
هه ولێر –زانكۆی سه الحه دین 

كۆلێژی زانسته  سیاسییه كان

به شی سیسته مه  سیاسییه كان وسیاسه تی گشتی

(2022-2021)ساڵی خوێندن 

بابه تی سیسته مه كانی هه ڵبژاردن

قۆناغی سێیه م

موفق عادل عمر.د: مامۆستای بابه ت 21األول، تشرين17 1



اردن ژ چهمیكههڵب 
پێناسهكان
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پێناسهیئهنسكلوپیدیایئهكادییمئهمرییك

اردن) ژ دیاریبۆڕێگهیهكهههڵب  هركردهكانسكردن 

(وهدهنگدانهپرۆسهیڕێگهیلهبڕیاردانیان
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نوێبۆشیكاریسیایس
ی

فهرههنگ

دیاریپرۆسهیلهبریتییه) پلهكهنهیكهسائهوكردن 

ههڕێگهیلهوهردهگرنكراودیاریوپایهیهیك اردن  ژ ڵب 

هببهندهنگدهتواننئهوانهیواتهدهنگدهران ڕێساوپێ  

 اردنسیستهیمڕێوشوێنهكان  ژ (ههڵب 
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اردنبهمشێوهیهیخوارهوهپێناسه ژ دهكرێتههڵب  بكرێتبهگشتی

اردن) ژ دیاریپرۆسهیلهبریتیهههڵب  یانهسێكككردن 

دیاریكراوێیكپۆستتهنهابۆپالێوراواندانێوانلهكۆمهلێك

بۆیان بهدهستهیهكپێكهێنان  هرجمئهوپێ  

اردنیاسایكهوڕێوشوێنانهی ژ (تدهكادیاریههڵب 
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اردن ژ ههڵب 

ودیموكراسیهت
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يَردريَتدةذمدميوكراتيانةرِيَطةيةكيبةتاكةهةَلبذاردنئةمرِؤ•
وكردندياريلةبواريض،دةسةالتوةرطرتينبؤ

اريديبؤيانبيَت(ثةرلةمان)طةلنويَنةرانيهةَلبذاردني
.داسةرؤكايةتيسيستةميلةبيَتوالتسةرؤكيكردني
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وهةَلبذاردننيَوانئؤرطانيةيثةيوةنديةئةم•
ةوائبيَترِاستئةمرِؤبؤئةطةردميوكراتيةت

سيستةميلةوانةبووة،ئةوةتاهةرهةميشة
.نييةراستئةمةرِاستةوخؤدادميوكراتيةتي
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نيةتوانادالةئةمرِؤكةية،هةرضي•
كريَتبليثةيرِةويرِاستةوخؤدميوكراتيةتي

.كيثراكتيطريوطرفيتكؤمةَليَكبةهؤي
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نةوةيطةرِاندلةثرؤسةيهةذدة،سةدةيشؤرِشطيَرانىوفةيلةسوفبؤيةشةهةر•
طةليدةسةالتةكانوسةروةريكةبرِوايةيئةو،طةيشتنةدا(طةل)بؤسةروةري
وةلةوةشةليَبكريَت،ثةيرِةويانطةلةوةنويَنةرانيلةرِيَطةيثيَوويستة

ومةنيئةجن)ئةندامانيكردنيدياريبؤزانيرِيَطابةباشرتينيان(هةَلبذاردن)
.كؤمةَلطةدالةناودةسةالتدارانكردنيدياريو(نويَنةران
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لةهةَلبذاردندةردةكةويَت،بؤمانثيَشةوةلةوةي•
ةيرِةويثدميوكراتيةداسيستةميكراويدياريشيَوازيَكي
(نةرايةتينويَدميوكراتيةتي)دةوتريَتثيَيكةليَدةكريَت

.(نارِاستةوخؤدميوكراتيةتي)يان
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رِيفراندؤموضةمكيهةلَبذاردنجياوازييةكاني نيَوان ضةمكي

نيمضةةتيدميوكراتيشيَوازيبةطرنطرتينرِيفراندؤم•
تيةبريليَيمةبةستيشودةذميَردريَترِاستةوخؤ

