
پەیامی دەستەی دامەزرێنەرانی ڕێکخراوی هەسار بۆ هاوبەش و 
  سپۆنسەر و خۆبەخش و هاواڵتییان

 
ساڵێکی پڕ لە ئاڵنگاری بوو بۆ ڕێکخراوی هەسار. ساڵی ڕابردوو یەکەمجار  2022ساڵی 

بوو هەسار چووە ناو ئەزموونێك کە پێشتر تاقی نەکرابووەوە لە ناوچەکە. بیرۆکەی دروستکردنی 
نێكی چڕی هاوسەنگ لەناو شارەکان بە داری خۆرسك وەکو یەکەم ئەزموون شتێکی دارستا

ئاسان نەبوو لەکاتێکدا ئەنجامدانی کارەکە پڕبوو لە نادیاری. تایبەتمەندی یەکەم ئەزموونی و 
هەروەها کارێک بکەی کە زۆر بەرچاو ڕوونی لەسەر نییە وایکرد ڕێکخراو بە چەندین هەڵبەز 

ەڕای ئەم ئاڵنگارییانە، ڕێکخراو توانی سیستەمێکی بەڕێوەبردنی فێربوون بە و دابەز ببات. سەر
ئەنجامدان بەرەوپێش ببات، ئەم سیستەمە بەڕێوەبردنە بووە هۆی ئەوەی کە بە ئاسانی بەسەر 

 ئاستەنگەکانی نادیاری و یەکەم ئەزموونی زاڵببێت.
 

سار لەگەڵ دەزگای ڕوانگە ساڵێكی پڕ لە دەرفەتبوو، هاوبەشێتی ڕێکخراوی هە 2022ساڵی 
چووە قۆناغێکی بااڵ لەسەر جێبەجێکردنی پڕۆژەی ملیۆن بەڕوو لەسەر بەشی خزمەتگوزاری 

مەتری شاری هەولێر. دەزگای ڕوانگە وەکو هاوبەشێکی ستراتیجی شانبەشانی  120شەقامی 
الن ڕێکخراوی هەسار هەوڵەکانی خۆی خستەگەڕ بۆ ئەوەی پڕۆژەی ملیۆن بەڕوو بەگوێرەی پ

کۆمپانیای شامارانی کەنەدی  2022و ستراتیجی جێبەجێ بکرێت. هەر لە ساڵی 
دەستپێشخەری کرد بۆ ئەوەی ببێتە کۆرپۆرەیت سپۆنسەری ڕێکخراوی هەسار بۆ سەرخستنی 
پڕۆگرامی دروستکردنی دارستان و پڕۆژەی ملیۆنێک بەڕوو. کۆمپانیای شاماران وەکو 

اودێری بەڕێوەچوونی پڕۆژەی ملیۆن بەڕووی دەکرد، سپۆنسەرێکی ستراتیجی لە نزیکەوە چ
لەکاتی هەبوونی ئالنگارییەکان لەگەڵ ڕێکخراوی هەسار دەهاتە سەرخەت و یارمەتی پێشکەش 

وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار پاڵپشتی خۆی بۆ چوونە  2022دەکرد. هەر لە ساڵی 
ئەندازەی پاڕکەکان زەوی  پێشەوەی پڕۆژەکە پشتڕاستکردەوە، لەڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی

هەروەها گروپی هاما بە هاوبەشی پێویستی بۆ قۆناغی داهاتووی پڕۆژەکە دەستنیشان کرد. 



سوپاس بردنەپێشەوەی میدیایی پڕۆژەی ملیۆن بەڕوو. ی کرد بۆ کارخراوی هەسار لەگەڵ ڕێک
بۆ هەماهەنگی کارکردنی هاوبەش و سپۆنسەر و خۆبەخشەکانمان، توانیمان پڕۆژەی ملیۆنبەڕوو 

بە هاوکاری خۆبەخش  2022بەگوێرەی ستراتیجی و پالن ببەینە پێشەوە، لە کۆتایی ساڵی 
 مەتری بچێنین.  120هەزار بەڕوو لەسەر شەقامی  180اری هەولێر توانیمان و هاواڵتییانی ش

