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گرنگەکانخاڵە–ئايسلەندمێژووى
ئايسلەندئاوەدانبوونەوەی

هیچ، اتەكئەوبۆوەئاوەدانئایسلەند، کردکۆچیانواڵتەئەوبۆلەوێژیانبۆخەڵککەکاتێک•

.نەبووئایسلەندلەگیانەوەرهیچتاڕادەیەکو شارۆچكەهیچ، خەڵکێک

ەینزیکلەنیشتەجێبوونڕەیکیاڤیکلەکە، Ingólfur Arnarsonناسراونیشتەجێبووانیباشترین•

.870ساڵی

بەرەوەکەشتیبەنەرویجەوەلەبەگشتی، کەسهەزاران، (870-930)ئاوەدانبوونەوەماوەیلە•

لەنلەواهەندێک، کۆیلەکانیانو هاوسەرلەالیەنکرانهاوڕێیەتیئەوان. ڕۆیشتنئایسلەند

.  بوونبەریتانیادوورگەکانیو ئیرالند

.  هێناوەکەلوپەلیانو ئامراز، ئاژەڵخۆیانلەگەڵنیشتەجێبووان•
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:ئايسلەندمێژووى
.بەردەوامە، ئايسلەندئاوەدانبوونەوەی

.دەهێنرێتناویانڤایکینگەکانبەناویبەگشتینیشتەجێبووەکان•

کەلوپەلیتر و انیواڵتبۆڕۆیشتنکەشتیبەبەریتانیاو سکاندیناویواڵتانیڤایکینگەکانی•

.دزیگوندەکانو شارولە–خەڵکو -بەنرخ

بۆوانئەئەگەرچی، بووجووتیارەکانگرنگترینو یەکەمئایسلەندلەڤایکینگەکان•

.کردشەڕیانخۆیاندالەنێوانهێزو سەربەرزی

انجووتیارەکهاو هاوڕێیەتیبەهەبووفراوانیانزەویکەدەوڵەمەندانەیجووتیارانەئەو•

.سەرکردەبەبوون

http://bonesdontlie.wordpress.com/2014/11/05/changes-in-society-and-diet-from-the-merovingian-to-viking-age
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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:ئايسلەندمێژووى
(ئايسلەندپەرلەمانی)ئالثینگی

www.althingi.is. پەرلەمانی ئایسلەند، کۆنترین پەرلەمانی چاالکە لە جیهانداAlþingi/ ئالثینگی•

.لەوێ بەڕێوە دەچوو1799لە ثینگڤێتلیر دامەزرا و هەتا ساڵی 930ئەم پەرلەمانە لە ساڵی •

، دووبارە بنیاتنرا، لە بینای پەرلەمانی لە 1844دامەزرێنرانەوە لە ڕەیکیاڤیک لە ساڵی ئالثینگی•

Austurvöllur.

یئەندامی پەرلەمان لە 63•
 

ە دەنگی نهێنی ئەوان بە نوێنەرایەتی پارتییە سیاسیەکان کە ب. ئامادەنئالثینگ

.هەڵدەبژێردرێن لە پەرلەمان دادەنیشن

.  ساڵ جارێک4هەر •

. پاش هەڵبژاردن، حکومەت پێکدەهێنرێت و وەزیرەکانی حکومەت دادەنرێن•

Alþingi

https://ca.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BEingi
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/johanwieland/5876148745
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
http://www.althingi.is/
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:مێژووى ئايسلەند
مافی دەنگدان و سەرۆکی 

ئايسلەند

دەنگدانیانمافیئایسلەندژنانیلەهەندێک1915ساڵیلە•
.هێنابەدەست

ساڵ25سەروویتەمەنیکەکەسێکهەر، 1920ساڵیلە•
دابەزیدەنگدانتەمەنیکەمەکەم. هەبوودەنگدانیمافیبوو

.ساڵە18ئێستاو •

جارێکساڵچوارهەرئایسلەندکۆماریسەرۆک•
.هەڵدەبژێردرێت

Guðni Th. Jóhannessonئایسلەندکۆماریسەرۆک•

لەکۆمارسەرۆکوەکدیمۆکراسیبەشێوەیکەژنیەکەم•
Vigdís/فینبۆگادۆتیرڤیگدیس، هەڵبژێردراجیهان

Finnbogadóttir

.  بووکۆمارسەرۆکساڵ16بۆئەو. 1980ساڵیلەبوو
www.forseti.is

https://www.vivreenislande.fr/2015/06/femme-en-islande.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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:مێژووى ئايسلەند
ێسلەنداسەربەخۆيى ئ

