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ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:
ضةمكى تةنطذة نيَودةولةتيةكان لة ديَر زةمانةوة بة ضةندين ماناى جياوازةوة بةكار هاتوة ، وةكو بةو مانايةى ئيَستاكة ، بةلام ثيَش ضوونة ناو ووردةكاريةكانى ئةم ضةمكة ، ثيَويستة ماناى تةنطذة بزانين لة رووى ميَذوويى وزمانةوانى وزاراوةيةوة، زانايانى دةروون زانى ئةم زاراوةيان لةسةردةمى ئيَستادا بؤ تةنطذةى ناسنامة بةكار هيَناوة ، وة زانايانى كؤمةلناسيش بةكاريان هيَناوة بؤ ئاماذة كردن بة تةقينةوةى دانيشتوانى نةتةوةيى وة تةنطذةى دادثةروةرى كؤمةلايةتى و شارستانى ..هتد . هةموويان كؤمةلطا يتيدا ذياوة و ئيَستاش تيايدا دةذيت هةر لةسةردةمانى زووةوة تاكو ئيَستا . 

ثيَناسةي بابةت:
تةنطذة بةشيَوةيةكى باو لةسةدةى شازدةهةم و حةظدةهةم بةكار دةهيَنرا كةوا تةنطذة بريتى ية لة طرذ بوونى ثةيوةندى لةنيَوان دةولةت و كةنيسة، تةنطذةى نيَودةولةتى ، بريتى ية لة وةصف كردنى حالةتيَك ك ناسراوة بة طرذيةكى زؤرو طةيشتن بة قؤناغيَكى تةنطى ئاطادار كةرةوة بة تةقينةوةى ثةيوةندى نيَوان دةولةتان كةبة شةرةقسة دةست ثيَدةكات و هةلبةزين دةكات بؤ ثلةى جةنط و بةكار هيَنانى ضةك.


طرينطي بابةت:
تةنطذة -  بةدةر لة تةنطذة سروشتيةكان- وةكو بومةلةرزة و باو بؤران و بوركانةكان و سوتانى دارستانةكان و لافاوى دةرياو زةرياكان ...هتد . كار ياخود كاردانةوةى مروظن ، ئةوةش بة (بةريَوةبردنى تةنطذةكان) ناسراوة . رةنطة هةولى ضارةسةر كردنى تةنطذةكان لةهةر بواريَكدا سةركةوتو بيَت ياخود ئةم هةولة شكست بيَنيَت . ئةم هةولانةش لة دةرضوون لةم تةنطذانة خؤى دةبينيَتةوة بة كةمترين زيان.



    ئةم نمونةيةش خؤى لةويَنةيةكى تايبةتدا دةبينيَتةوة لةنيَوان بةريَوةبردنى تةنطذةكان و بةريَوةبردن لة تةنطذةكان .
      كؤمةلطاش رؤلى خؤى هةية لةم دوو زاراوةيةدا ، وة تلكيش رؤلى خؤى دةبينيَت لة دروست كردنى بريارى تةنطذةو بةريَوةبةرايةتى كردنى . لةذيَر رؤشنايى شارةزايى خؤى و بيروباوةرى و ئاستى رؤشنبيرى و بةم شيَوةية راستطؤيةتى تاكيَك بؤ تاكيَكى تر دةطؤريَت . هةر ئةوةية كةوا (طراهام اليسون) ئاماذةى بؤ كردوة لة كتابةكةيدا (ازمة الصواريخ الكوبية عام 1962) . 
      بةلام رؤلى دامودةزطا لة دروست كردنى بريارة تةنطذة ، تةنيا ثشت نابةستيَت بة ليَكدانةوةى تاكة كةسى، بةلكو ثشت دةبةستيَت بة ضةندين دةزطاوة . ليَرةدا كؤمةلطةى جيهانى و كؤمةلطةى نيشتمانى فراوان هةن نابيَت فةرامؤش بكريَن .



