻮرەﯾەﮐﯽ ﺑەھێﺰ و ﻟە ﺳەر ﻟﻮﺗﮑەی ﮔﺮدێﮑﯽ ﺑەرزی ﺷێﻮە ھێﻠﮑەﯾﯽ داﻣەزراوە و
ﺑەﺳەر ﻓەزای ﺷﺎری ھەوﻟێﺮدا دەڕواﻧێﺖ .ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎی 'ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎراوە' ،ﺋەﻣە ﺑٶ ﯾەﮐەﻣﯿﻦ ﺟﺎر دەﺑێﺖ

ﮐە ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎﯾەﮐﯽ ﻧێﻮدەوڵەﺗﯽ ﻟەم ﺷﻮێﻨەدا دەﻛﺮێﺘەوە ھەروەھﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺸﯽ ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎﮐە ﺟﺎرێﮑﯿﺘﺮ
رێﮑﺨﺮاوەﺗەوە ﺑﯚ ﺋەوەی ﻟەﮔەڵ ﮐەش و ژﯾﻨﮕە ﻧﻮێﯿەﮐەﯾﺪا ﺑﮕﻮﻧﺠێﺖ ،و ﻟەم ﭼﻮارﭼێﻮەﯾەﺷﺪا ھەر
ﮐﺎرێﮑﯽ ھﻮﻧەری ﻟە ﺳەر ﮐەرەﺳﺘەو ﮐەل و ﭘەﻟﯽ ﺧﯚﺟێﯿﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺸﮑﺮاوە.
ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎی 'ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎراوە' ﻟە ﻻﯾەن ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪ )ﻓﯿﻠﯿﭗ ﭬﺎن ﮐەوﺗێﺮن( ەوە ﺳەرﭘەرﺳﺘﯽ دەﮐﺮێﺖ،ﺋەو
ﺑەڕێﻮەﺑەری ) ﻣﯚزەﺧﺎﻧەی ھﻮﻧەری ھﺎوﭼەرخ ( S.M.A.K -ە .ﺋەم ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎﯾە ﭘێﻨﺞ ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪی
ھﺎوﭼەرﺧﯽ ﻋێﺮاﻗﯽ دەﮔﺮێﺘە ﺧﯚ ﻟە ﺳەراﻧﺴەری ﻋێﺮاق و ھەﻧﺪەراﻧﯿﺸەوە .ھەروەھﺎ ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎﮐە
ھﺎوﺑەش و ھﺎوﮐﺎت دەﺑێﺖ ﻟە ﮔەڵ ﻧﻤﺎێێﺸﮑﺮدﻧﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟە  ٥٠٠ﺗﺎﺑﻠﯚ ﮐە ﻟە ﻻﯾەن ﺋﺎوارەﮐﺎﻧﯽ
ﺑﺎﮐﻮری ﻋێﺮاﻗەوە ﮐێﺸﺮاون .ﻧﻤﺎﯾﯿﺸﯽ ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎﮐە ﻟە  ١٩ﮐﺎﻧﻮوﻧﯽ دووەﻣەوە دەﺳﺖ ﭘێﺪەﮐﺎت و ﻟە ١٦
ﺷﻮﺑﺎﺗﯽ  ٢٠١٧ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێﺪێﺖ.