پاشانو نەرویجدەستیبن کەوتە1262ساڵیلەئایسلەند•
.داگیرکرادانیمارکەوەلەالیەن

Jón/سیگوردسۆنیۆن• Sigurðssonهەرەپاڕێزەری
ۆژیڕئایسلەندنیشتیمانیپشووی، سەربەخۆییەناوداری

.حوزەیران١٧، دەکاتەکەئەوەلەدایکبوونی

واڵتێکیبەبوو ١٩١٨، یەكەمكانونى١لەئایسلەندى•
.سەربەخۆ

.  دامەزرێنرا١٩٤٤ی حوزەیران، ١٧كۆماریى ئایسلەند لە •

.چەكدارشەڕیبەبێكەوتدەستسەربەخۆییىئایسلەند•

https://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3n_Sigur%C3%B0sson
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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:دئايسلەنمێژووى
ئايین

بوونبتپەرەستئایسلەندلەنیشتەجێبووانی:بتپەرەستیبيروباوەڕی•

ووهەبباوەڕیانئەوان. كاتەئەولەئەورووپاباكوورىخەڵكیزۆربەىوەک

ۆبو خوداکانبەدەبەخشراقوربانی. و خوداگۆدێسێسخودا، چەندینبە

.دەبردبەرێوەجەژنیانپیرۆزکردنیان

و کردقەبوولمەسیحیەتیان1000ساڵیلەئاسیلەندییەکان:مەسيحيەت•

.بووئاشتیخوازانەگواستنەوە

پائەروولەشانزدەهەمیسەدەیلەچاکسازیکاتیتا کاسۆلیککەنیسەی•

کەنیسەیو داڕووی1550ساڵیلەئایسلەندلەچارەسازى. بووسەروەر

.  لوتەرانە-ئەڤانجەلیکئایسلەند
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ئابوورى: مێژووى ئايسلەند

یکۆمەڵگایەکبیستەمسەدەیسەرەتایتا ئایسلەند•
.بووکشتوکاڵی

مەر وەک سەرچاوەی تەغزیە و پەشمەکەی بەتەواوەتی •
.  بەکار دەهێنرا

.  اماسیگرتن لە بەلەمی سەوڵ بەبێ سەکۆ ئەنجام دەدر•

و پێناسەلەگەڵ میکانیزەبوونی بەلەمەکان و •
کردادیزیماسیگرتن، ڕاوەماسیکەشتیپێشکەشکردنی

.ماسی بوو بە گەورەترین پیشەسازیڕاوگەیو 
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خانووبەرە: مێژووى ئايسلەند

هەم ، زۆربەى خەڵکی ئایسلەندی ١٩هەم بۆ ٩لە سەدەی •
قوڕ دەژیان،لە خانوویژیانێکی سەرەتایی

مایان ئەوان بەهێز نەبوون بەاڵم گەر. بنیاتنراو لە چیمەن و بەرد•
ئەوان تاریک بوون، لەگەڵ ئەوەشدا، و. لەخۆیاندا دەهێشتەوە

.  زۆر جار پڕیان بوو لە دووكەڵ

تن و ئێواران، خێزانەکان لە نهۆمی سەرەوە لەگەڵ یەکدی دادەنیش•
لەوێ ئیشی دەستیان دەکرد، شێعریان دەوت و چیرۆکیان 

.  دەگێڕاوە

، زۆر یەک 1945پاش کۆتایی جەنگى جیهانی دووەم، لە ساڵی •
را و لە لە بینا بچووکەکانی ئاپارتمانی لە ڕیکیاڤیک دروست ک

، بینای ئاپارتمانی گەورەتر دروست 1970سەرەتای دەیەی 
Breiðholtە کران ل
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جەنگى جیهانى دووەم: مێژووى ئايسلەند

کاریگەری سەرەکی هەبوو 1945-1939جەنگى جیهانى دووەم •
.لە جیهاندا بۆ نموونە لە ئایسلەند

پاشانوبەریتانیالەالیەنبەاڵمڕاگەیاندخۆیبێالیەنیئایسلەند•
.وونسەرباز لە واڵتەکەدابهەزاردەیان.داگیرکرائەمریکاسوپای

، یکڕیکیاڤبۆگواستیانەوەشار دەوروبەریو خەڵکلەیەکزۆر•
.بکەنسووپابەنزیککاریبەشداریکەئەوەیلەبەر

پالنیییارمەتیەکگرتووەکانەوەواڵتەلەالیەنئایسلەند، شەڕپاش•
ونینیشتەجێبوبۆپارەیەیبڕەلەوبەشێکو وەرگرتمارشاڵی

.هێنابەکارکۆمەاڵیەتی

.1949لەبووناتۆدامەزرێنەریئەندامانیلەیەکێکئایسلەند•
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ئايسلەندی پێشکەوتوو

