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بةروار92 :ي كانووني دووهةمي 9102

بالَوكراوةي رِؤذنامةواني :ثيَشانطاي رِووباري رِةواندوز
ثرؤذةي ثاريَزةراني ئاو لة رِيَكخراوي سروشيت عيَراق و دامةزراوةي سروشيت عيَراق لةطةلَ ( )Canoe Associationئةمةريكي ,و دةستةي
( )Majestic Heights Outdoor Adventuresهةروةها كؤمثانياي طةشتياراني سروشت لة كوردستان ,ثيَكةوة ثيَشانطاي رِووباري
رِةواندوز دةكةنةوة ,وةك دةستةيةكي نويَ بؤ ثاراستين رِووبارةكاني عيَراق و دةستثيَكي  01رِؤذ بؤ كؤكردنةوةي هاوكاري ئةطةري بةرِيَوة
ضووني ثيَشانطاكة زياد دةكات.
ثاريَزطاري كردن لة ذينطة لة عيَراقدا زؤر ئالَؤزة ئةوةش بة هؤي كةمي رِؤشنبريي خةلَكاني والَتةكةوة .بة ثيَي ليَكدانةوةي نيَودةولَةتيش
عيَراق زةويةكي بياباني و ويَرانة ,بة بيَ جواني سروشت و ذينطةي ثاك و بيَطةرد ,لة تيَطةشتين عيَراقيةكانيشةوة والَتةكةيان لة رِووي
ي ثشان
ذينطةييةوة ثشتطويَ خراوة و بة خراثي كاردةهيَنريَت لة اليةن ضةند هيَزيَك بةرزتر لة تواناي ئةوان ,ئيَمة دةمانةويَت رِيَطايةكي نو َ
بدةين بؤ طؤرِيين ئةو هةلَويَستة .هاتا رِوبارةكان بة جواني خؤيان دةربكةون .ئةوةش لة ثيَشانطاكةدا بة دوو شيَوة دةكريَت:


لة بةهاري  4102لةطةلَ تيميَكي بة ئةزموون لة بةلةمةوان و ظيديؤطرافةرةكان ,بة رِووباري رِةواندوزدا بة بةكارهيَناني بةلةمي تايبةت ديَينة
خوارةوة ,كة كةوتؤتة كوردستان لة باكوري عيَراق .كة مةبةست بةرهةم هيَناني ظيدؤيةكة كة ببيَتة هؤي بةرز بوونةوةي ئاسيت هؤشياري
خةلَكاني ناوضةكة دةربارةي ئةو مةترسيانةي لةسةر رِووبارةكة هةن.



ضريؤكي ثيَشانطاكة دةكريَتة كورتة فليميَك و لةذيَر ناونيشاني يةكةم ثيَشانطاي بةلةم بؤ هاتنة خوارةوة بة دريَذايي رِووباري رِةواندوز لة
باكوري عيَراق .ئةو فليمةش بةكاردةهيَنريَت بؤ بةرزكردنةوةي ئاسيت هؤشياري لة ناوخؤ و جيهاندا ,كة تيَيدا اليةني طةشتياري رِووبارةكة
ثةخش دةكريَت ,و شيَوازي ثاراسنت و بةكارهيَناني ناوضةكة باس دةكريَت.

