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  ندیندی  قشبهقشبه  وان نهوان نه  ردهرده  هههه ...  ... ر منداڵر منداڵ  سهسه  ی لهی له  آانی ئیمهآانی ئیمه  ترسییهترسییه  مهمه
  

" www.ferris.com"ی سایتی فیریس م دواییه آانی به ڕاپۆرته
یی  نھا ئیمه  ته ینه و ئیمه ی ئه%45  وا زیاد له آه، ریانخست ده

  ی له رانی ئیمه آارهنه نردرن بۆ به  ده آه، "spam"ڕیكمین 
م  پی ڕاپۆرتی ئه  به ینه م ئیمه و ئه، ب پرسكردن ا بهجیھاند
  نده رچه هه، دان ملیار دۆالر وتنی سه  هۆی زیانكه بته  ده سایته

  م جۆره رگریكردن له ر بۆ به  به گیرته ڕو شونی زۆر ده
و ، ستی مندان  ده نه گه  ده م نامانه ها ئه روه  هه وه،  ینه ئیمه

م  له، ر مندان ندن بۆ سه رمه ره ڕۆآی زه گری ناوه زۆركیان هه
 بواری  آات له  آارده  آۆمپانیای سیمانتك آه وه ڕوانگه

  م جۆره ترسیی ئه ی مه بۆ زانینی ڕاده، ك نجامدانی ڕاپرسییه  ئه سا به هه، آان زانیارییه
تی  و چۆنیه،  نهم ناما ر ئه رامبه وستی مندان به و هه، ر مندان  بۆ سه نامانه
ی  و مندانه ی ئه%"80 " وا له ریخست آه  ده آه ڕاپرسیه،   نامانه م جۆره آردنی ئه ه مامه
و ، ی ڕیكم  شوه یان بۆ دت له  نامانه م جۆره موو ڕۆژێ ئه هه، هنن آارده ی به وا ئیمه آه
ر  سه ن له به ر ده سه بهآانیان   آاته  مندان زۆر له آه،  ڕۆژانی پشوو تی له تایبه به

یری بكات یان   منداڵ سه  نین آه وه  هی ئه م نامانه ڕۆآی ئه  ناوه و زۆر له، رنت ئینته
  .  وه بیخونته
و ،  ساڵ بوو18 تا 7 نوان  نیان له مه  ته آه، س آه" 1000"ر  سه نجام درا له  ئه آه ڕاپرسییه

و ، آان  ڕیكمییه ڵ نامه گه زایی مندان له رهی شا رباره  ڕوو ده تك خرابووه ند بابه چه
  شداربوون له  به ی آه سانه و آه آاتك پرسیار آرا له،  م نامانه ی ئه رباره وستیان ده هه

یان  هآان ئاماژ سه ی آه%"80"، ی بۆیان دت و نامانه ی سروشتی ئه رباره ده،  آه ڕاپرسییه
  شداریكردن له آو داوای به وه، ن نده ی بۆیان دت پوپاگه و نامانه ی ئه وا زۆربه  آرد آه وه به

  رگره وه" یشن توو ی سته پله"آو ئامركی  وه، قدار  ناونیشانی زه به، پشبآ و ڕاآشان
آان داوای  امه ن ریانخست آه ده%" 62"،  وه سروفاتیه موو مه  هه شتك بۆ هاوای به یاخود گه

  سه هه" ناونیشانی  به،  وه رنته  ڕی ئینته ن له آه  ده وه ندی و ڕاگۆڕینه یوه دروست آردنی په
م  وا ئه ریانخست آه ده%" 61"و ، "رنت  ڕی تۆڕی ئینته  ناسینی جوانترین آچ له به

  ی بۆیان هاتووه انهو نام ئه%" 55 " و له، ن بۆ آۆمپانیاآان نده ی بۆیان دت پوپاگه نامانه
م   آشی خۆت آه نیو آیلۆ له"آو ناونیشانی  وه، رمان آانی ده مه رهه ن بۆ به آه  ده نده پوپاگه

   آه یشتووه ست گه ده یان به وا نامه ریانخست آه ده%" 51"و "  دوو ڕۆژ نھا به  ته وه ره آه
  یان به نامه%" 47"، و هتد. . . یاگرارمانی ڤ لی جوانكاری و ده لوپه ن بۆ آه آه  ده نده پوپاگه

  آه، و فلیمی سكسی وشتی و ونه دڕه ندین سایتی به  بۆ چه  لینك آراوه  آه یشتووه ست گه ده
ی مندان  وا زۆربه  آه دایه مه  له آه آشه، یریان بكات ك سه یه  هیچ شوه منداڵ ناب به

پی  به،  یانه  هه ی آه قدارانه  زه و ناونیشانه ۆی ئه ه  به م نامانه ی ئه وه  آردنه ستن به ده هه
 و  م نامانه ی ئه وه  آردنه ست به ده آكیان هه  پنج منداڵ یه ر له  هه م ڕاپۆرته ئه

  . %"21 " ی له  نزیكه واته، ی وه خوندنه
Hardawan Naqshbandy 

Kurdistan-Hawler 
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Web Site: http://it4kurd. tripod. com/
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