یشەسازی ئایسلەند خاوەن ئابووری جۆراوجۆرە، بەاڵم پیشەسازی ماسیگرتن، بەرهەمهێنانی ئەڵەمینیۆم و پ•
.گەشتوگوزار گرنگییەکی زۆری هەیە بۆ ئابووری ئەم واڵتە

.پیشەسازى و بەرهەمهێنان جۆراوجۆرە. چووتیارەکان گۆشت و سەوزە بەرهەم دەهێنن•

. کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی پێشکەوتوو لە واڵتدا چاالکی دەکەن•

ژنان . ێننسلەند ئاستی پەروەردە تا ڕادەیەکی زۆر بەرزە و زۆربەی خەڵک لە قوتابخانە ئامادەیی دەخوایلە ئ•
.  زیاتر لە پیاوەکان خوێندنی زانستگایان هەیە

نەخۆشی، لە سەرەتای سەدەی بیستەم کە مرۆڤ تێکۆشانێکی بەرچاوی کرد بۆ مافی وەکوو مافی پشووی•
.  اریکەمترین کاتی پشوودان، سنووردارکردنی کاتی ئیشکردن، پشووی باوانێتی، یارمەتی بێک

ی دەنگدان، مافی ئافرەتان بۆ ماف. بزووتنەوەی ئافرەتان بەشێک لە تێکۆشانی مافی یەکسانییە لە ئایسلەند•
رەتان وەک پاڵێوراوەکانی پارتێکی ئاف. یەکسانی و یەکسانی ڕەگەزی لە هەموو بوارەکاندا شەڕیان کردووە

.نوێنەری پەرلەمان چاالکیان دەکرد

.دەیان ساڵى برد تا بزووتنەوەی مافی هاوڕەگەزبازەکان مافی یەکسان بەدەست بێنن•
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جوگرافیا

ئەتلەسئەقیانوسیلەگەورەیەدوورگەیەکیئایسلەند•
.ئەوروپالەبەشێکەو یە(دووجاکیلۆمەتری103000)

ەویژێرزگەرمیناوچەیچەندینو چاالکگڕکانیئایسلەند•
ڤاشالبەردیکێلگەیو سرووشتیسەهۆڵبەندانیلێرە.هەیە
.هەیە

.هەیەکەمیوڕوەکیڕووپۆشیواڵتەئەم•

،باریکو تەنگکەنداویخاوەن، ناڕێکەزۆردەریاکەنار•
.فراوانەمەدخەلیو کەنداو

بەاڵمدێنێتپێکواڵتپانتایی٪ 75بەرزەکانناوچە•
.ناژیلەوێهیچکەس

.پێکهاتووندەریاكەناربەدرێژایگوندو شارۆچكە•
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بوومەلەرزە و تەقینەوەی گڕکانەکان: جوگرافیا

دروستگرژىئەمە. لەجووڵەدایەبەبەردەوامیزەویتوێکڵی•
. دێنێتبەدیبوومەلەرزەو دەشکێتتوێكڵەکە، دەكات

ورەدوزۆربەیانبنەڕەتی. دەداتڕووزۆرئایسلەندلەبوومەلەرزە•
.مرۆڤەکاننیشتەجێبوونیشوێنیلە

بوومەلەرزەیلەبەاڵم، بەهێزنخانووبەرەئێسلەندلەهەرچەندە•
.پێگەیشتووەزیانیانهەندێکیانگەورەدا

سەربۆسەرەوەدێتەزەوییەوەقوواڵییلەگازو ماگماکەکاتێک•
و دەڕوازەویلەڕوویالڤا. دەتەقێتەوەگڕکانەکە، زەویڕووی

.زەوىڕوویسەردەكەوێتەخۆلەمێشو خاك

ناسراوترین. دەداتڕووزۆرگڕکانتەقینەوەیئایسلەندلە•
ەکانیدوورگتەقینەوەی، ڕابردووداساڵیلەگڕاکانتەقینەوەکانی
و 1973ساڵیلەڤێستمانەئەییا

.2010لەEyjafjallajökullئەییافیاتالیۆکوتڵتەقینەوەی

https://omgnews.today/lava-creeps-onto-geothermal-plant-site-hawaiis-big-island/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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کاردانەوەی بوومەلەرزە: جوگرافیا

:ئەگەر لە کاتی دەسپێکردنی بوومەلەرزەدا لە ناوەوەی، ڕامەکە بۆ دەرەوە•
زۆر یەک لە ڕووداوەکان کاتێک ڕوودەدەن کە خەڵک لەکاتی کەوتنی-لەو شوێنەی کە هەیت بمێنەوە•

.خاشاک ڕادەکەن

.بڕۆ بۆ ژێر مێز یان قەرەوێڵەیەک، سەر و مل بپارێزە، خۆت لەژێر شتێکی پتەو بهێڵەوە•

.  لە گۆشەیەک لەالیەن دیواری پاڵپشت یان دەرگای کراوە لە دیواری پاڵپشت، لەسەر ئەژنۆ دانیشە•