.يكراوداديارلةبابةتيَكيطةلبؤضوونيلةوةرطرتين
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ةى خوارةوة  طرنكرتين جياوازييةكاني نيَوان هةَلبذاردن و رِيفراندؤم لةم خاَلان
: ثيَكديَت

رِيفراندؤم هةَلبذاردن 
تة بةردةم  دةخريَ( دةستوري، ياسايي، سياسي)ئةوا لة رِيفراندؤمدا بابةتيَك .1

.دةنطدةر بؤ ئةوةي بريارِي لة بارةوة بدات
ككةسيَضةنديانكةسيَكدةنطدةرهةَلبذاردنداثرؤسةيلةكاتيَكدالة.1

لةاننويَنةريببيَتةئةوةيبؤثاَليَوراوداكؤمةَليَكنيَوانلةهةَلدةبذيَريَت
دةسةالتدا

وخؤرِاستةنيمضةدميوكراتيةتيشيَوةكانيلةشيَوةيةكبةرِيفراندؤم.2
.دةذميَردريَت

دا(ستةوخؤنارِا)نويَنةرايةتيدميوكراتيةتيسيستةميلةهةميشةهةَلبذاردن،.2
.دةكريَتثيكاري

يسيتثيَوودةستورئةطةربيَت(إجباري)سةثيَنراودةكريَترِيفراندؤم.3
هةروةهالةدةستوردا،طؤرِانكاريوةكدياريكراودالةبابةتيَكيكردبوو

امدانيئةجندةسةاَلتيدةستورئةطةربيَت،(إختياري)ئارةزوومةندانةدةكريَت
ةتيَكيلةباببةجيَهيَشتبووووالتسةرؤكييانثةرلةمانبؤرِيفراندؤمةكةي

.كراودادياري

وكةسهيضبؤئةوادابوولةسةربرِياريدةستورهةركاتيَكهةَلبذاردن.3
ةثيَنراوسبةشيَوةيهةميشةواتةنةكات،جيَبةجيَيكةنيةدةزطايةكواليةنيَك

.نيةئارةزوومةندانةيشيَوازيوديَت
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سروشتی یاسایی هه ڵبژاردن

لةسةرضوونضةندووطفتؤطوفةرةنسيةوةشؤرشيهةرلة•
طةليَكبارةيةشةوةلةمكراوة،هةَلبذاردنياساييسروشيت
ئةوطرنطرتنليَرةطؤرِي،هاتوونةتةجياوازبريورِاي

:رووةينةدةخهةلبذاردنياساييسروشيتدةربارةيبريوبؤضوونانة
21األول، تشرين17 14



"هةلَبذاردن مافة"تيؤري : يةكةم
هةية،دةنطدانيوهةَلبذاردنمايفهاووالتيةكهةروايةثيَيانتيؤرةئةماليةنطراني1.
وسياسيلةمافةتاكةكاننيَوانيةكسانيثرةنسيثيبنةرةتيلةسةرمافةشئةم.2

وياسيسمافةلةيةكساننكؤمةلَتاكةكانيئةوةيلةبةرواتة،دةضةسثيَتشارستانييةكان
مافيَكيداندةنطضونكة،ببيَتدةنطدانيمايفتاكيَكهةموودةبيَتبؤيةشارستانيةكاندا

.سياسيية
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بةثيَيةكبةوةيرِاسنتثشتتيؤرةئةماليةنطرانيبؤضونةشئةوبؤسةملاندني.3
ننيَوالةبكريَتدابةشسةروةريدةكريَت(سةروةريةخاوةنىطةل)ثرةنسيثي
طةيلةرِيَوبةردةكةويَتووالتيسةروةريلةبةشيَكهاووالتيةكيشهةروتاكةكاندا

.ليَبكاتثةيرِةوىدةتوانيَتدةنطدانةوة

ورناوهةلةذيَرناكريَتوهاووالتيسروشيتمافيَكيدةبيَتةهةَلبذاردنلةوةشةوة.4
.بكريَتزةوتليَيبيانوويةك
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كتيكدا  طرنطرتين ئةجنامةكاني جيَبةجي كردني ئةو تيؤرة لةبواري ثرا
بريتني لة

