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بدوالی  ه کاک عوالمیک بو(..  هو هماین هل ه کومیکسانی خوازی هنگری ی هس ه لرزو زیندو هرب هس هتو مردیت و ئیم

  سدیق جیھانی... ) دی هموهت
  

 یسازمان" سکرتیری "دی هوالی موهتدعه ب"تنیکی له گه ل و هچاوپیک" ئاسو"ی روژنامه ی 296ژماره ی 
، یه که م. الله که راوه ه گداز ته وه ری جیاوا3له ، ویژهورو وتدام دی ه و ئ که ردوه"زه حمه تکیشان

 که چه ند روژ له مه "حمه تکیشان زه یسازمان" و کونگره ئالوزه که ی یران هکی کورته به ق ه ژهئاما
و حزبی کومه له ، م ھهو س"  کریکارییکومونیزم"وتی ناسراو به  هر، دوهه م.  ته واو بو به ناکامیوبه ر

  . مونیستی ئیرانکو
 روداوه کان و  ره وتیله، که ردویه تی" ئاسو " یله روژنامه" عه بدوالی موهته دی"ئه م قسانه ی که 

به   ه هه ر بوی وهرگه لیک دو، شیوه کانی ناو ریزه کانی کومه له و حزبی کومونیستی ئیرانو ن رازو هه
  . مه وه هبد والمیکی کورتی پ، ده زانم پیویستی
   کونگره

حمه  ه زیسازمان"ئاماژه یکی کورت به کونگره ئالوزه که ی ،  داله سه ره تای وتو ویژه که، ئه گه رچی
ر چه ند خالی گرینگی   سه ینه بخهیکه به باشی تیشک  وه ه ئر به له  لیره داوبه الم، که راوه" تکیشان
  . نمکه ردن له سه ر ئه م کونگره یه دواز له قسه ، دیکه

   "عه بدوال"ابونه وه کی کاک شه وه ی جی
به ر له ئه وه ی که له "، له والمی پرسیاریکدا ده لیت" عه بدوالی موهته دی "له م وت و ویژه دا کاک

 م ه ئروانگاکانی له سیاست و تمره خنه ی پیویس،  جیابینه وهی کومونیستی ئیرانکومه له و حزب
 قسه که ردن له سه ر ئه م جه ره  سه ره تایئیمه وه که ی جیابونهو هه ر بویه  شکیالته گه رتوه هت

  . "یانه نیه
رانی به ریزی  هخوین بو پیویستهگه لیک واقعیه ت له به رده ستدان و، هعایدم ئی هبو والم دانه وه ب

و  هریزه کانی کومه له و ئ، سه ره تا. باس بکره تو خه لکی ئازادیخوازی کوردستان  "ئاسو"ی  هروژنام
شت و پاشان ریکخراوی ھیان به ج هشکیالت هم ت هئ" عه بدوال" که هاوکات له گه ل ش هس هچه ند ک

 کاک وتی روداوه کان هه ن و جوان ده زانن که هئاگاداری ر، یان دروست کرد" زه حمه تکیشانیسازمان"
له ، انه به پیچه ووبه لک. هو هبو هن  کومه له جیا ئاکامی خه باتی ناوخویله" عه بدوالی موهته دی"

ی حزبی 7هینان له کونگره ی  ه ننگ دهتای ته شکیالتی و  هکومه لیک خ،  سیاسیی نده گهئاکامی 
به  ئه م ته شکیالته یریزی ،  حزبندامی کومیته ی ناوندی هیته ئب بکهی کومونیستی ئیران بو ئه وه

  . بو خوی هه لبژارد شه ی ره  ژه م روئه و جھشت
روی له " گلوله ی به ختی کاک عه بدوال،  ئه م جوره شتانهن و ئاشکرابونیرودادوای ، شایانی باسه

ناو  له ی ئوتوریته و  متمانه ئیتر که  کرد راستیه م هبه دروستی هه ستی بیشی  وو خولژی کرد  ره سه
 باوریان به  مژ بوو له که دیکه که سی 18 له گه لهه ر بویه ، له ده ست داو کانی کومه له هریز
  . ماالوایان له کومه له که رد،  نه مابوازی کومونیستیریب

 یانیچاوپوش" عه بدوال"ریزه کانی کومه له به نیسبه ت سکانداله سیاسیه کانی کاک ، به الم ئه گه ر
 له کونگره ی وت  اه بدم به ریزه ه بان نگی متمانه ده ئه ندامان، ر ه یان ئه گچی ده بو؟، کردبایه ت

