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  . . ی آوردستان نتی آوردستان نت  مین ساهمین ساه  شتهشته  هههه  پیرۆز ب یادیپیرۆز ب یادی
  

آوردستان نت  آرێ ئه. یدا آه  بواری آاره ره له ر و داهنه ختكه ر فارس مرۆڤكی خۆبه ئومه، ویسته زیندوو خۆشه  آوردستان نت سایتكی 
بی  ده  ئه ن به گه ده ت خزمه نه  ی آه تانه بابه و ئه ی  وه آردندنه بو نه ش به ه و ئه. آان  جیھانیه سایته  ئاستی بچته و وت زیاتر پشكه

آان  خنه ی ڕه زۆربه، سیاسی ی نده گه ی خنه ڕه ندێ  له هه جگه. خنه ڕه  ی ناویان لنراوه تانه ك بابه ه نیشتمان و ل و گه   به نه وه، آوردی
ی  یا آشه، ر ڵ نووسه گه یه له خسی هه شه ی خۆی آشه گر خنه ڕه، آانا یسه ی آه ربهله زۆ . ر ك بیناآه  نه ره ی ڕوخنه خنه  ڕه وه  بته بوده آه
ر   سه ستدرژی آردنه  بته ده چ ده رده  ده خنه ڕه  له دا و آاته له.  ره  نووسه بینی آه ر ده رامبه به و ئازاردانی شكاندن  چژ له تی و رونی خۆیه ده

 . ر سزا بدرێ ست درژیكه ب ده وانی ده به پی یاسای ڕۆژنامه. ره نووسه  ویش ی ئه آه ره رامبه مافی به
ك   نه ره تی نووسه سیه آان شكاندنی آه  خنه ڕه، ش زیاتر مه له. ی آه ته ك بابه گرن نه چاو ده ر ڕه تی نووسه آان ژیانی تایبه گره خنه ی ڕه زۆربه
  ووه له آان خنه ڕه ن و آه ماشای ده م ته آه گرن و به چاو ده ڕه ش به خاكی ڕه خزانی ی هوه و آش جیابونه: بۆ نمونه. نگاندن سه ت هه بابه
ری  سه چاره ن بۆ آه زاران ركخراو آار ده  هه به، یه ها به  ل به  گه تییه  مرۆڤایه ندیه یوه و په ڕۆژئاوا ئه  وتانی له، آاتكا له. کا ست پده ده

  دژی سۆز ب و بیكابه مه مرۆڤ سته.  ی ڕزه مایه ست ن هه مومرۆڤكی خاوه بۆهه. آراوه  هشتا پیان چارنه جیابونه خزانی و گرفتی
ن له ناوی  آه رم ده واته شه، نرن آان ده خنه س ڕه دره ب ئمی ئه به آان به ناوی دروستكراو گره خنه ڕه ل له گه خاكیتر آه. جاری گاته
م  آی زۆر ئاشكرا بۆ ئه یه نمونه. ووتانی دنیا وانییه له گشت ۆژنامه  وشتی ڕ ڕه  دژی مه  ئه رنجه  نی سه شایه. ۆیانی خ قینه ڕاسته
ر و  ناوی نووسه  وه، فۆن له ی ته ژماره، س دره یل ئه ئیمه، واو سی ته ه در ئه تا   وه دا نوسین بوناآاته نه  آه ك له یه هیچ ڕۆژنامه  سته به مه

ب  ت به ر بابه وه گه آرته ده تازه    ڕۆژانه  آترۆنیه له آی ئه یه بی آه ڕۆژنامه ره منتدای ئه :آی تر یه نمونه. گا ست نه ده ازناوی خزانی بهن 
  . برێ الده زوترین آات آانی به ره تی نوسه سیه  آه به تی سوآایه ت به باره  سه وه ئاگای بوآرابته

وام  رده میشه به ه هه زیندو م سایته   ئه وه. رگرێ دفراوانی وه  به آانم خنه هیوادارم ڕه. ر فارس ڕز ئومه به  بون له اندونهستخۆشی و م وای ده
  .  نیشتمانه ل و گه  تی و مرۆڤایه ت  خزمه له پز آه تی نوێ و به ی بابه وه   بوآردنه ب له
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