لةهةيةكردنيبةشداريمايفهاووالتيةكهةرواتة:طشيتدةنطداني-1
مةطةرةمافلةوبكريَتبيَبةشهاووالتيةكهيضناكريَتوهةَلبذاردنداثرؤسةي

.ئةهليةيانرِةطةزنامةنةبوونىوةكنةبيَت،دةطمةندازؤرحاَلةتيلة
ة،هةيدةنطدانيمايفكةهاووالتيةكهةرواتة:ئارةزوومةندانةدةنطداني-2

.مافةئةونةهيَنانيبةكاريانبةكارهيَنانلةسةربةستة
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"هةلَبذاردن ئةركة"تيؤري : دووةم
طشتيدابةرذةوةنديثيَناويلةكؤمةاليةتيةئةركيَكيهةَلبذاردنكةوادادةنيَتتيؤرةئةم-1

.كةسيمافيَكينةكهاووالتيسةرشانيدةخريَتة
خؤيسيكةمافيَكيكةنيةئةوةواتايهةلبذاردندالةهاووالتيكردنيبةشداريثيَيةبةو-2

اناوة،دبؤيياساكةسةرشاني،ئةركيَكيهاووالتيكةئةوةيةمانايبةَلكؤدةهيَنيَت،بةكار
.دةكاتجيَبةجي

بةسةريَتبكردابةشناكريَت(طةلسةروةري)كةرِاسنتثشتبةوةتيؤرةئةواليةنطراني-3
.سةروةريةيةئةوخاوةنيطشيتبةطةلبةَلكوهاووالتياندا،
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رة  طرنطرتين ئةو ئةجنامانةي كة لة ثراكتيزة كردني ئةو تيؤ
دةردةكةويَت بريتني لة 

ةرلةسياساوةرِيَطةيلةخؤيئارةزويبةدةسةالتدةدريَتةمافواتة:سنورداردةنطداني-1
طدانياندةنمايفكةسانةيئةو(هتد......رِةطةز،خويَندةواري،ئاسيتسامان،)بيَتبنةمايةكهةر

.بكاتديارينيةدةنطدانيانمايفئةوانةشيهةيةو
ريبةشدائةوةىبؤدةكاتدياريهاووالتيةكدةسةاَلتكاتيَكواتة:سةثيَنراودةنطداني-2

ئةواةوةثيَضةوانبةبكات،دةنطدانبةشداريلةسةريةتىهاووالتيكاتةدالةوبكات،لةدةنطدان
.دةدريَتسزاياسابةثيَي
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"هةلَبذاردن ماف و ئةركة"تيؤري : سيَيةم

يشكؤمةاليةتئةركيَكيبةكاتداهةمانلة،كةسيةمافيَكيهةَلبذاردنتيؤرةئةمبةثيَي-1
.دةذميَردريَت

.ديَنيةكديدوايلةيةكبةَلكونابنةوة،كؤكاتدالةيةكوبةيةكةوةئةركةومافئةم-2
ناوييةكهاووالتئةطةرثيَيةشبةو،دةسةمليَنريَتهاووالتيبؤمافيَكةهةَلبذاردنسةرةتادالة-3

.بكاتناويكردنيتؤمارداوايكةهةيةمايفئةوادةنطدةرانداليسيتلةنةبوو
لةبكاتبةشداريكةسةرشانيةتيئةركيئةوادةكريَتتؤمارناويكةلةوكاتةيهةر-4

..هةَلبذاردندا
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"هةلَبذاردن دةسةالَتيَكي ياسايي ية"تيؤري : ضوارةم
بؤبةَلكونيةدةنطدةرةتيتايببةرذةوةنديبؤسةملاندنةئةوبةالمدةنطدةربؤسةمليَنراوياساييدةسةالتيَكيلةبريتييةهةَلبذاردنتيؤرةئةمبةثيي-1

