مامؤستا سرود ولي اسماعيل

ِرةخنةي ئةدةبي

َثيناسةي ِرةخنةي ئةدةبي
ثرؤس ة ةةةشةكي نة ةةيةرديةوةي مة ةةةعرشبي ثراكةتيةيية ةةة بةسة ةةةر ةسة ةةتةي دة وبةر ةم ة ةةة رةخن ة ةةة َليةيراوةل ة ةةة دةةلة ةةري
َ
رةخنةليطيراوةكة.
بةمةبةستي خستنةرووي ائستي دا َينان وئيستاتيةاي ناراوةي َيي ,دة وبةر ةةمة
َ
• برشتييةةة لةةة ةلسةةةيطايميي بةر ةةةمي مةةةعرشبي ت بةنة َةيبةي اايسةةتي شةةا ئةةةدةبي شا بيةةةري َبيةةة بةةة مةبةسةةتي
خستنة رووي ائستي ليهاتبوشةةي خاوةن دة وبةر ةمةكة.
• برشتيية لة يزشةرديةوةي ثةشامبةرطري دة وبةر ةمة مةعرشبيةكة لة سرونتي راسةتةيينةي ياخةةوةي ئةةو دة
وبةر ةمة بةحبكمي ئةوةي رةخنةطربة اشرةكةتةرش َ
خبشنةةرو ثةةشامبةرطري ئةةر ةؤرة دة و بةر ةمةة مةعرشبيةة
َ
دادةيرشة.

ضةمةي رةخنة
ثرؤسةشةكي مةعرشبي نيةارشية بةسةر ةسةتةي دةيةي ئةةدةبي شابةر ةةمي بيةةري َدةكرشةة,
بةمةبةستي خستنةرووي ائستي َليهاتبوشةةي دةينبوس شاخاوةن بةر ةمة بيةرشةكةةو دةرخسةتني
َ
َ
رةخنةليطيراوةكة.
نيباا و دا َينايي َييب دةية ئةدةبييةكة شابةر ةمة بيةرشية
َ
َ
َ
• لة ةةةمبو حالةتيةةةما كةةاري رةخنةةة َكةةارشةي مةةةةخؤري يييةةة بةسةةةر دةيةةة ئةدةبيةةة شةةا بةر ةمةةة
بيةرشي ةةة رةخن ةةة َليطيراوةك ةةة ,ب ةةةلطب ةةةببويي رةخن ةةة َ
دةبت ةةة ماش ةةةي طةنةس ةةيميي دةي ةةة
ئةدةبييةةة شةةا بةر ةمةةة بيةرشيةةة رةخنةةة َليطيراوةكةةة ,لةةة َ
سيطؤنةةةي ثرؤسةةةي يبوسةةيني دةيةةما
ةةيية بةةة َ
ةةشامني َ
ةةشاميَ دةطةشة َ
ةةر َش ة دةيةكةشةةةوة ثة َ
َ
خبشنةةةري
ة
ل
َ
رش
كةةةوا دةينةةبوس وةم ثة
ِ
دة وةم ثةشامبةرطري دةيةدا.

َ
خةسلةتةكايي رةخنةطري ئةدةبي
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ؤ
-1دةبةةي خةةاوةن ائسة َةتيةي مةةةعرشبي َبيةةة ونةةارةا َاشةي اؤربيةةةي ة َ
ةةبية تابتبايةةا لةةة راسة َةتي بيروبؤضةةبويةكايي خةاوةن دةيةةة رةخنةةة َليةيراوةكةةة
وبةنيبةشةكي سةركةوتبواية بةر ةمة ئةدةبييةكة بؤ ثرؤسةي رةخنةكةي ةل َ
َتيبططات َ
بذش َرشة.
ِ
ؤ
دةبا نارةااشيةكي باني َ
ةبية لة باري تيؤري ئةدةبما بؤ دشارشةرديي بنةما بيةرشةكايي رةطةاي ئةدةبيةةي دةية رةخنة َليطيراوةكة.
-2
دةبية بليسمةترو دا َينةرتر َبية لةضاو خاوةن ئةو دةية ئةدةبييايةي رةخنةشان َلي َ
َ -3
مةطرشة.
َ
دةبية تباياشةكي باني َ
َ -4
ةبية لة َليةمايةوةو و نيةرديةوةي رةخنةشةةي بؤ ئةو دةية ئةدةبييايةي ةليان دةب َذش َرشة.
َ
ةولبمات ثسثؤري تاشبةتمنةيي بؤخؤي كة َ
َ -5
ببارشةي ئةدةبيما دروسة بةات وةم لةبباري ضيروم ونيعرو نايؤ.
دةبية
أ
دةبية َ
َ .6
بةنيبةشةكي بابةتياية و دوور لة خؤسةثايمن سةودا لةطةل دةيةكة (دةية ئةدةبيةكة) بةات.
ؤ ؤ
رةمل َرش َ
َ
َ .7
بضةسثي َنية.
بااشةي رةخنةشةةي بةشسةر دةية رةخنة َليطيراوةكة
يابية بة ا
ؤ
َ
نيبااو َ
دةبا رةخنةطر خاوةن َ
بناسرشة.
اماييةي رةخنةشةةي باش وتاشبةت َبية ,تاشبة ؤشةوة اشاتر
.8
ؤ
.9دةبا رةخنةطر تبااياي خستتةرووي لشةيةكايي َ
ضيذي دة بؤ دةينبوس وخؤني دة بؤ ثةشامبةرطرايي َ
ةبية.
ؤ
ةميَ َةل َذش ؤرا و بؤ ضةيم َ
ارشَ ئةر بةر ةمة َ
دةبا رةخنةةطر بةوردي بةر َ
بخبييتةوة.
.10

دةييةي ئةدةبي و َ
َثيبةيمي َييبان َ
دةييةي رةخنةشةةي
دةييةةةي رةخنةةةشةةي لةثانةةهةببويي َ
• -1رةخنةةة بةةة دوا ةةات َ
وتيثةرايميةةة  -:واتةةا ةةةمبو َ
دةييلةةي ئةةةدةبي لةةة
ؤ
داشةمةبا و دةية ئةدةبيةكة َ
دةبيتة كةرةستةي ائمايجي َليةمايةوةكةي.
ةارشةي امايةوايييةةة  :واتةةة امةةايي دةيةةي ئةةةدةبي اية َ
• -2رةخنةةة كة َ
ةةرشةي سةةةرةكيية بؤداشةب ةبويي امة َ
ةاييةي
ؤ
بالترة لة بباري رةخنة ئةر ؤرة اماية سةروةرترو بةرا ترة لةائستي امايي دةية ئةدبيةكة.
• -3رةخنةةة كة َ
ةارشةي لؤ يةييةةة :واتةةة َثيبةيةةمي َييةةبان ئةدةبيةكةةة ورةخنةكةةةي َثيبةيمشيةةةكي (لب يةييةةة)
ؤ
َ
َ
َ
ذشري
بةنيبةشةم دةبا لشةيي (عةيليييةت) تيما بة ائنةرا دشاربية .