چی ده بو؟ ، بژردرابا هه ری گشتی حزب کومه یته ی ناوه ندی و سکرتبۆت ئیران و ی حزبی کومونیس7
دا له ناو ریزه کانی کومه له و حزبی کومونیسته به شانازیه و"عه بدوال"کاک  و کاته ئه م وایهپ 
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ه له دژی ئه و که سانه یش ک، اله کانی که ردنه وه ی سکاندنی و قه ره بوه و بو خوشیریو هیما هد
. و به توندیش له گه لیان ره فتاری ده کرد ستا هو هراد،  خه بات بکه نوه هویست به ناوی کومه ل هیان ده
 هه لبه  هچونک، تی له م چشنهش و ر گه  ناو ڕم و ئه بچینه  نیهپیویست، عایهی ئه م ئیدلماندنی سهبو

" عه بدوال"کاک .  هم جوره پرسیارانمیکی رونه به ئه وال، زینه سیاسیه کانی ئه م به ریزه هزین و داب
دن رکر هه ر ده م الینگری کاشدا هکومه لباته ناوخویه کانی   و له خه ههه میشه عاشقی مه سئولیت بو

  . وهوله ب هکوملسورانی  ه هکانی یدانه مهی  هو هسک کردن هرت هب حزبی کومونیست وبه ناوی 
ئه و کات ،  وه ینه ده هه، ه له و حزبی کومونیستی ئیرانر الپه ره کانی میژوی ناو ریزه کانی کومه ئه گ

 له شینیدو عه فوکر "عه بدوال موهته دی"گه لیک سکاندالی سیاسی و هه لبه زین و دابه زین له کاک 
 له ئه گه ر و سکانداالنه و به تایبه تی لههه ر کام ، له راستیدا. ده بینین الیه ن کومه له وه

  لهاوناسر هتاوانبار د  به" عه بدوال"کاک ، ی رویان بدایه تروپایوو والتانی ئک ه ویاسایی یک هجیگای
  . منونی دله گه ورکه ی کومه له بیت هده بیت م" عه بدوال" کاک هه ر بویه. ار ده کر دهزبیش یح
   "گوری به کومه ل"

زبی کومونیستی ئیمه له ح، ده لیت" دوالی موهته دیبعه "،  دیکه ی وت و ویژه که داگوشه یکیله 
 و له لیره دا. "کانی کومه له گوریکی به کومه له بو کادره"، یزبهبو ئه وه ی ئه م حر  هئیران هاتینه د

.  ئیران به پیویست نازانمیکولینه وه سه باره ت به حزبی کومونیستباس و ل، عاکهیر نزم بونی ئید به
ئه بیته ته له " عه بدوال"هه ر ته نیا القی کاک ئه م باسه یش بکه ینه وه به گومان ، ره به الم و ئه گ

هه ولی ، بویه ئه م به ریزه تا ئاخری ئه و کاتانای که له ناو ریزه کانی ئه م ته شکیالته مابو. وه
 به الم هه ر به و ده لیله ی که پیشتر ئاماژه م. ی ناوه ندی یستی دا که ببیته ئه ندامی کومیتهپیو

  . پینه دا ئه و مه یدانه یان ریزه کانی کومه له، پیکرد
و به به لک، و خاله الوازه کانی ئه م حزبه نیه له که موکوری" عه بدوال"نفره تی کاک ، له ئه ساسدا

والوازی  ته نیا له کزی" عه بدوال"ره خنه ی کاک ، ئه گه ر. له کومونیزمه و ئه قی ئه سلیر، وانه پیچه
ویت که  وه؟ لیره دا به جوانی ده ر ده کهیه نه ما، ومونیستئه ی بوچی دوای الدانی ک، زبه بویئه م ح
فی له قورس و قایمتر له جاران له کومونیزم و ما یه که کومه له وه" موهته دی" ره ق و نفره تی ته نیا

کاک . دیفاع ده کات،  پک هناوه کومه له ی ی پناسهله بیدایه ته وه به رابه ر بو ئینسان که 
ات ب هه ر بویه خه، که کومونیزم مردوهپیوایه ، رانی نیزامی سه رمایه داریالانگ  باقیوه کو" بدوال هع"

  . ده زانه ت" گوری به کومه ل" نیایکی یه کسان به د بو دامه زراندنی
گوری به " نیای سه رمایه داریه که ئه وه د، یعایانهجوره ئید ئه م  به پیچه وانه یراستبه الم 
، نمونه کانی ئه م واقعیته ره شه.  دانیشتوانی کومه لگای به شه ری هه لکه ندوه بو زورینه ی"لی کومه

له شاشه ی تیویه کان بکات و ئینجا جوان  دایه و ده توانیت چاوه یک" عه بدوال"له به ر چاوانی کاک 
و زوربه ی شونه کانی ، ئه فغانستان، فریقا هئ، گوسالوی پیشووی، ئیراق، ئیران، له ئه مریکا، ده زانیت
  . چی ده گوزه ریت، ی عه رزه ئه م کوره دیکه ی