.طشتييةبةرذةوةندي

دةراندةنطسةرجةمبؤبةيةكسانيياساولةرِيَطةيثةيرِةوكردنيشيَوازيوبةكارهيَنانمةرجةكانيوناوةرؤكلةرِوويدةسةالتةئةوهةروةها-2
.دةكريَتدياري

هةروةها،نةخستبيَترِيَكياساوةرِيَطةيلةهةَلبذاردنيبابةتينيةدةوَلةتيَكهيضكةسةملاندويةتيميَذوورِاسنتثشتبةوةتيؤرةئةماليةنطراني-3
.َلبذاردنهةثرؤسةيرِيَكخستينبؤكردوةكاريهةميشةدةوَلةتبةوةش،كردووةدياريهةَلبذاردنيانسةرةكيةكانيبنةمادةوَلةتةكانيشدةستوري

كردنييدياررِيَطةيلةيان،ديكةمةرجييانتةمةنيانرِةطةزنامةلةرِوويهةيةدةنطدانيانمايفكةكةسانةيئةوبؤبيَتمةرجبةدانانيجا-4
.بيَتهةَلبذاردنسيستةميشيَوازووثاَليَوراومةرجةكاني
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رِيَوشويَنة سةرةتاييةكاني ثرؤسةي هةلَبذاردن
هةَلبذاردنثرؤسةىبةرِيَوةبردنىلةبةرثرساليةنى:يةكةم
دةنطدةرانناوىتؤمارىئامادةكردنى:دووةم
هةَلبذاردنبازنةكانىدياريكردنى:سيَيةم

دةنطدةرانرؤشنبريكردنى:ضوارةم
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اليةنى بةرثرس لة بةرِيَوةبردنى ثرؤسةى هةَلبذاردن : يةكةم

ةرِيَوةبردنبوئامادةكردنكةهةيةليذنةيةكياندةزطابةثيَويسيتهةَلبذاردنثرؤسةي•
ايياسضونكةبطريت،لةئةستؤثرؤسةكةبةدواداضوونيوكردنسةرثةرشيتو

يَتناتوانلةخؤيةوةهةرتةنياوبةبيَت،دادوةرانةومنوونةييضةندهةرهةَلبذاردن
يانكدةستةيةئةطةر،بكاتبيَطةردوثاكهةَلبذاردنيَكيئةجنامدانيطةرةنيت

يَبةجيجخؤيوةكووورديبةياسايةئةوبيَطةردورِاستطؤبةرِيَوةبةرايةتيةكي
.نةكات
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ة و بابةتة، بؤية لة خوارةوة ضؤنيةتي دياري كردني ئةو دةستةيم لةبةر طرنطي ئة
:دةخةينة رِووسيفةتةكانيئةرك و 

:هةَلبذاردنثرؤسةيبةرِيَوةبردنيلةبةرثرساليةنيكردنيدياري-أ
كيَثيَدةكات،دةستخاَلةوةلةوهةَلبذاردنيَكهةربيَطةرديوثاكيلةطومانهةميشة-

؟بةرِيَوةبردووةثرؤسةكةيضؤنو

ثرؤسةيردنيكسةرثةرشيتوبةريَوةبردنلةبةرثرسةكةاليةنةيئةوكردنيدياريبؤية-
.دةذميَردريَتثرؤسةكةسةرةكىهةنطاوىبةيةكةمهةَلبذاردن
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نيثيَكهيَناداوايئؤثؤزسيؤنجارزؤرهؤكاريةئةملةبةر-•
ثرؤسةيبةريَوةبردنيبؤدةكاتبيَاليةنحكومةتيَكي
بؤبيَاليةنحكومةتيَكيثيَكهيَنانيبريؤكةىهةَلبذاردن،
:هةيةخؤينةياريواليةنطرهةَلبذاردنثرؤسةىبةريَوةبردني
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:اليةنطراني بةرطري لة بؤضوونةكة دةكةن ضونكة 

كردنيةراربةرقبؤبيَتطةرةنيتدةتوانيَتحكومةتبيَاليةنيرِاسنتثشتبةوة-1
ةبارولكةشيَكيرِةخساندنيلةرِوويرِكةبةركانداثارتةوهاووالتياننيَوانلةيةكساني