..ئەگەربەهۆی بوومەلەرزە لەخەو هەستایت بە سەرین سەروو وو ڕووی خۆت بپارێزە•

.ئەوان دەتوانن بشکێن–دوور بە لە پەنجەرە •

:ئەگەر لەکاتی بوومەلەرزە لە دەرەوەی ماڵەوەی، ڕامەکە•
، حەشارگەیەک، شوێنێکی پاراستن بدۆزێوەهەوڵدە پەناگایەک–لەدەرەوە بمێنەوە •

:ئەگەر لە کاتی بوومەلەرزەدا خەريکی شۆفێری•
.  نەوەسەیارەکە بوەستێنە و پارکی بکە، پشتێنی سەالمەتی خۆت ببەستە و لەهەمان شوێن کەهەی بمێ•

www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta

http://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta
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:  جوگرافیا
سەهۆڵدانی سرووشتی، ڕووبار و تاڤگەکان

•Vatnajökullگەورەترینئایسلەندهەاڵتیرۆژباشورىلە
.ئەوروپاىەسرووشتیسەهۆڵدانی

.سەهۆڵبەندانگەشتیاریتۆڕیبۆبچندەتواننخەڵک•

ماسی سەلەمون یان ساالمۆن دەکرێ زارجار لە دەریا و ڕووبارەکانی•
ئاسلەندا ڕاو کرێن

رینناسراوت. هەیەبچووکو گەورەتاڤگەیئایسلەندسەرانسەریلە•
، Gullfoss/ گوتلفۆسبەبکرێتئاماژەدەکرێئایسلەندتاڤگەکانی
.سێلیاالندسفۆسو دێتتیفۆس

لەبەردەوامیبە، Geysirگەیسیرهەرێمئلە، سترۆككورگڕکانی•
.دایەهەڵچوون

یبەرهەمهێنانبۆلێوەردەگیرترێتسوودیانبەهێزەکانڕووبارە•
.کارەبا

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strokkur_Geysir_Iceland_2005-4.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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:  جوگرافیا
ئاووهەوا

.زپای، هاوین و بەهار، زستان: هەیەوەرزیچوارئایسلەند•

ەسیلیسییپلەی10دەوروبەرەگەرمىپلەىتێكڕاهاوین، لە•
.زستاندایەلەسیلیسیپلەی0بۆ-10لەنێوانو 

، دەگۆڕێتبەخێرایىزۆردەتوانێئایسلەندلەئاووهەوا•
.ببارێتتر باران ڕۆژێکیو بەفرڕۆژێکلەگەڵ

لەبۆنموونە، دەداتڕووزستاندالەجار هەندێڕەشەبا•
ئێسلەندکەشناسیبەڕێوەبەرایەتیی. شارىناوچەی

بەکارڕەنگەوەکۆدیچواربەهۆشداریسیستەمێکی
.  و سوورپرتەقاڵى، زەرد، سەوزهۆشداری: دێنێت

www.vedur.is
ەڵکخ. بگیرێتوەربەجیددىدەبێتو سوور پرتەقاڵىهۆشداری•

ەرسەفلەبگرنبەدوورخۆو بمێننەوەماڵەوەلەبدەنهەوڵدەبێ
ەلیانو قوتابخانەبۆبچنبەخۆیانەوەنابێمنداڵەکانیشو 

.بڕۆنەوەقوتابخانەوە

http://www.vedur.is/
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:  جوگرافیا
ئاووهەوا و ژيانی ڕۆژانە 

ەندئایسللەڕۆژانەژیانیلەسەرهەیەمەزنیكاریگەریىئاووهەوا•
دەربارەیبكەنقسەبەبەردەوامىدەتواننئایسلەندییەکانو 

.ئاووهەوا

خەڵكەبۆیهەرزستاندالەهەبێتبەفریزۆرگەلێكدەتوانێتئەوێ•
لەرتندوورگبۆبکەنەوەدوور ئوتۆمبێلەکەیانلەبەفرپێویستە

و خقەرالەسەریان لم خوێ، و ڕاماڵدرێتدەبێبەفرەکە. داڕووشین
و نبکەپیاسەبتواننخەڵکئەوەیکەبۆكرێتەوەباڵوىشەقام

.بکەنشۆفێری

لەرندەگبەدوورخۆبۆلەژێرپێاڵوبزمار بەكارهێنانبۆباشەئەوە•
.سەهۆڵلەسەرکەوتن

انیبەرەبەیتیشکەکانی. كەمەڕۆژڕووناكىو تاریکزۆرزستان•
.دەکەنسەمائاسماندالەزستاندالەماوەیباکوورجەمسەری