هه میشه ئاال  ئه وه یه که، کومه له سه ربه رزیه کانی ک لهیه ک" عه بدوال"بو ئاگاداری کاک 
 بی وچان بو البردنی هه الواردنه سیاسی و ئابوری و کومه الیه تیه کان یلگری کومونیزم و خه بات هه
  . بوه

ساسدا  له ئه، پیکردوه ئاماژه ی"  موهته دییعه بدوال"که " سه ر به رزی و گوره به کومه له"جوره ئه و 
تیده  رده وام ههه ژاراندان و ب که له سه نگه ری ئه و که س و که سانه ی. مانای جوراوجوری هه یه 4

یان ده لین سه یشتن و پخوشه ویس داله ناو کومه لگا، دریت بگویو باش هکوشن بو ئه وه ی ژیانیان به ر
مه رگی فیزیکی ، م که یه.  مانای هه یه3سه رجه م ، شیان گوری تاکه که سی گوری به کومه ل. ربه رز
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ریشه ی له خه   سیاسیهئه م جوره مه رگه، سیاسیه مه رگی دو هه م. مریت ئینسان ده که به ته وای
ش  رگه م مه ئه، هتی الیه مه رگی کومه ه مھس. هخه لکی و کایه کردن به ئاره زوه کانیناراستی ، تا

  . م جوره شتانه دایه زی و ئه تل و ده ی له قه ریشه
سه ربه رزین بو ئه وه ی که له ریبازی هاوریانی گیانبختکرودمان . ئیمه سه ربه رزین، به م پیناسه یه

ه رده وام تیده کوشین وسه نگه ری کومونیزم و میژوه یه کسانی خوازه که ی کومه له المان نه داوه و ب
عه بدوالی "کاک ، به م پیناسه یه. ن متکیشان به ئاره زوه کانیان بگه کریکاران و زه حبو ئه وه ی
گیانبختکردوانی کومونیست و میژوه یه کسانی خوازه که ی  پشتی له  ئه وه یوب. مردوه" موهته دی

 اکریکاران و زه حمتکیشان بون و ئیست" عه بدوال"هاوپیمانی پیشوی کاک ، بو ئه وه ی. کومه له کردوه
کونه په رستانی وه ک ، " ئه کسه ریه تیچریک"، "پنتاگون"ژنراله ده ست به خوین سوره کانی 

  . مریکان ی ئه ره کانی به کانیه  ئرانیه نگه نگاوره  ره ناسیونالیسته
 ولک هب، وهنه که ند  هه لیحزبی کومونیست،  ده بات لیناوی" موهته دی"که  ی"ه به کومه لگوره"ئه و 
تر له ده ستی من و که ئی ئه وه. دایه و خویشی تهوبه ده ستی خوی هه لیکه ند" عه بدوال"کاک  هئه و

  .  دانیشتوهدا و مه زهبیه که ی کوردستانویی ته نه ی"ئاال"یله ژیر، به ریزه که ئه م  سی دیکه نیه
و خه لکی ئازادیخوازی " کومه له"به ناوی " عه بدوال"ک  که کاندرا هئه و روژه هه لک" گوری به کومه ل"

لکی  به بی نوینه رایه تی له الیه ن خه و به پیچه وانه ی پرینسیبه کانی کومه له و کوردستان
و له شاری سلیمانیه به نھینی ) وی بانهسورک (کانی سنور پارزهسالی رابردو له گه ل ، کوردستان وه

ته مه دونه  یدیالوگ"فریوی " عه بدوال" که کاک ندرائه و رۆژه هه لک" ومه لگوری به ک". کرد "وتوژی"
گوری به کومه ". "ده ب بھادین ئه"وه ک  ی به هاوشانی که سانیکوو ب خوارد" خاته می"ی ئاغای "کان
 و داوای یارمه تی سیاسی" ژنراله کانی پنتاگون"چو بوالی " عه بدوال"ا که کاک ندرئه و روژه هه لک" ل

 ربازیی سه رگای" عه بدوال"ا که کاک ندر هئه و روژه هه لک" گوری به کومه ل". و مالی لیان که رد
موهته "که ندرا  هئه و کاته هه لک" ل گوری به کومه". ی ئیران به باش زانیردنمریکای بو ئیراقیزه ک ئه
  . نالجیگای سرودی ئه نترناسیو  اهی ن"یره قیبی حزبی دموکرات هئ "یسرود" دی

