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  . . . نی یه گه  چیرۆآی آوردستان نت رائه نجامی آۆتایی پشبرآی آورته م ئه ری بابان دووه ری هونه له گه
 

سایتی آوردستان نت ی ئازیز  2005می سای  مانگی تشرینی دووه ی له وه پاش ئه
بوو  وه ئه. . دا م پشبرآیه شداربوو له چیرۆك به28، یاند  چیرۆآی راگه پشبرآی آورته

ری  له ك گه  وه وتوو دیاری آران وپاشان ئمه رآه  سی چیرۆآی سه وه نگدانه رگای ده له
  وه شه وه ربه هه، ستۆی خۆمان  ئه آانمان گرته ته رآی خه شاری سلمانی ئه ری بابان له هونه
ندی  زامه دوای ره ر له به آادیمی بگرته  شوازكی ئه آه ی پشبرآیه وه ستاین بۆئه وه نه

ران ورۆشنبیران  نوسه ر داوای زۆرك له سه وله، سایتی آوردستان نـت ی ئازیز
زانكۆی سلمانی  آی پرۆفیشناڵ له یه ی لیژنه وه ش بریارماندا به شداربووانی پشبرآكه وبه

تا بتوانین  شداربووی پشبرآكه  چیرۆآی به آورته28ر  نگادنی هه سه پكبھنین بۆ هه
  یه جی ئاماژه، ین وتوان دیاری بكه رآه  سه وه آادیمیه نگاندنی ئه سه ری هه م له وهجاری دو

  : وه ی خواره رزانه م به  پكھاتبوون له آه لژنه
  
  . .  رشتیاری لیژنه رپه سه. . . پرۆفیسۆر دآتۆر ئیحسان فوئاد -1
   ندامی لیژنه ئه. . . ر قادر محمد نوه دآتۆر ئه -2
  ندامی لیژنه ئه. . . مد نوری عمر آاآیدآتۆر مح -3
  
ی الی  م جۆره  به وتووی پشبرآیه رآه رسی سه نجامی آۆتایی وهه  ئه یشتنه مرۆ گه ئه

  :نین یه گه  رای ئه رچوو آه  ده وه خواره
 
  م  آه پۆستی یه. . . بدوو سوور ئامانج عه)  شقارته(چیرۆآی  -1
  م پۆستی دووه. . . . زا چنگیانی جه) رهات سه بی ماچی تۆ چیم به(چیرۆآی  -2
 م  پۆستی سیه. . . . ند چرۆ زه) ویستم بژیم(چیرۆآی  -3
  

وامیی  رده  هیوامان به آه وتووی پشبرآه رآه رسی سه  هه ورای پیرۆزبایمان له
 چاپ ستی به ده ههری بابان  ری هونه له گه  نین آه یه گه  هاوآات رای ئه وتنیانه رآه وسه

ی  رمایه آات وسه  چاپ ده دانه1000تیراژی  توی آتبدا به له آه مه رهه به28ر  آردنی هه
رسی  ی هه وه  له جگه، هید ی شه بجه ه  دیاری منانی هه ینه آه ش ده م آتبه فرۆشی ئه

 آكیان ر یه هه) ند زه چرۆ-زا چنگیانی جه –بدو سوور  ئامانج عه ( وتووی پشبرآكه رآه سه
 . . . ین آه ت ده  خه م آتبه یان له دانه) 20(

  . . . . بت ده)  چیرۆآی آوردستان نت آورته(ش  م آتبه ناونیشانی ئه
  ری  به روه  به

  ری بابان  ری هونه له  گه
  مال   علی آه
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