.ثرؤسةكةدالةكردنيانبةشداريبوطوجناو
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ثارتةهةَلبذاردنيهةَلمةتيسةرثةرشيتبيَاليةنيبةدةتوانيَتبيَاليةنةكةحكومةتة-2
رِوويخستنةلةبرِةخسيَنيَتهةمووانبؤيةكسانبواريكةبةشيَوةيةكبكاترِكةبةرةكان
.هاووالتيانبؤبةرنامةكانيان

يَشثكةمماوةيةكيبةحكومةتكةدةكةنثيَشنياربؤضوونةئةواليةنطرانيلةوةشةوة-3
لةومةتحكتواناكانيودةسةاَلتهيَزونةبيَتبواريتابكيَشيَتةوةلةكاردةستهةَلبذاردن

.هةَلبذاردنداكاتيلةبهيَنيَتبةكارخؤيبةرذةوةندي
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ی
:بؤضوونةكة دةكةن ضونكة نهیارهكاندژایهن

رؤسةكةثبيَطةرديوثاكيبةدةتوانيَتحكومةتبنةرِةتةوبيطومانيَكيئةوة-1
دابنيبذاردنهةَلثرؤسةيبؤتةواوياساييودادوةريطةرةنيتئةطةربكاتسةرثةرشيت

.تةوةبكيَشيَلةكاردةستحكومةتناكاتثيَويستلةوكاتةدابؤيةشةهةربكريَت،
وةبردنيبةرِيَبةئةركيحكومةتفةرمانبةرانيجيَطرةكانداوديَرينلةدميوكراسية-2

،ةنةوةدةكيةكالييكيَشةكانيئاساييةكانيشدادطاوهةَلدةسنتهةَلبذاردنثرؤسةي
.كراوةمسؤطةردادطاكانوحكومةتبيَاليةنيضونكة
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رؤسةيثبةرِيَوةبردنيجارهةنديَكتيَدةثةرِنتايبةتدابةدؤخيَكيووالتانةيلةوبةاَلم•
لة،رِوويدا1991لةساَليلةبةنطالديشوةكبيَاليةنحكومةتيَكيدةدريَتةهةَلبذاردن

لةدميوكراتيةتكة،1990-1989ساالنيلةماوةيرِؤذهةاَلتئةوروثايووالتاني
.بووسةرتادا

دةستوري)2003ساَليدوايعيَراقلة(هةَلبذاردنةكانسةربةخؤيبااليكؤمسيؤني)•
ايياسثيَيبة)(ورِاثرسيهةَلبذاردنسةربةخؤيباَلايكؤمسيؤني)و(2005عيَراق
2014ي(4)ذمارة
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هةَلبذاردنبةريَوةبةريئةركي اليةني -ب

لةييةبريتهةَلبذاردنثرؤسةيبةرِيَوةبةرياليةنيئاماجنيوئةرك•
ئةجنامدانيوكردنلةسةرثةرشيتلةباروطوجناورِيَوشوييَنطرتنةبةري

وتيانهاووالهؤشياريباريطرتينلةبةرضاوبةهةَلبذاردندا،ثرؤسةي
.دةوَلةتسياسيوداراييوميَذووييباري
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ةكان دندةتوانني بَليَني طرنطرتين ئةركةكاني اليةني بةرِيَوةبةري هةَلبذار
بريتيية لةمانةى خوارةوة

.رِيفراندؤمةكانوهةَلبذاردنرِيَكخستين1.

.هةَلبذاردنةكانبؤدةنطدةرانناويتؤماريئامادةكردني2.

