
 

 ئرڤن ھیکس جونی+ر – کونسوی گشتی
 كونسوخان+ی گشتیی ئ+مریکا – ھ+ولر، عراق

 ل+ مانگی ئابی ٢٠٢٢ ، ئرڤن (ئرڤ) ھیکس جونی+ر پ+یوەندی دەکات
 ب+ کونسوخان+ی گشتیی ئ+مریکا ل+ ھ+ولر دوای ت+واوکردنی ڕاژەک+ی وەك

 ڕاوژکاری باR ل+ نوسینگ+ی نودەو+تیی تایب+ت ب+ کاروباری مادەی ھۆشب+ر و
 چ+سپاندنی یاسا، دانوستانکاری س+رەکی ل+ نوسینگ+ی کاروباری سیاسی و

 س+ربازی ل+ ئۆفیسی ئاساییش و ڕک+وتن و ھ+روەھا ڕاوژکاری سیاس+تی دەرەوە
 بۆ ھزی  ھاوب+شیی س+ربازی ل+ ناوچ+ی قۆچی ئ+فریقا ک+ بنک+ک+ی ل+ وRتی

 جیبوتی+.

 ھ+روەھا ب+ڕز ھیکس وەك ن+وەی دووەمی ئ+ندامانی پیش+یی ڕاژەی باRی جب+جکردن (لقی جب+جکار
 ل+ ک+رتی حکومی) جگری بایۆزی ویالی+ت+ ی+کگرتووەکانی ئ+مریکا بووە ل+ (نوکاشۆت)ی پایت+ختی

 مۆریتانیا و ل+ واشینگتۆنی پایت+ختیش ل+ ئۆفیسی سیاس+تی ب+ڕوەبردن کاریکردووە و ھ+روەھا ڕاوژکاری
 باR بووە بۆ کاروباری ڕکخستن+وەی ھ+یک+لی ئیداری و نوکاریی و ب+ڕوەبردن ب+ شوەی+کی جوRو و ل+
 ڕی+وە پشتیوانی ئ+و نردە دیپلۆماسیان+ی ئ+مریکای ل+ ڕۆژئاوای قاڕەی ئ+فریقا کردووە ک+ ب+شداربوون

 ل+ ب+رەنگاربوون+وەی پ+تای ئیبۆال. ب+ڕز ھیکس پش ئ+وەی پ+یوەندی بکات ب+ وەزارەتی دەرەوەی
 ئ+مریکا ل+ ژمارەی+ک ئاژانسی ناحکومی کاریکردووە ل+وان+: پ+یمانگای ئ+مریکی ئ+فریقی، کارسازانی

 نودەو+تی و پۆگرامی ئاوگۆڕیی تایب+ت ب+ س+رکردای+تیکردن ل+ نوان ویالی+ت+ ی+کگرتووەکانی ئ+مریکا و
 باشوری ئ+فریقا. ھ+رەوەھا وەک ب+ڕوەب+ر ل+ کۆمپانیای جن+ڕەڵ مۆتۆرز ل+ ب+شی کاروباری کۆمپانیاک+ ل+
 ئ+فریقا و ڕۆژھ+Rتی ناوەڕاست کاریکردووە. کارەکانی تری ل+ وەزارەتی دەرەوەی ئ+مریکا ئ+م وRتان+ی ل+

 خۆگرتووە: گینی، نایجیریا، ب+ڕازیل، گابۆن، سیرە لیۆن، مۆریس و ب+روندی.

 ب+ڕز ھیکس بوانام+ی ب+كالۆریۆسی ل+ زانکۆی جۆرج واشینگتۆن ب+دەستھناوە ک+ تیایدا ل+ کاروباری
 نودەو+تی و دیراساتی ئ+فریقی پسپۆڕیی وردی وەرگرتووە و ماست+ری ھ+ی+ ل+ یاسا و دیپلۆماسی ل+

 سکوی فلچ+ر بۆ یاسا و دیپلۆماسی ل+ زانکۆی ت+فتس و ھ+روەھا ماست+ری ھ+ی+ ل+ دیراساتی
 ئاساییشی ن+ت+وەیی ل+ کۆلجی س+ربازیی دەریایی ل+ نیوپۆڕت ل+ ویالی+تی ڕەود ئایل+ند.

 ب+ڕز ھیکس زمانی ف+ڕەنسی زۆر ب+ باشی دەزانت و ھ+روەھا پرتوگالی و ئ+مانی و ع+رەبی و چینی و
 ئ+مھاریکی خوندووە.

 ب+ڕز ھیکس ی+ک+م وەرگری (خ+التی ئدوارد ج+ی پرکینز)ە ک+ وەزارەتی دەرەوەی ئ+مریکا ل+ سای ٢٠٢١
 دایم+زراندووە و دەدرت ب+و ک+سان+ی ل+ پگ+ی باRدا ل+ بواری ھ+م+ڕەنگی و ب+شداریپکردنی ھ+موواندا

 کاردەک+ن. ل+گ+ڵ ئ+وەشدا ب+رز ھیکس دوو خ+Rتی مۆرەتۆری+سی پل+ ب+رزکردن+وە و دوو و خ+Rتی
 ئایکاسی وەزارەتی درەوەی بۆ س+رکردای+تیکردنی باR و ژمارەی+ک خ+Rتی مۆرەتۆری+سی تریشی

 وەرگرتووە.

 ھ+روەھا ب+ڕز ھیکس ل+ وەزارەتی ب+رگری ئ+مریکا خ+Rتی مۆرەتۆری+سی بۆ خزم+تی م+دەنی ل+ ئۆفیسی
کۆم++ی س+رۆك ئ+رکان+کان و خ+Rتی ڕزلنانی بۆ خزم+تی م+دەنی وەرگرتووە.