!شەوەکانیهەروەها، ڕووناکەزۆرهاوین •
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ئاووهەوا: جوگرافیا
و ژيانی ڕۆژانە

ئایسلەندییەکان خۆیان گونجاندووە لەگەڵ کەش و هەوای •
رما ئەوان دەڕۆن دەرەوەى تەنانەت ئەگەر بەفر و سە. ئایسلەند
.  هەبێت

تان ئەگەر جلوبەرگی گەرم بپۆشن دەرکەوتن و پیسە لە زس•
. زۆر خۆشە

تەکانی و بەفرەخلیسكێنە و خلیسکێن لە چاالکییە خۆشەویس•
.  زستانە

منداڵەکان حەز دەکەن بە گالیسكەى سەر سەهۆڵ بڕۆن و بە•
. گالیسکەکەیان بەرەو لێژایی بخلیسکێن

ەرەی لە هاویندا، زۆربەى ئایسلەندییەکان بەباشی دەزانن لە د•
هەوا گەرمە ماڵەوە بمیننەوە و کاتیان باش بەکار بێنن لە کاتێکدا

و دەچن بۆ باخەکەیان، گەشت دەکەن یان تەنیا پاسکیل 
.  لێدەخوڕن، پیاسە دەکەبن و لە دەرەوەی ماڵەوە دادەنیشن
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شێوازى ژيان 
جەژنى کريسمەس و ساڵی نوێ–نەريت و جەژنەکان 

گەورەیئاهەنگیگرنگەونەریتێکیخەڵكزۆربەىبۆکریسمەسجەژنى•
.خێزانییە

ەخاتەوە، جەژنى کریسمەس بەناوبانگە چونکە لەدایك بوونى عیسا مەسیح بەبیر د•
بەاڵم جەژنی هاوشێوە لە هەمان كاتى ساڵ لە ساڵەکانی بەر لە مەسیحیەت کە 

.ئاهەنگی دەگێڕا

چااڵكيزۆرخەڵكهاتن لەماوەى(. کریسمەس)بۆ جەژنى لە دایكبوونى مەسیح•
وكلێتیچ، و کریسمەسبۆدەستىئیشى، پسكێتبرژاندنیهەروەك، هەیەخۆشیان

ەویستیخۆش(. کریسمەس)مەسیحدایكبوونىلەئاهەنگیبۆڕۆیشتن، و کریسمەس
خێرخوازەکانڕێکخراوەیارمەتیلەوانزۆریەکو باوەبرایانە

www.mml.reykjavik.is/2020/12/02/jol-a-islandiدەدە

Jóla)یؤاڵ سڤەین13• sveinn )یەک، کریسمەسلەبەرڕۆژ13لە، ئایسلەندی
ەر منداڵەکان لەسەر ئەم باوەڕەن کە ئەگەر پێاڵوێک لەس. شاربۆدێنبەیەک

Jóla)یؤاڵ سڤەینپەنجەرە دانێن،  sveinn ) ئایسلەندی دێت و دیارێکی بچووک
.. دەخاتە ناوی

http://www.mml.reykjavik.is/2020/12/02/jol-a-islandi
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جەژنى کريسمەس و ساڵی نوێ–نەريت و جەژنەکان 

گەلێکڕۆژەدالەو. دەچیتبەڕیوەیەکەمکانوونیی 23لەThorlakیجەژن•
هەتاافرۆشگ. هەیەتووندیزۆربۆنێکیکەدەخۆنەوەترشبووسکەیتیخەڵک
خاێنماڵەکەیانکریسمەسجەژنیلەبەردەدەنهەوڵخەڵكو كراوەندرەنگ
.بکەنبازاڕکرنەکەیانو بکەنەوە

دایكبوونىلەجەژنى. یەكەمەكانونى٢٤لەمەسیحدایكبوونىلەجەژنىشەوی•
پێکیدەسلەبەرخێزانەکان. ئێوارەشەشیکاتژمێرلەدەكاتپێدەستمەسیح

وەڕێكخرا. دەبنبەشدارزۆرجەماوەرێکی. دەخۆنکرەسمەسشێویکریسمەس
شێویبەتەنیانکەریسمەسلەکەکەسانەیئەوبۆزۆرجارخێرخوازەکان

.دەبەنبەڕیوەکریسمەس

زۆر. یەكەمەكانونى26دوواتركانونى یەكەم و ڕۆژی 25کریسمەسجەژنى•
میوانیلەدەکەنبەشدارییاندەكەنمیواندارىیان نەریتیانەخەڵكەكە