وينيشتمانثةروةردةيهةَلمةتيلةرِيَطةيهةَلبذاردنةكانلةطرنطيجةماوةركردنةوةيهؤشيار3.
.رِاطةياندنةوةهةَلمةتي

يبةتيبةتا،هةَلبذاردنلةثرؤسةيهاووالتيانكردنيبةشداريهاندانيبؤثرؤطرامئامادةكردني4.
(ثيَكهاتةكان).نةتةوايةتيةكانكةمةوالوانوئافرةتان

وةتبةبابثةيوةندار،ديكةىهةركةسيَكيوثارتةسياسيةكانوثاَليَوراوانكردنةوةيئاطادار5.
.هةَلبذاردنبةثرؤسةيثةيوةستةكانزانيارية
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.نهةَلبذاردثرؤسةيبةبةرِيَوةبردنيثةيوةستةكانرِيَنويَنيةوسيستةمداناني.6
،ريَتدةكهةَلبذاردنياسايدةربارةيكةثيَشيَلكاريةكانيبةدواداضوونيوليَكؤَلينةوة.7

.ثيَشيَلكاراندابةسةرثيَوويستسزايسةثاندنيهةروةها
.ثةيوةستةكانيبابةتةوهةَلبذاردنسياسيةتيلةتؤذينةوة.8
ولةمانثةربؤهةَلبذاردنةكاندةربارةيثيَوويسترِاويَذيوزانياريخستينبةردةست.9

.حكومةت
،هةَلبذاردنبةبوارىتايبةتنيَودةوَلةتيهاريكاريلةثرؤذةكانيكردنبةشداري.10

.ةكانهةَلبذاردنبةتايبةترِاويَذكارانيوضاوديَرانكردنيثيَشوازييانناردنلةرِيَطةي
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ئامادةكردني تؤماري ناوي دةنطدةران: دووةم

ةوئسةرجةمناويكةليستانةيلةوبريتييةدةنطدةرانناويتؤماري-
ايفموتيَدايةدةنطدةريانمةرجةكانيكةكراوةتؤمارتيَداهاوواَلتيانةي

.هةيةدةنطدانيان
هيضبؤودةداتتؤمارانةئةوبوونيلةسةربرِيارهةَلبذاردنياساي-

انةداليستلةوناويئةطةربكاتدةنطدانبةشداريكةنيةهاووالتيةك
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ريَطاكاني ئامادةكردني تؤماري ناوي دةنطدةران بريتني لةمانةي 
:خوارةوة

ةَلبذاردنهبةرِيَوةبردنيدةستةيرِيَطةيةدالةم:بةناوناوتؤماري-1
امادةئدةنطدةرانبةناوىتايبةتليستيَكىهةَلبذاردنيَكهةربؤ

لةئةوةيبؤكردنيتؤماروهةَلطرتنبةناداتطويودةكات
.بهيَنيَتةوةبةكاريديكةجاريَكيداهاتوودا
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:  تايبةمتةندييةكاني ئةو رِيَطاية بريتية لة

.دةويَتزؤريثارةيةكيكردنيجيَبةجي-1
ةولوئةفريقيوواَلتانيلةناورِيَطةيةئةمبةكارهيَناني-2

بوونينيشتةجيشويَينلةطؤرِانكاريرِيَذةيكةووالتاني
.باوة،بةرزةدانيشتواندا
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اليةنيكةتؤمارةيةئةو:بةردةوامتؤماري-2
ريكابةردةوامبةشيَوةيةكيهةَلبذاردنبةرِيَوةبةري
وثاكنووسبةردةواممةبةستةشئةمبؤثيَدةكات،
.دةكاتووردبيين

.دةبريَتبةكارريَطةيةئةمفةرةنسالة-
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:(الشخصيةاالحوالسجل)كةسيباريتؤماري-3
تؤماريلةسوودهةَلبذاردندةزطايرِيَطةيةدالةم

ناويليسيتكردنيئامادةبؤوةردةطريَتكةسيباري
.هةيةدةنطدانيانمايفكةسانةيئةو
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دياريكردني بازنةكاني هةلَبذاردن: سيَيةم

ةوةيئبةماناي،دةكريَتدياريهةَلبذاردنبازنةكانيسنوريثرؤسةيةدالةم-
اكراوددياريجوطرايفيةكةيةكيضةندبةسةردةكريَتدابةشدةوَلةت
.ناوضةيةكهةردانيشتوانيرِيَذةيكردنيبةرِةضاو

