
مامؤستا سرود ولي اسماعيل

ئةدةبيِرةخنةي 



ئةدةبيثَيناسةي ِرةخنةي 

لةةةةةة دةةلةةةةةري ثرؤسةةةةةةشةكي نةةةةةيةرديةوةي مةةةةةةعرشبي ثراكةتيةييةةةةةة بةسةةةةةةر  ةسةةةةةتةي دة  وبةر ةمةةةةةة رةخنةةةةةة لَيةيراوة
.طيراوةكةدة  وبةر ةةمة رةخنةليَ , بةمةبةستي خستنةرووي ائستي دا َينان وئيستاتيةاي ناراوةي يَي 

سةةةةيطايميي بةر ةةةةمي مةةةةعرشبي ت بةنةةةَيبةي اايسةةةتي شةةةا ئةةةةدةبي شا بيةةةةري •
َ
بَيةةةة بةةةة مةبةسةةةتي برشتييةةةة لةةةة  ةل

.خستنة رووي ائستي ليهاتبوشةةي خاوةن دة  وبةر ةمةكة

اخةةوةي ئةةو دة  برشتيية لة يزشةرديةوةي ثةشامبةرطري دة  وبةر ةمة مةعرشبيةكة لة سرونتي راسةتةيينةي ي•
مةعرشبيةة وبةر ةمة بةحبكمي ئةوةي رةخنةطربة اشرةكةتةرش  خبَشنةةرو ثةةشامبةرطري ئةةر  ةؤرة دة  و بةر ةمةة

.دادةيرَشة



ضةمةي رةخنة

, ةري دةكرَشةةمةعرشبي نيةارشية بةسةر  ةسةتةي دةيةي ئةةدةبي شابةر ةةمي  بيةثرؤسةشةكي -
ةكةةو دةرخسةتني بةمةبةستي خستنةرووي ائستي لَيهاتبوشةةي دةينبوس شاخاوةن بةر ةمة  بيةرش

.وةكةنَيباا و دا َينايي يَيب دةية ئةدةبييةكة شابةر ةمة  بيةرشية رةخنةلَيطيرا
ةتَيةةةما كةةاري رةخنةةة كةةارَشةي مةةةةخؤري يييةةة بةسةةةر دةيةةة ئةدةب•

َ
يةةة شةةا بةر ةمةةة لة ةةةمبو حال

طب  ةةةةببويي رةخنةةةة دةَبتةةةة ماشةةةةي طةنةسةةة,  بيةرشيةةةة رةخنةةةة لَيطيراوةكةةةة
َ
ةيميي دةيةةةة بةةةةل

بوسةةيني دةيةةما لةةة سَيطؤنةةةي ثرؤسةةةي ي, ئةدةبييةةة شةةا بةر ةمةةة  بيةرشيةةة رةخنةةة لَيطيراوةكةةة
ة بةةةة خبَشنةةةةري كةةةةوا دةينةةةبوس وةم ثةةةةشامنَيرَشَ لةةةةِرشةةَ  دةيةكةشةةةةوة ثةةةةشامَيَ دةطةشةةةةييَ 

.دة  وةم ثةشامبةرطري دةيةدا



خةسَلةتةكايي رةخنةطري ئةدةبي

 لةةة راسةةتي بيروبؤضةةبويةكايي خةةدةبةةي -1•
ؤ
اوةن دةيةةة رةخنةةة لَيةيراوةكةةة خةةاوةن ائسةةتَيةي مةةةعرشبي بَيةةة ونةةارةااَشةي اؤربيةةةي  ةةةبَية تابتبايةةا

بذَشرَشة
َ
.تَيبططات وبةنَيبةشةكي سةركةوتبواية بةر ةمة ئةدةبييةكة بؤ ثرؤسةي ِرةخنةكةي  ةل

 نارةااشيةكي باني  ةبَية لة  باري تيؤري ئةدةبما بؤ دشارشةرديي بنةما  بيةرشةكايي رةطةاي ئةدةبيةةي دةية ر -2•
ؤ
.ةخنة لَيطيراوةكةدةبا

.دةبَية بليسمةترو دا َينةرتر بَية لةضاو خاوةن ئةو دةية ئةدةبييايةي رةخنةشان لَيمةطرَشة-3•
يان دةب-4•

َ
.ذَشرَشةدةبَية تباياشةكي باني  ةبَية لة لَيةمايةوةو و نيةرديةوةي رةخنةشةةي بؤ ئةو دةية ئةدةبييايةي  ةل

بمات ثسثؤري تاشبةتمنةيي بؤخؤي كة ببارَشةي ئةدةبيما دروسة بةات وةم لةبباري ضيروم ونيع-5•
َ
.رو نايؤدةبَية  ةول

 دةيةكة . 6•
أ
.بةات( دةية ئةدةبيةكة)دةبَية بةنَيبةشةكي بابةتياية و دوور لة خؤسةثايمن سةودا لةطةل

 رَشبااَشةي رةخنةشةةي بةشسةر دةية رةخنة لَيطيراوةكة بضةسثَينَية.7•
ؤ
.يابَية بة اؤرةمل

 رةخنةطر خاوةن نَيبااو امايَيةي رةخنةشةةي باش وتاشبةت بَية.8•
ؤ
.تاشبة  ؤشةوة اشاتر بناسرَشة, دةبا

 رةخنةطر تبااياي خستتةرووي لشةيةكايي ضَيذي دة  بؤ دةينبوس وخؤني دة  بؤ ثةشامبةرطرايي  ةبَية.9•
ؤ
.دةبا

 و بؤ ضةيم ارَشَ ئةر بةر ةمة بخبيَيتةوة.10•
ؤ
ذَشرا

َ
 رةخنةةطر بةوردي بةر ةمَيَ  ةل

ؤ
.دةبا



ثَيبةيمي يَيبان دةيَيةي ئةدةبي و دةيَيةي رةخنةشةةي 

لةةي ئةةةدةبي لةةة واتةةا  ةةةمبو دةيَيةةةي رةخنةةةشةةي لةثانةةهةببويي دةييَ -:رةخنةةة بةةة دوا ةةات  وتَيثةرايميةةة -1•
 و دةية ئةدةبيةكة دةبَيتة كةرةستةي ائمايجي لَيةمايةوةكةي

ؤ
.داشةمةبا

بويي امةةةايَيةي واتةةة امةةايي دةيةةةي ئةةةدةبي  ايةةةرَشةي سةةةةرةكيية بؤداشةبةة: رةخنةةة كةةارَشةي امايةوايييةةةة -2•
ترة لة بباري رةخنة ئةر  ؤرة اماية سةروةرترو بةرا ترة لةائستي امايي دةية ئةدبيةك

ؤ
.ةبال

( لب يةييةةة)شيةةةكي واتةةة ثَيبةيةةمي يَيةةبان ئةدةبيةكةةة ورةخنةكةةةي ثَيبةيم: رةخنةةة كةةارَشةي لؤ يةييةةة-3•
 لشةيي ذشري 

ؤ
.تَيما بة ائنةرا دشاربَية ( عةيليييةت)بةنَيبةشةم دةبا