.کریسمەسدا

اڵساڵى پارت لە موەک نەریتێک. ساڵەڕۆژیدوایینیەكەمەكەكانونىی 31•
ان لە میوانییەک. ەن، باوەران ددەووەكۆمەڵە دبە ، ئەو شوێنەى یارى ئاگرئەبیت 

.ماڵەکان و زۆرجار تا کاتەکانی بەرەبەیانی بەردەوام دەبێت



2021 www.landneminn.is 21

Mynd:https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1327462/

جەژنى زيندوو بوو نەوەى مەسیح-نەريت و جەژنەکان 

Páskar/گاورانجەژنی•

گاورانجەژنی. مەسیحییەکەنیسەیجەژنیگەورەترین•
.دەگێڕنئاهەنگمەسیحعیسا زیندووبوونەوەى

، دورودرێژزستانیپاشگاورانجەژنی، کەسزۆربۆ•
ردنئیشکلەبەردەوامڕۆژیپێنجزۆربەیان. باشەپشودانێکی

(شەممەسێلە پێنجشەممەوە تا )دەبنەوەدوور 

جەژنیڕۆژییەکشەممەڕۆژیلەهێلکەییچوکلێتیخواردنی•
.سەرنجڕاکێشەزۆرمنداڵەکانبۆبەگشتیکەباوەگاور

.دادەخرێنگاورجەگنیلەبەرهەفتەیەکقوتابخانە•

، نەخلیسكێگەشتیبۆدەچنگاورجەژنیپشوویلەخەڵکزۆر•
.ەدەندپشوولەماڵەوەیاندەمێننەوەهاوینیدابچووکیماڵێکیکە



222021 www.landneminn.is

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

ڕۆژانی تر–نەريت و جەژنەکان 

لەڕابواردنبۆنەریتێکە، خۆلەمێشیچوارشەممەيو زۆرخواردن كێكى كشمیشى ، سێشەممەی شرۆڤییدووشەممە•
.گەورەڕۆژیدەسپێکیبەتایبەتەو هەیەکاسۆلیکیبنچینەیڕۆژانەئەم. ئاسلەندیداکەلتووری

.دەخورێتکڕیمبوفەکیزۆرڕێژەیەکیو دەکرێتجەژنشوباتمانگیلەكشميشىكێكىدووشەممە•

دەخۆنسوێرکراوپاقلەیو بەرخگۆشتیدەتواننئەوەندەیتا خەڵک، شرۆڤیشنبەیسە ,، دواترڕۆژیلە•

بەردەکەنەجلشیرینیوەرگرتنیلەبەرانبەرکەمندااڵنەبۆنەریتەئەمئێستاکەڕۆژەسێهەمینخۆڵەمێشیچوارشەممەی•
.دەڵێنگۆرانیو خەڵک

ەتام لەم ڕۆژەدا وەک نەریتێک ژنان گولو دیاریی دەدەن بە پیاوەکانیان و خواردنێکی ب.كانوونى دووەمەڕۆژی مێرد•

.یەÞorriمانگیدەسپێکی,مێردڕۆژی. ئامادە دەکەن 

•Þorriلەماوەی. ئەورووپایەباکووریدێرینیمانگێکیناویÞorri،بەناویجەژنی ”þorrablót “کەلەودا، دەچێتبەڕێوە
.دەخورێت، شوێرییان /، ترشى، وئایسلەندیزستانیسوننەتیخۆراکی

.وەردەگرنهاوسەرەکانیانلەدیاریو گوڵبەگشتیژنەکانلەوداکەشوباتەمانگیلە,ژنڕۆژی•

http://en.m.wikipedia.org/wiki/list_of_food_days
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


232021 www.landneminn.is

ڕۆژانی تر–نەريت و جەژنەکان 

بەگشتی ڕۆژەکانی ! 

!سەرەتای هاوین ساردە

بۆجەژنێکەو پشوودانەڕۆژێکیئەمە. نیسانەمانگیلەهاوينڕۆژییەکەم•
دنیڕابوارچاالکیو نمایشجیاوازەکانشارەو ڕەیکیاڤیکگەڕەکەکانیلە.مندااڵن
.دەچیتبەڕێوەمندااڵنبۆبچووک

لەدەگێڕدرێتئاهەنگجەژنڕۆژی.حوزەیرانەی 17ئایسلەندنیشتیمانیڕۆژی•
و ڕابواردنو نمایشبەئایسلەندگوندەکانیشار و هەموو

/http://mml.reykjavik.is/2020/12/02/tyllidagar.کۆنسێرت

مانگیکۆتاییلەگرنگەهەفتەیەکیکۆتاVerslunarmannahelginپشوودانی•
گە ئاهەن. بانکییەپشوویئابمانگیدووشەممەییەکەم.ئابمانگیسەرەتای/تەمموز