 
ئامادەکاری کرد بۆ دەستپێکردنی پڕۆگرامێکی ستراتیجی  2022ساڵی  ڕێکخراوی هەسار لە

تایبەت بە ئاو. یەکێك لە هەنگاوە گرینگە کرداریەکان بریتیبوو لە ئەنجامدانی پڕۆژەی 
مەتری بە هاوبەشی لەگەڵ  120ڕیسایکلینگی تایبەت بە ئاوی ڕۆیشتوو لەسەر شەقامی 

ماران. هەر تایبەت بە پرسی ئاو، ڕێکخراوی ڕێکخراوی یونسێف بە سپۆنسەری کۆمپانیای شا
هەسار بناغەی پڕۆژەی تێكرای خەرجی سفری ئاوی دانا کە لە یەکەم قۆناغدا لە پارکی 
سامی عبدالرحمن جێبەجێ دەکرێت، ئەم پڕۆژەیە بە هەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی هەرێمی 

)وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار هەروەها بەڕێوبەرایەتی گشتی سەرچاوەکانی ئاو  کوردستان
ەگەد ، هەروەها بە هاوبەشی لەگەڵ زانکۆی س(سەر بە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

 ە سپۆنسەری بانکی جیهان دەستی پێکرد.لە هەنگاریا، ب
 

دوو پڕۆژەی ستراتیجی گرینگی هەیە )بە هەماهەنگی  2023ڕێکخراوی هەسار لە ساڵی 
لەگەڵ هاوبەش و سپۆنسەرەکانمان(، پڕۆژەی ملیۆن بەڕوو هەروەها پڕۆژەی تێكڕای سفری 

 250اندنی بریتییە لە چ 2023خەرجی ئاو. ستراتیجیەتی پڕۆژەی ملیۆن بەڕوو لە ساڵی 
مەتری بە پالنی خزمەتکردن و ئاودان  120هەزار دار لەسەر بەشی خزمەتگوزاری شەقامی 

و پارێزگارکردن لە گەشە تاوەکو بارانێکیتر. سەرکەوتنی ئەم پالن و ستراتیجیەتە زۆر گرینگە، 
نزیکین لە خستنەسەرپێ و دروستکردنی پاركێکی هاوسەنگی ژینگەیی کە تایبەتمەندیەکانی 

رەنگاریبوونەوەی گۆڕانی کەشوهەوای تێدایە. داوای پاڵپشتی و بەدەمەوەهاتنی سپۆنسەران و بە
ی پڕۆژەکە وەکو خۆی جێبەجێ بکرێت. هەروەها 2023هاواڵتیان دەکەین تاوەکو پالنی ساڵی 

ڕاپۆرتی بنەڕەتی زانستی بۆ پارکی  2023سەبارەت بە پڕۆژەی سفری خەرجی ئاو، لە ساڵی 



دروست دەکرێت، کە لەالیەن دەستەی توێژەرانی ڕێکخراو ئەنجام دەدرێت کە  سامی عبدالرحمن
پێکدێن لە چەند توێژەرێكی دکتۆرا، بەگوێرەی پێشنیارەکانی ناو ڕاپۆرتەکە دەست دەکەین بە 

  تەکنیکەکانی تێكڕای خەرجی سفری بەسەر پارکی سامی عبدالرحمن.
 

ر زۆر خۆمان بە خۆشحاڵ دەزانین کە ئێمە وەکو دەستەی دامەزرێنەرانی ڕێکخراوی هەسا
هەسار ئەم بەرەوپێشچوونە گەورەیەی بەخۆوەبینیوە، ئێمە کریدیتی ئەم بەردەوامی و 

بەرەوپێشچوونە دەدەینە ئەم گەنجانەی کە لەناو ڕێکخراوی هەسار کە خۆیان تەرخان کردووە 
و سپۆنسەرەکانمان. بۆ جێبەجێکردنی ستراتیجیەتی ڕێکخراو، هەروەها دەدەینە هەموو هاوبەش 

سوپاسی بۆردی متمانەی هەسار دەکەین لە پاڵپشتیکردنیان بۆ ستراتیجیەتی ڕیکخراوی 
هەسار. سوپاسی ماندووبوون و خۆ تەرخانکردنی خۆبەخشەکان دەکەین کە وایانکردووە هەسار 

 سەرکەوتووبێت لە ئەنجامدانی ئەرکە مەیدانیەکان و بڕوات بەرەو ئامانجەکانی.
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