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  ڕ پیرۆززاده باوه ... ر یان ئیسماعیل سبه ر نوه ئیسماعیل ئه
ربازی  عس ده ری به دان له سبه شوازی پیاهه، گات مۆش ده س تا به ئه ندان آه له آوردستان الی چه

 ی آه ت و بخووره ززه ڕابی جیھان آه بۆن و تام و له ك آۆنترین شه ڕه وه عس ته ری به دیاره سبه، بووه نه
آانی  زیله ك دۆالری شدارو وتاره هه عس فنكه وه ری به سبه، بت ر دیواران ده  دیوارو سهبن
ك چاوی  آانی حزبی آوردی نه ڕی رۆژنامه عس له رووپه آانی به لفازه ری ئه سبه، رآی سوتان رده به

 وه تاوانبارترین توژ داخه وه به م رووه له، ن آه آانیشمان ناشیرین ده وه باتی نه كو مژووی خه ئمه به
توانرت رۆژانه له  گه ده بۆ به، دان دان به شوازی پیاهه ن له درژه) نووسان رۆژنامه (ران و نووسه
عس  تی به سه ی رۆژانی ده وه قلیدآردنه ك ته و شوازه وه آان ئه ڕه حزبییه و ماپه ری رۆژنامه رووپه

مك بۆ  ه له قه، یه آكیتر جیاوازه هه رك بۆ یه آان له نووسه دانه م دیاره ئاستی پیاهه به، ببینرت
ی  عمیمكی حزبی له پشتی نووسین و پرۆسه آرت ته ست ده ك هه ها زۆر جار وه روه مكی تریش هه ه قه

یان آانی ژ نده هه موو ئاست و ره ش آاركه زیان به هه و آلتوره ر ئه سه آارآردن له، آان بت دانه پیاهه
  . نت یه گه ده
آه رۆژی ، وه رزنجی بھنمه م آورته نووسینه نووسینكی ئیسماعیل به لماندنی ئه آرت بۆ سه ده
له  بات ی ئۆرگانی پارتی دیموآراتی آوردستانی عیراق ی خه ی رۆژنامه ڕه  له دوا الپه14/12/2006

ك  نیا وه تكایه ته، دات ده هه فا بارزانی هال مسست ب هۆ به مه آه به، وه بوی آردۆته) ل له (ی آه گۆشه
 ن گه بووم بزانم ئوه چۆنی تده ن آه من هیچی لحای نه یه بكه واژه سته م ده یری ئه نموونه سه

می ئا  رچه مان له ژر په آه رمه رۆآی هه موو سه فا بارزانی به هه مان مسته وره ی گه رآرده سه(
رانم  می نووسه ه رو قه وه باسی ئاستی نووسه ك له پشه وه) وه بات آردۆته ه چاوی بۆ شاخ و خ آه پیرۆزه

  ت به ئیسماعیل بنووسم؛ باره آرد پم باشه بۆ مژوو دوو س در سه
آك له  ی آوردی دانا ئیسماعیل له یه عریبكردنی دراسه ته ی رنامه عس به  آه به1979 – 1978سای 

و آاته  م دا آه ئه ه آردو به آاركی باشی له قه آه  پیرۆزبایی له پرۆسهعس  آانی به بیه ره رۆژنامه عه
  . ولر یاندنی مامۆستایانی هه یمانگای پگه ناوبراو قوتابی بوو له په

. نا بۆ ی دح و سه وته مه ك و له آوردستانی نوێ دا آه. ن. ڕین خۆی آرده دۆستی درینی ی له دوای راپه
  . آانی رآرده ك و سه. ن

شخ ، ك و حزبی شیوعی آوردستانی عیراق. د. ك و پ. ن. تی له ی و یارمه  موچه31/8/1996له دوای 
آگرتووی  ولری یه یاندنی هه تی له راگه و آاته مانگگكیش یارمه ئه، گرت رده وی وه ته تیفی قه له

  هتد.. ، رگرت ئیسالمی آوردستانیش وه
یشتووه آه پاڵ  مجاره باش تگه م ئه ك به. د. خۆری پ  موچهبه ئاشکرا بووه به، وه  ه– 2000له سای 

  . یه دانی پله جیم هه ك پویستی به پیاهه. د. ری پ وتن له ژر سبه آه
ری  گه  بی رۆژنامه ده داندا ئه ن له پیاهه  وه آه چۆ ی بخوننه آه وه نووسینه رموون به ویژدانه فه

  . دۆڕاندووه