ذاردنيهةَلبشيَوازيوسيستةمبةثيَيبازنةكانبضوكيوطةورةييبةاَلم-
.دةطؤرِيَتووالتةدالةوكراوثةيرِةو
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ةزنيمكاريطةريةكيسنورةكةيانوهةَلبذاردنبازنةكانيكردنيدياري•
بؤية،ةراننويَنئةجنومةنيثيَكهاتةيوهةَلبذاردنئةجنامةكانيلةسةرهةية
بةرقةراريةتدميوكراتكةبيَطةردورِاستةقينةهةَلبذاردنيَكيكردنيدابني

بيَتاياسبةثيَيهةَلبذاردنبازنةكانيكردنيدياريدةخوازيَتبكات،
ثرؤسةيسةرثةرشتيارياليةنييانحكومةتبرِياريَكيبةنةك

.هةَلبذاردن
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رِؤشنبريكردني دةنطدةران: ضوارةم 

اليةنيهةَلبذاردندالةماوةيكةضاالكيةكلةهةربريتية•
دانيهانبةمةبةسيتهةَلدةستيَتثيَيهةَلبذاردنبةرِيَوةبةري
ةىضوارضيَولةثرؤسةكةدالةكردنيانبةشداريبؤدةنطدةران

.دميوكراسيةتبنةماكانيثتةوكردنيوكردنجيَطري
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كةتنابيَكاتانةدالةوتةنهاهةَلبذاردندةربارةيدةنطدةرانرِؤشنبريكردني•
ةرِيَوةبةريباليةنيبةردةوامةكانيئةركةلةيةكيَكةبةَلكو،ثيَشديَتةهةَلبذاردن
بؤثيَويستورِوونزانياريكردنيثيَشكةشرِيَطةيلة،هةَلبذاردن
اندانيانهبةمةبةسيتدةنطدانوهةَلبذاردنرِيَوشويَنةكانيدةربارةيدةنطدةران

.هةَلبذاردنةكاندالةكردنبةشداريبؤ
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اردن ژ ههڵب 
 
شێوازهكان
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لهمهبهست اردنشێوازهكان  ژ لهریتییهبههڵب 

دیاری كردن  چۆنیهن  دهراندهنگدهنگدان 

اردندالهپرۆسهی ژ ین،ههڵب  ئهوگرنگب 

:خوارهوهمانهیلهبریتی  شێوازانهش
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ناراستهوخۆ( 1 اردن  ژ راستهوخۆوههڵب 
اردن  ژ ههڵب 
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تههڵدهبژێرێفهرمانڕهوایاننوێنهرڕاستهوخۆدهنگدهركاتێك ئهوهیبهن 
اردنهئهو،نێوانیانبكهوێتهدیكهكهسێیك ژ ههڵب  )ترێتدهووپێ   اردن  ژ ههڵب 

م،(ڕاستهوخۆ
ا
بهڵكوبكات،خۆڕاستهوكارهئهونهتوانێتدهنگدهركاتێكبهڵ

ێرێتدهنگدهرێك ژ ێردراوهدهنگدهرهئهوپاشانههڵب  ژ یانوێنهرنههڵب 
اردنهجۆرهبهو،بكاتدیاریفهرمانڕهوا ژ ژ)دهووترێتههڵب  ههڵب  اردن 

.(ناڕاستهوخۆ



لیست( 2 اردن  ژ تاكوههڵب 
اردن  ژ ههڵب 
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،شێوهیهیكبه ئاسانی بهمهبهسێ  اردن،ئهنجامدان  ژ دابهشهوڵهتدههڵب 
اردنبازنهیهیكچهندبۆدهكرێت ژ لههبووهبۆیدهنگدهرئهگهر،ههڵب 
اردندابازنهیهیك ژ شێوازهبهووائهبداتپالێوراویهكتهنهابهدهنگههڵب 
)دهووترێت اردن  ژ م،(تاكههڵب 

