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  جج  رهره  جید فهجید فه  خالید مهخالید مه  ....   .... ....دد  مهمه  شید محهشید محه  رز سامان رهرز سامان ره  زۆر بهزۆر به

  
  ..   نووسیوه نده مکت بۆ به وه، تی بزمارکی شیوعی رکی ترسنۆکی بابه مک بۆ نووسه  وه رچه ردری په  ژر سه له
ر  رانبه  رای به  گوێ له ب ده، کانی دیموکراسی پی پرینسیپه هب  چوونکه، م که ت ل ئه که مه و وه که ی بزماره وه ست خۆشی خوندنه تا ده ره سه

برو   زه  بهک وه نه،  یه  دیالۆک هه ی بهموو رۆژک زیاتر پویست  هه مۆ له ی کورد ئه قی ئمه  ئه  که من بوام وایه، ترش زیا وه له، بگیرێ
  .  یه ت هه که مه ر وه سه م له یانهندک بۆ چوونی برا رمووی هه  بفه ر ئیجازه گه م ئه به، زۆنگ

کانی   ئیمزای بزماره وه هانی خۆیناوی سی  به نده ر به گه بوو ئه هواو ئ د ته سهر د ده ت سه که قسه، رکی ترسنۆک رمووی نووسه فه  ـ ئه1
  .  کی خوازراوه ناو وه شیدن یان ئه ڕاست سامان ره رزتان به  به  که م هشتا لم روون نیه به،  کردایه نه
ڕزتان  ر وان ئیتر بۆ به گه  ئه باشه. )  کانه ستت بزماره به  مه دیاره(.... .. نیت ی کانت ده  چرووکه که فیشه وه  دووره ر له رمووی هه فه  ـ ئه2

  ؟ ت بوون بتاقه
  مافه له ر ک هه  نه که، هون بینین خه یاساغ کردنیویش  ئه شن هاوبهک خادا  یه کان له  شمولیه موو حیزبه هه سامان  کاکه ـ 3
ر   به ر هیچ نا له به له، وک با خراپیش ب  خه له   نیهر پرسیار به ر ون بینه خه  وه هشڕووی قانونی کو له به،  هی ئینسانکان تاییه ره سه
 فیدل دارڕزی  که قانوونه نھا ته  نهو و خه ر ئه سه  لهی م بکه مه حاکه ووێ م تهبر  گه ئه. یبین  ب ئاگایی ئه به و وایه شیرین خه ی له وه ئه

ک سیستمی  ر یه گه نا ئه ده،  قازانجی ئیمپریالیست ب  لهبادا نه، کا م دیو دیو ئه ئهکان  کانی کوباییه  ونه خه تائستاش  که   ماوهکاسترۆ 
  . گرێ  هاو ووتی هه دار له،  بینینون ر خه سه  له ییه پی شووره، ر بچ شه به ختک له  و نهب ڕک هه یان بیرو باوه هوسیاسی 

ت  سه  ده دوو حیزبهنھا  ی ته نده  گه وێ باس له نی ئهکا ن رۆژنامه که یاته  حه شاره ش له و ئوه جھشتووه  ووتی به نده رمووی به فه  ـ ئه4
خۆشی ،   دواوه ش به یه قه م ده له خۆت  له خۆشی  یه قه م ده تا ئه هه ر واب گه هئ، ن  بکهکومونیست باسی حیزبی  ت دیوه و نه، ن  که  ئه که داره
  . کان  ناو ڕۆژنامه  هاتنه وورده  وانیش وورده ی ئهکان هوا باس  ئه چوونکه، وتوخواز ی نا پشکه  ئمه له
یان  زۆربه، موویان م هه ر نه گه ئه، وانی تر  ئه یزبی شیوعی سۆماهر ح سه ککیان له یهنھا  ته،  د بزمارم نووسیوه ی سه تائستا نزیکه  ـ5
   بهیشد ر سه د ده  سه و ککیانه یه ر به  سه نده  بهرمووی فه ئهڕزت   بهو، ن که تی ئه رایه  رابه و دوو حیزبه  ئه که  واریه تی کورده سه ر ده سه له
رزیشت   به خۆزگه، ی هاوڕیانی سۆماڵ ئامبازم ب یه و شوه ککیان رۆژک به م دی یه نهم بینی و  نهم  به، نی یان دا ئه نده گه

هنا   ده مه و عاله وازت له، یان لبگری خنه  ره ت تیا نیه وه تی ئه ر خۆشت جورئه گه و ئه، ت الئیکه  مه بوو به ده ی خۆت ل نه که حیزبه
  . ن وان بکه ختکیش باسی ئه نه
  علوماته م مه ئه، وانا نیت د ئه ی خۆ له ئه،  نیم و حیزبه ر به شی سه و ئه،  وه نه مت ناده رمووی حیزبی شیوعی سۆمال وه فه  ـ ئه6

  ؟ وه نه ده مم نه  وه ریان داوهزانی بیا رێ هناو چۆن ئه  کونده ت له وورده
ی  که ر حیزبه سه تهوو برد، بوویت  دووریت توره وه وانه تر له ران کیلومهزا هه کهرزت   و به  ـ من باسی حیزبی شیوعی سۆمام کردووه7

و  به ڕزتان  سۆماڵ بینیووه الی به له وکم که  خه ر ترسنۆک بوومایه گه من ئه، یه وه نابتانه ی جه که ی بۆ چوونه وانه  پچه به  واته که، عیراق
  . کرد ده ستی پ نه  ترسنۆک ده بوو به ختک شارستانی تر ده ت نه که مه ردری وه  و سه وه دایه ئه نهنگی  ره  جۆره

ر  گه  ئه  وایهپی   نده به،  وه شه ئوهی  که حیزبه کید بهت  کوردستان بهکانی  سیاسیه موو حیزب وچاالکیه واوی رزم بۆ هه هڵ ت  گه  ـ له8
ر  گه ک ئه هیچ ئایدولوجیایه ،  ی ئاشکرا کردووه  ڕاستیهو ئه   که سه  به نده وه هگۆڕیب ئ  کوردستان نه لکترونی تا ئستا هیچی له ئه میدیای

  خنه قابیلی ره، کانی رکرده  وسهکانی و کارهڕ و بیرو باوه ق نیه تی موتله قیقه نی حه خاوه، یان ئاینی هو، یی وه ته یاخود نه، مارکسی بت
   . ن شه رتن و موناقهلگ
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ری و  ت گه حشه کارکی وه   وه کانه ریکیه مه  ئه ن فرۆکه الیه رقاوی له کوشتنی زه((: کانی کۆمونیستی فۆلکلوری فیدل کاسترۆ نرخه  به  ووته له

  )) نائینسانیه