ِرووباري رِةواندوز دريَذترين لقة كة دةرِذيَتة زيَي طةورةوة ,ذينطة بة طشيت و رِووبارةكة بة تايبةتي لة عيَراقدا لة ذيَر مةترسييةكي
طةورةي بةرهةمهيَناندان ,ئةمةش بة شيَوةيةكي بةرضاو لة كوردستان لة باكوري عيَراق دةبينريَت .لة دواي ضةند سالَيَك لة سةربةخؤي
ئةم ب ةشةي والَتةكة بوذاندنةوة و ئاوةدانكردنةوةيةكي زؤري بة خؤيةوة بينيوة ,كة ضةندين كاري بةرهةمهيَنانيان كاريان لةسةر
رِووبراةكان كردووة ,بة بيَ ئةوةي هةست بة طةورةي و مةترسي و ئةو لةدةست دانة طةورةية بكةن كة بةرةو رِوويان دةبيَتةوة.
ثيَشانطاكة بريتية لة بةدةست خستين  $01111لة رِيَطةي ويَبساييت ( )Indiegogoبؤ يارمةتي داني برِي تيَضووني فليمةكة .تيَكرِاي
تيَضووني ثيَشانطاكةش بة نزيكةي  $010111دةبيَت بؤ كةرةستةكان ,هاتووضؤ و طةياندن ,وة جيَبةجيَكارةكان .زؤربةي هاوكاريةكانيش
لة ناوخؤي عيَراق و/يان لة رِيَطةي هاوكاري ئةنداماني ظيستيظالَةكةوة دةدريَت.

هاوكاري دةستةي ( )Indiegogoبؤ بةرزكردنةوةي هاوكاري بؤ ثيَشانطاكة بة دلَنياييةوة جيَطةي ثيَزانينة ,كة سودي زؤريان دةبيَت لة
زؤر جؤري جياواز لة هاوكاري وةك دابني كردني تيشيَرت ,لؤطؤي موطناتيسي ,ويَنةي ئؤتؤطرايف و لةبةرطرتنةوةي كؤتا فليم لةطةلَ ناوي
بةشداربووان .سودةكاني تريشي برييت دةبيَت لة ضاوديَري بالَةندةكان و سةركةوتن بةسةر شاخ و طةشت بة نيَو رِووبارةكان و بة ئةندام
بوون لة ( ,) ACAبة ثشت بةسنت بة فليمةكة ,تةنانةت دةتوانيت بةلةمي تايبةت بة خؤتت هةبيَت ,جيَي ئاماذةية ئةو كةسانةي لة
وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمةريكاوة هاوكاري دةبةخشنة كامثينةكة هاوكاريةكانيان خالَية لة هةموو جؤرة تاكس و زيادةيةك.
ئةتواني زانياري تةواو لةسةر مالَثةرِي ( )Indiegogoياخود لةسةر ويَبساييت بةرنامةكة ببينيت ,بة سةركةوتوو كؤتاي هاتين ثرؤذةي
بةلةمةكاني رِووباري دجيلة لة ثايزي  9102واي ليَ كردين بةردةوام بني لة بالَوكردنةوةي هؤشياري بؤ خةلَكاني ناوضةكة و ليَواري
رِووبارةكان و رِيَطا ئاويةكان لة عيَراقدا .هةروةك لةطةلَ ثرؤذةي بةلةمةكان ,ثيَشانطاي رِووباري رِةواندوز خةلَكي زياتر لة خؤ دةطريَت بؤ
ضيَذ وةرطرتن لة جواني رِووباركة و كاركردن بؤ ثاراستين.
ئيَمة تةنها  01رِؤذمان هةية بؤ بةرزكردنةوةي ئةو هاوكاريانةي كة دةمانةويَت ,لةبةر ئةوة تكاية هاوكاري كةمثيين ثيَشانطاي بةلةمي
رِةواندوز بكةن ,و يارمةتيمان بدةن لة بالَو كردنةوةي ئةم ثةيامة بة ثةخش كردني بؤ هاو ِريَ و ثةيوةندية نزيكةكانت هةتا بتوانن
يارمةتي ثيَشانطاكة بدةين.
بؤ زانياري زياتر ,تكاية ثةيوةندميان ثيَوة بكةن:
( +964 770 211 6258 بةرِيَوةبةر عةممار زةكري)


( +1 336 406 3685جةميس وديَل)



يان بة هؤي ئيمةيلَinfo@natureiraq.org :



لةسةر فةيسبووكNature Iraq :



لةسةر تويتةر@TigrisFlotilla :