ا
بازنهیلهراوێكپاڵێوچهنددهنگدهركاتێكبهڵ

اردندا ژ )ێتدهووترشێوازهبهوئهوایهكجاربهههڵدهبژێرێتههڵب  اردن  ژ ههلب 
.(لیست



لهما لیستچهندشێوهیهكلهخۆدهگرێت،كهبریتی   اردن  ژ :خوارهوهنهىههڵب 

1- تهواویبهدهداتدهنگدهنگدهرشێوازهدا،لهم:داخراولیسێ  بهلیستێكپاڵێوراوان  هیچئهوهین 

هییانپاڵێوراوانژمارهیولهناوگوڕانێك زنجب  .بكاتلیستهكهداناوهكان 

2- سهرجهملهكهبكاتستدروپالێوراوانهلهوتایبهتلیستێیكههیهبۆیدهنگدهرجۆرهدا،لهم:كراوهلیسێ 

 بهپارتهكاندالیسێ  دهنگیاندهیهوێتودڵیهن  .بدان 

3- یهكێكتهنهادهنگدهرشێوازهدالهم:داخراونیمچهلیسێ  شێوهىوهكبژێرێتههڵدهپاڵێوراوانلهلیسێ 

 مداخراو،لیسێ 
ا
هیدهتوانێتبهڵ ناویزنجب  كهبگوڕێتلیستهئهوپاڵێوراوان 

 
دهنیك .دهداتن 
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3 ) گشێ  سنوردارودهنگدان  دهنگدان 
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 ههیهۆیانبكراودیاریچینێیكیانتوێژێكتهنهاواتهسنورداردهنگدان 
اردنداپرۆسهیلهبكهنبهشداری ژ وههڵب  ژگهلنوێنهران  شێوازهئهم.ێرنههڵب 

كاتێكدهبێتهوهڕوونتهواویبهكاتانهدالهو
 
بۆدهكرێتاریدیدهنگدانماف

تیانلهكراودیاریدهستهیهیك
ا
بنهمایلهسهرهاووڵ ڕهگهزیانامانسئاسێ 

هتد......یاننووسی  وخوێندنهوهتواناییان
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 دهنگدان  تیانسهرجهمواتهگشێ 
ا
هاووڵ

 
ونگداندهماف

اردنداپرۆسهیلهههیهكردنیانبهشداری ژ پیاوبنچاج،ههڵب 
یانخوێندهواربن،ههژاریاندهوڵهمهندبن،ئافرهتیان

دیاریهنێیكتهمگهیشتبنهبهمهرجێكهتد،......نهخوێندهوار
.كراو



4 ) سهپێب  ئارهزوومهندانهودهنگدان  اودهنگدان 
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 وهخالقیهئئهركێیكدهنگدانواتهئارهزوومهندانهدهنگدان 
ایهیكهیچ س  تئهوبۆنهكراوهدیارییاسانی

ا
كهیهیهاووڵ

 
ماف

 لهنهكاتبهشداریدهنگداندالهڕۆژیئهگهرههیهدهنگدان 
اردنداپرۆسهی ژ زۆربهیلهشێوازهشئهم.ههڵب 

ا
تانداووڵ

.لێدهكرێتپهیڕهوی



 اودادهنگدان  تیهیئهوسهپێب 
ا
هاووڵ

 
ماف لهپێویستههههیدهنگدان 

اردنداڕۆژی ژ مهگهر،داتبدهنگودهنگدانبنكهیلهبێتئامادهههڵب 

ئهواێچهوانهوهپبه،بكهوێتدوائهركهلهوبتوانێتگونجاوبههۆیهیك

ای س  ههندێكلهڕێگایهئهم.دهدرێتیاسانی ن 
ا
وهلجیكابوهكووڵ

الیا .دهكرێتل پهیرهویئوسب 
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ئاشكرا( 5 ودهنگدان  نهێێ  دهنگدان 
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لهمهبهست دهنگدان  ئهوهیبهن  تبدادهنگدهنگدهركهئهوهیهنهێێ 

بزانێتكهس
 

چهوانهشهوهپێبه.داوهكهسێكولیستوپارتچبهدهنیك

 نهیهكدادهملهبهردهنگهكهیئاشكرابهدهنگدهرواتهئاشكرادهنگدان  ژ لب 

.ڕادهگهیهنێت