کە گەورەکان لە شوێنی کراوە لە کۆتایی هەفتە لە سەرانسەری واڵت بەریوە دەچێت
.ەئەییابەناوبانگترینیان ئاهەنگ گێڕانە لە دوورگەی وێستمەن

http://www.mml.reykjavik.is/2020/12/02/tyllidagar/
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كەمێك زياتر–نەريت و جەژنەکان 

شار ئاهەنگیهاویندالەئایسلەندشارەوانییەکانیلەیەکزۆر•
ەکخێزانەکانەبەتایبەتەکەئاهەنگانەئەم. دەبەنبەڕێوە

.ڕابواردنبۆخۆشەلەوانسەردان

ئاهەنگەکانیلەڕۆژانەئاهەنگەکانیبۆبچیتدەتوانیت•
،  Selfoss  ،Hveragerdiوەکووڕەیکیاڤیکنزیکیشارەکانی

Akranes وBorgarnes.

ادی بۆ یئاهەنگی سااڵنەی نمایشی پراید و شەوی کەلتووری، •
بەڕیوە ڕەیکیاڤیکلە مانگی ئاب لە بۆنەی شاری ڕەیکیاڤیک 

.دەچێت

http://www.festemp.com.br/2020/07/porque-bandeira-lgbtq-e-um-arco-iris.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


پشووی فەرمی لە ئايسلەند
تە تێچووی زیادی بدرێت پێویسبۆ ئەو کارانەی کە لە ڕۆژەکانی پشووداندا ئەنجام دەدرێ

.(01.01)نوێساڵیڕۆژی

گەورەشەممەیپێنج

باشهەینى

گاورجەژنییەکشەممەی

گاورجەژنیدووشەممەی

(گاورجەژنیپاشڕۆژ40)ئاسمانبۆعیسابەرزبوونەوەیجەژنی

(گاورجەژنیپاشڕۆژ50)ویتسونداى

دووشەممەی سپی

(نیسانمانگیلەشەممەپێنجسێیەم)هاوین ڕۆژىیەكەم

(01.05)کرێکارڕۆژی

(17.06)ئایسلەندنیشتمانیڕۆژی

(ئابمانگیڕۆژییەکە)بازرگانڕۆژی

ی نیوەڕۆ(12. 24( )کریسمەس)مەسیحلەدایكبوونىجەژنىشەوی

(25.12( )کریسمەس)مەسیحلەدایكبوونىجەژنىڕۆژی

.(12. 26)بۆکسبازیڕۆژی

نیوەڕۆی (12/31)نەورۆزڕۆژی

25

:ڕۆژەکانی تری پشوودان
شووی پ–کە لە سەرانسەری جیهانن –بە ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتوانی نوێ لە ئایسلەند •

.  زیاتر بە کەلتووری ئاسلەندی دەناسرێت

.  ئەگەرچی وەها ڕۆژهایەک بەشێوەی ئۆتۆماتیکی پشووی فەرمی نیین•

دن یان بکرێت بۆ مەرەخەسی لە شوێنی ئیشکر( پێشووتر)ئەوە سروشتیە بۆ داواكارى •

ووی هاوینان تێبینی بکە کە وەها مەرەخەسێک لە پش. قوتابخانە لە ڕۆژانی پشوودانی گرنگدا

. بەبێ پارەدان دەبێت و کەم دەکرێتەوە

باشتر وایە بۆ هەموو ڕۆژانی پشووی فەرمی لە ئایسلەند لەسەر تەلەفۆن 
ە بۆ بۆ ئەوەیکە منداڵەکانتان بە ڕێکەوت نەچنەو–بیرهێنانەوە ڕێک بخەیت 

!قوتابخانە یان خۆت نەچیتە شوێنی ئیشکردنت



262021 www.landneminn.is

گرنگەکانی ترتايبەت و ڕۆژە

ان هەموو گەورەکان ڕۆژی لەدایکبوونیڕۆژى لەدايكبوون•
جەژن ناگرن، ئەگەرچی هەموویان لەدایکبوونی مەزن 

ن بە نەریتە کە ڕۆژی لەدایکبوونی منداڵەکا. جەژن دەگرن
ەژن یان هاوڕێیەکان ج/بەڕێوەبردنی میوانێک بۆ خێزان و

. بگیرترێت

ان ناوی منداڵەکانیڵکزۆر یەک لە خە.ئاهەنگی ناولێنان•
ەها هەرو. لە کەنیسە یان لەماڵەوە لەالیەن قەشەیەک دەنێن

ەکی ئاهەنگی ناولێنان بۆ مندالەکان باوە بەبێ هیچ واتای
مانگی، ناوی منداڵەکە 6بەر لە گەیشتنی منداڵ بە . ئایینی