  و دانیشتوانی کومه لگای کوردستان " زه حمتکیشانیسازمان"
ی  هسازمانه ک"به ، ده ر ده چیت" ئاسو " یکه روژنامه) یراقی عکوردستان ( واته کومه لگایههه ر له و 

 یزبیح"پی ده لین ،  ئیرانیله جنوبی کوردستان" کومه له ی ته زویری"ده لین " عه بدوال"کاک 
مانه  هئ. "واه ی خانه کانرریکخ"پی ده لین " عه بدوال"شاره که ی کاک ) بوکان (له" 2 م قه ره یدموکرات

ناتوانیت له " عه بدوالی موهته دی"کانی کاک  هکاری ی ده دات که چه واشهنیشان، و هه زاران شتی دیکه
.  ر بکاتسه هچارپی  و گیروگرفته کانی ئه مروی  خه لکی کوردستان کارساز بیتیوریای به رنبه را
ناسیوه و جوانیش ده زانن که بوچی ان  ه رابوردوی کومهی  یه ده 3 یخه لکی کوردستان به دریژایبویه 
خه لکی کوردستان له نیزیکه وه ئاگاداری . گرت ر ده وه ک کهله ناوه که ی کومه له " عه بدوال"کاک 
به قازانجی " عه بدوال"وه ک کاک  کیش ده زانن که چونه ده ره وی که سن و با هکردنی کومه ل گه شه

که ئه م چه ند که سه  هوکاته له و . بو نمونه. بووواهه ر ، له راستیش دا. خه باتی یه کسانی خوازیه
ده   و له م باریه وه خولقاوهنرخگه لیک کارو ئه زمونی به ، سته ماالوایان له کومه له کردوهناسیونالی

بو ناو ریزه کانی کومه له و مانگرتنه گشتیه ، توانا  بهدری الیه ق و توانین به گه رانه وه ی ده یان کا
  . ئاماژه بکه ین، 84ی گه الویژی 16که ی کوردستان له 

  "کومونیزم کریکاری" و" عه بدوالی موهته دی"
الیه  له ته هسولی هئه م م. بو" عه بدوالی موهته دی"کاک ، له کوردستان"  کریکارییکومونیزم"رابه ری 

عه "کاک . درا "عه بدوال"به کاک  ره زای موقه ده مو ئازه رین  ئیره ج، "مه نسوری حکمه ت"ن 
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  وه توانه ئاستیتا  و کومه له شی  هیچ دریغی نه کردله"  کریکارییکومونیزم" جیخستنی یش بو"بدوال
  . نجامدا ئه له کومه  هاوریانی ناو ریزه کانی ده ر حه ق به ناره واشی ره فتاری  گه لیک پش و برده
 بو  گه رایه وه"عه بدوال"کاک ، "مه نسور حکمه ت"کاتی جیابونه وه که ی ئه وه یکه له  کی ره سههوی 

زانی که له   الیه ق نه  به"موهته دی " ئاغای"مه نسور حکمه ت"بو که  ئه وه، ناو ریزه کانی کومه له
کاک    داه وه یر له سه. پی بدات رپرسایه تیبه " یرکومونیزم کریکا (ه یراوه ک کتازه ساز زبهیناو ح

به چه واشه کاری ده یه ویت ته پوتوز به رپا " ئاسو"له گه ل روژنامه ی  له وتو ویژه که ی" عه بدوال"
" بدوال هع"فه رمایشه کانی کاک  به پیچه وانه ی.  وه رته بهبکات و گه لیک راستی له بیری خه لک 

زبی یله و ح هتا کوم  نه زیکههو"تکیشان ه زه حمیسازمان"  له" یکاریکومونیزم کر "یهاوبه ش خالی
وه که هه  هبریتیه ل ه"سازمان"و  "زبیح"ئه م دو   هاوبه شه کانیو  نزیکخاله.  ئیرانیکومونیست
. ه نشداری نه ک تکیش له هیچ جوره گوران کاریدا بهو زه حم یان هه ویت کومه النی کریکار ده، ردوکیان
، سیاسیالتی  سه دهو ب یحز". نرینه ی کومه لگا به ده سالت بگه زو ئه وان له سه ره وه ی،  یبو ئه وه
 یوتوویژی نھینی، "پنتاگون" الی و ب"عه بدوال"کاک " ریکخراوه که ی "یپه نابردن، " کریکارییکومونیزم

،  خوستانی"ه ربع"، "لوچ به"کانی  ستکرده ده ته وهاوکاری له گه ل ره، له گه ل کوماری ئیسالمی
ن که کاک  و راستیانه ئه، شنه هن سیاسی و شتی له م چارانی نهبه   ترامیحبی ئی،  یفدرالیزمه که

  . کات  گل دهخوی ل" بدوال عه"
2006-11-28   