     
ئامانجي بابةت:
      طرنطى ثيَدانى ئةمةريكا بة ضين دةطةريَتةوة بؤ (1930) ، ضونكة داطير كردنى مةنشوريا لةلايةن ذاثؤن و دوذمنايةتى لةطةل ضين وةكو هيَرشى راستةوخؤ وابوو بؤ سةر بةرذةوةندى ئةمةريكا وهاوثةيمانةكانى لة ئؤقيانوسى هيَمن .
      رذيَميَكى بةكريَطيراوى ئةمةريكايى هةبوو لةضين كة بةنيشتمانى ناسرابوو بةسةرؤكايةتى (شيان كاى شيك) . ئةمةريكا برياريدا ثالثشتى بكات بة هةموو هيَزيةوة بة تايبةتى دواى ئةوةى ذاثؤن هيَرشى كردةسةر كةشتى طةلى ئةمةريكى (بيرل هارنر) لة 1941 ئةم بارمتانة بؤ ئةم رذيَمة بةردةوام بوو بةدريَذايى جةنطى جيهانى دووةمةوة و شؤرشيَك لةدذى ئةم رذيَمة هةلطيرسا كة حيزبى شيوعى رابةرايةتى دةكرد بة سةركردايةتى (ماو تسى تؤنط) دذى ئةو رذَيَمةى ئةمةريكا دايمةزراندبوو وة ترسى سةرؤكى ئةمةريكا (رؤزفيلت) ئةوة بوو كةوا

 شيوعيةكان نةكةونة باوةشى يةكيَتى سؤظيةتةوة و ببنة دذى ئةمةريكا ،بةلام ئةم شؤرشة دذى رذيَمةكةو دذى ئةمةريكا بوو كة ثالثشتى لة شيك دةكرد . وة لةوةش زياتر ئةمةريكا باليؤزيَكى دامةزراند لةضين كةبة نيشتمانى ناسرابوو وة بة ولاتيَكى طةورة دادةنرا و بيَ ئاطابوو لة شؤرشى ميللى و حيزبى شيوعى كةوا زؤربةى زؤرى خةلك ثشتيوانى دةكرد . ثاش ئةوةى جةنط تةواو بوو هاوثةيمانان ذاثؤنيان داطير كرد و ثاشاطةردنى ولاتى طرتةوة و جةنطى ناوةخؤ دةستى ثيَكرد و سةرؤكى ئةمةريكا (ترومان) كة لةدواى رؤزفيلت هات دانى بةوة دانا كةوا طرةوى لةسةر سواريَكى دؤراوكردوة  ، ضةنكة ئةم رذيَمةى ئةمةريكا ثشتيوانى دةكرد لةلاى خةلكةوة نابووت و ديكتاتؤر و دؤراو بوو . ئةم تةنطذةيةش لة شيَوةى ململانيَيةكى شاراوة بوو لةنيَوان ئةمةريكا و سؤظيةت ، ئةوةش بووة هؤى سةركةوتنى شيوعيةكان وتيَك شكانى سياسةتى ئةمةريكا . ماو تسى تؤنط سةركةوتنى بةدةست هيَناو توانى سالى 1949 ضين كؤنترؤل بكات و شيك رايكرد بؤ دورطةى (فرسورا) . 	













دابةشكردني خشتةي بابةتةكة
هةفتةي يةكةم
طةشةسةندنى ميَذووى تةنطذةى نيَودةولةتى 
هةفتةي دووةم
تةنطذةى نيَودةولةتى وبةرةو ثيَش ضوونى ئابورى و كؤمةلايةتى
هةفتةي سيَيةم
بةريَوةبردنى تةنطذةكان و بةريَوةبردن لة تةنطذةكان  
هةفتةي ضوارةم
ثيَناسةى تةنطذةى نيَودةولةتى و سروشت وثةرةسةندنى
هةفتةي ثيَنجةم
ثيَناسة جياوازةكانى تةنطذة نيَودةولةتيةكان
هةفتةي شةشةم
كيَشةكانى ثيَناسةى تةنطذةى نيَودةولةتى
هةفتةي حةفتةم
ثةيوةندى تةنطذة بةزاراوةكانى لةناو يةك ونزيك ليَيةوة
هةفتةي هةشتةم
تةنطذةى ضينى 1945 – 1947
هةفتةي نؤيةم
تةنطذةى بةرلين 1948 -  1949
هةفتةي دةيةم
تةنطذةى كؤريا 1950 – 1953
هةفتةي يازدم

هةفتةي دوازدةم

هةفتةي سيَزدةم

هةفتةي ضواردةم

هةفتةي ثازدةم

هةفتةي شازدةم

هةفتةي حةظدةم

هةفتةي هةذدةم

هةفتةي نؤزدةم

هةفتةي بيستةم

هةفتةي بيست ويةك

هةفتةي بيست ودوو

هةفتةي بيست وسىَ

هةفتةي بيست وضوار

هةفتةي بيست وثيَنج

هةفتةي بيست وشةش

هةفتةي بيست وحةوت


سةرضاوةكان :


تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي(Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .








