
  چوار ڕۆژ پشوو

ک  ر کات، وه گه. بۆ داهاتوو  ردووهابوڕ  له )بزاوت(  وهوج یان پوانیکردنی  ستنیشان ، بۆ ده هتستراکب مککی ئه چه »کات«
ش  ده .، بپورت ک و چرکه عات، خوله ساڵ، مانگ، ڕۆژ، سه  کرت به وا ده ژمار، ئه ئه  خت، یان ساتیش بھته وه ساته

  .تبدا،  ، یان کرده وهونوان دوو ج ی ماوه »کات«

ر  سه تکی به سته بگومانیش مرۆڤ هیچ ده.  دایه هجوو  له  میشه هه  که )ی شتامان بۆ  وه رزکی زۆره په  به(  کات شتکه
  له  ، کهنجام بدا ئهند ساتکدا  چه  کانی خۆی له یزیکییهف هزری و   و چاالکییه هجووو   توانت، کرده نھا ده ه، ت کاتدا نیه

  .منت یخه ری کات ده پوه  به هزری خۆیدا

ی  م مایه رده ، هه انهبستراکت ئه  نده هه م ڕه ئه. ردوو، ئستا و داهاتووڕابو. یه ندی هه هه مرۆڤدا س ڕههزری   مکی کات له چه
  . و زانست بووه  فه لسه نوان فهوتوبژی گ

کات، ، بین کرێ یان، ده . ی هزرییه ی نوان دوو کرده ماوه، یان  ست پکراوه کاتی هه یی و میشه هه دا، کات فه لسه فه  له
   . ین که ده ڕبوونی تپه  ست به االکی هزریماندا ههچ  له  ،که یه خته وه و ساته ئه

   ...، 3، 2، 1، کۆتاییهی ب ژمارهفۆرمی   لهکاتی ماتماتیکی  .کاتی ماتماتیکی و کاتی فیزیکی.  شه کات دوو به زانستدا  له
 .) م.پ 430 - 490(سوف زنۆن  یله فه ی که پارادۆکسه.  وه بته کۆتایی درژدهو ب ره و به  ی هکی ڕاستدایه شوه  یان له

نیوتن   ی که و کاته ئه »یپسلوت ئه -ها  ڕه« ،یی میشه کاتی هه  ر له ده به  کاتی فیزیکی، کاتکه .»هک ه کلیس و کیسه ئه«
  .یی مککی ڕژه چه  بته ینیشتاین، ده ی ئه که ۆرییهی تی گوره  و به ک یه و جووه  گشت کرده  له  ره ده بوو، به وا پی

)  2011 -2010(م سای خوندندا  ی ئه ماوه  باشووری کوردستان، له  له  ستپکی سای خوندنه م ڕۆژی ده که یه 15/9 
  )کان ژنه کان و جه و یاده  بۆنه  له  کان، جگه وانییه ارهبژاردنی ش رژمری گشتی و هه سه(ن  وه پشمانه  ک له یه نهند بۆ چه
کانی خوندن  ی ڕۆژه کانی پشوو، ژماره پی ئاماری ساه  به. پشوو  بته ستت و ده وه دا خوندن ده و ڕۆژانه له  وه دنییاییه به

ی  هرگ گشتیاندا ده  له  ، که ژن و یادانه و جه  پشوو بۆنه  و گشته ئه . عات بووه سه 3ش  امی ڕۆژانهو و ده  ڕۆژ بووه 120
   . وه نهوکرا بوو نه ره ک ڕۆژیش قه یه  خران و به کان خ داده فرگه

 ن ئۆرانیه ی فرگه«پالنی   هل، چاوک  رده روه زیری په تی ڕزدار وه تایبه و به)  رده روه په(واری فرکاری رپرسانی ب بریا به
ن و  که رخان ده ته »پالنی سانه«داڕشتنی بۆ ڕۆژ پشوو  4چۆن   ن، که بکه) ژروۆتی ن وه  شاری ئۆسلۆ لهی ( »بۆرگ
  له  مه ئه .ن که وام زیاد ده دهعات  نیو سهی  فته هه دا، که ی ساه ماوه  ی له وه به  وه کردۆتهیان  ڕۆژه 4و  بووی ئه ره نیش قهجۆ

 724  ژماره »فرکاری ستووری ده«  له 6تا  1کانی  پی بگه  دا، بهنۆروژکانی  فرگه  لهکانی خوندن  کاتکدا ڕۆژه
  ستن به پشتبه  گشتی خوندن، به یتی رایه به ڕوه تی فرکاری و به زاره پی بیاری وه دا  و به 23/6/2006  موارکراو له هه

 رمی  فهوامی  ، ده دراوهنر نۆروژکانی  دا بۆ گشت فرگه 3/9/2007  لهفرکاری  ستووری ده  له 3–2و  2–2کانی  بگه
عات و  فت سه هه  واته( 15،30تا  8،00عات  سه  ر ڕۆژکیش کاتی خوندن، له ڕۆژ و هه 190  کاته ده  که،  یه فته هه 38
  . دیاریکراوه) نیو

ی  ، بۆچی ماوه وه کاته ده و بۆیان ڕوون  ی مندانی ناردووهخزانبۆ   که فرگه  ، که یه یه و نامه قی ئه ده  وه ی خواره مه هئ
  . وه عات درژتر کردۆته سه کدا نیو یه فته ر هه هه  خوندنیان له

  : یه که قی نامه ش ده مه رموون ئه فه



  

Hei. 

Minner dere på at fredag 24. september har elevene fri fra skolen grunnet planleggingsdag for 
lærerne. Elevene har 30 minutter lenger skoleuke gjennom hele året som utgjør 4 
planleggingsdager. Dette var elevrådet, og klassene, for to år siden med å stemte over. 
Flertallet ønsket 30 minutter lenger skoleuke for å få 4 dager fri. 

Hilsen Gro, Eystein og Siri 

  .سو

ڕۆژی پالن ،  و ڕۆژه ی ئه وه ر ئه به لهن،  وام ناکه و ده  یه پشوویان ههکان  رخوازهف 24/09ینی  ڕۆژی هه  وه بھنمه ویست بیرتان مه ده
 30،  فتانه ههرخان بکرت، فرخوازان  مۆستایان تهپالنی ما داڕشتنیی سادا بۆ  ماوه  ی چوار ڕۆژ له وه بۆ ئه.  دانانی مامۆستایانه

فرخوازان و  نی نجومه ن ئه الیه  لهدوو ساڵ،   ر له به  مکه م چه ئه. ن که وام ده درژایی ساڵ ده  دا به فته ی هه ماوه  ک پتر له خوله
  چوار ڕۆژی پشوو له  بته کۆی ده  دا که فته ی هه ماوه  له ک پتر خوله 30  نگی دا به ده  وکات زۆرینه ئه. ر درا سه  نگی له ده  وه کانه پۆله
  .ی سای خوندن بۆ فرخوازان ماوه

  گروو، ئۆیستاین و سیری: ڵ ڕزی مامۆستایان گه له

  

  ) باشووری کوردستان  ستپکی خوندن له م ڕۆژی ده که یه(  15/9/2010 
  نۆروژ -فا ئۆسلۆ  ریم مسته که

»...«  

  