داسەپاوە و ناوەکە دەبێ بە بەڕێوەبەرایەتی تۆماری 
www.thjodskra.is. ئایسلەند ڕابگەیەندرێت



بەردەوامە-ڕۆژە گرنگەکانی تر 

ستکردنەوەپشتڕائەم. دینیان پێبدرێت منداڵەکان دەتوانن لە چواردەساڵی.دين وەرگرتن •
تنی دین وەرگ. ئایسلەندنیشتمانیکەنیسەیلەئەندامبوونبۆدەردەخاتئەوانحەزی

www.sidmennt.is. مەدەنیش هەیە کە هیچ پەیوەنییەکی بە ئایین نییە

ن و لەسەر هەرزەکارەکان لە شوێنێک کە سەبارەت بە ئایین و بەها ئەخالقییەکان فێر دەب•
.تێدەپەڕیننکەەدین وەرگرتنالیەنەکانی ژیان گفتوگۆ دەکەن، ڕاهێنانی

ن بەڕێوە دەچێت و هەرزەکارەکان بەگشتی لەالیەئاهەنگ و مەراسیمی دین وەرگرتن •
.خێزان و هاوڕییەکانیان دیاری پارە وەردەگرن

.یەنیبەزۆریئایسلەندلە. ، چ لە کەنیسە و چ لە ئاهەنگێکی مەدەنیدين وەرگرتن•

27

http://www.sidmennt.is/
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بەردەوامە-ڕۆژە گرنگەکانی تر 

ی زۆر جووتی هەر ساڵە لە ئایسلەند هاوسەرگیر.ئاهەنگى ژن هێنان•
ر یان لە تۆ دەتوانی لە کەنیسە، لەگەڵ ڕێکخراوەیەکی ئایینی ت. دەکەن

.نووسینگەی دەسەاڵتی ناوچە هاوسەرگیری بکەیت

و ئەم جووتەکانی هاوڕەگەزباز دەتوانن لە ئایسلەند هاوسەرگیرى بكەن•
ا هاوسەرگیرییە هەر وەک هاوسەرگیرییەکانی تر بە گوێرەی یاس

.قەبووڵکراوە

پرسەکە بۆ زۆربەی . ئایسلەندی دەمرن2000سااڵنە نزیکەی .پرسە•
ی بوونی قەشە لە کات. ئەوانەی کە دەمرن لە کەنیسە بەڕیوە دەچێت

.ناشتن بەزۆر نییە

ندا، لە ناشت. ناشتن و سووتانى الشەى مردوو:دوو جۆرى ناشتن هەیە•
ەگەر ئ. لەش لە سندووقێک دادەنرێت و پاشان لە گۆڕستان دەنێژرێت

لەش بسوتێنرێت، کووپەیەک کە داگری خۆڵەمێشی پاشماوەی 
.سووتێنراوە لە گۆڕستان دەنێژرێت
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ئايین لە ئايسلەند

و ئازاررس و تبەبێخۆیانئایینیدەتواننخەڵکێکهەمووکەئەمەیەواتایبەئەمە. هەیەئایینىئازادیىئایسلەند•
بڕیار ئەروەها ئەمە بە واتای ئەمەیە کە هەر کەس مافی ئەوەی هەیە کە سەبارەت بە ئایینی خۆی. ببەنبەڕیوەسزا

.بدات، یان لە هیچ ڕێکخراوەیەکی ئایینیدا ئەندام نەبێت

لەبەشێكەیسلەندئانیشتمانیکەنیسەی. واڵتەیەئەمئایینیڕێکخراوەیگەورەترینئایسلەندنیشتمانیکەنیسەی•
گرنگی ئایین لە ژیانی خەڵکدا جیاوازە، بەاڵم کەنیسە (. Lutheran-Evangelical)ئینجیلى-لۆسەرىنەریتی

ەس بۆ ، هاوسەرگیری، پرسە و ناشتن، و هەروەها پشووی کریسمدین وەرگرتنسەبارەت بە ئاهەنگەکانی وەکوو
.زۆربەی خەڵک گرنگە

یاوازی لە کۆمەڵگا گەورە و بچووکەکان لە ئایسلەند هەیە و کۆمەڵگا بەگشتی لە ئاست بۆچوونەکانی جێک زۆر•
.ئایینی و فەلسەفی خەڵک سنگ فراوانە

قەشەکانیەیمووچئایسلەنددەوڵەتی. ی خەڵک دەگاتە ڕێکخراوەکانی ئایینی شوێنی تۆماکردنیانیبەشیک لە باج•
.دەداتئایسلەندنیشتمانیکەنیسەی

لەەرمانەکانفبەڕێوەبردنییانیاسابەڕێوەبردنی، یاسادانانلەنییەکاریگەرییەکیهیچنیشتمانیکەنیسەی•
.ئایسلەند
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