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و  بێگانه  گۆڤاره اکن، رۆژانمه  هه موو  »ئه من زۆر هۆگری خوێندنه وه م. 
ئێراین یه اکن هل کورد�ستان ده خوێمنه وه و زۆریش هۆگری خوێندنه وه ی رۆمان 
شه وی  کورد�ستان  هل  شسێعره.  هل  زۆر  حه زم  به اڵم  زان�ستییه اکمن.  کتێبه  و 
شسێعر پێک دێننی و منیش شسێعر ده خوێمنه وه. هۆگرییه یک یه کجار زۆرم به 
و  خه ییام  و  �ه عدی  و  حافز  منوونه  بۆ  هه یه،  ئێران  الک�سیکی  شسێعری 
کوردی  شسێعری الک�سیکی  به  هه روه ها  فریده ویس.  و  اباب اتهریی عوراین 
ئه محه دی  و  کورد�ستانه  بی�سته می  �ــه ده ی  شاعریی  که  گــۆران  به اتیبه یت 
و  اندرپــوور  اندر  نوێیه اکن  شاعریه  هل  کورده.  شاعریی الک�سیکی  که  خاین 
ئیعتی�امییشم زۆر  په رویین  هه  یه .  دیوانه اکنیامن  و  به دڵن  ئه محه دی شاملووم 
خۆش ده وێ و هه �ت ده كه م شسێعره اکین زۆر هل ژایین ئێ�ستای من نزیکن.« 

)دوکتور قامسلوو(
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کردنه وه ی ده روازه ی کۆشک

ــه اکدمیــی فــه ڕانــ�ــه و خــه اڵیت نۆبێیل  فــرانــ�ــوا مـــۆرایک، ئــه نــدامــی ئ
بــه اڵم  کــێــ�ی،  بڵێم  پێت  ات  ده خوێنیه وه  چ  بڵێ  »پێم  ــێ  ده   ڵ ئــه ده بــیــات، 
ده خوێنیه وه«. �ــه رهل نــوێ  شتێك  چ  بڵێ�ی  پێم  ئه گه ر  ده انمس  ابشــرت 
بـــریوابوه ڕی  و  که �ایه یت  انیخ  و  جــه وهــه ر  هل  تێگه یشنت  و  ان�ــنی 
و  وته  و  ژاینیان  ره مسی  ریوایه یت  به  پشتبه �نت  به  ته نیا  گــه وره اکن  مرۆڤه 
دیکۆری  و  دونیا  و  هه ڵ�وکه وت  به  ڵکوو  انیه ته دی.  ئاشکرااین  کــرده وه ی 
نێو ژایین اتیبه تیشسیان �ه رچاوه یه یک به نریخ ئه م ده رک و به دواداچوونه یه. 
 – که �ایه تییه اکن  ژایین  دایره ی  که مر  ــوه  دی ئــه  م  گرینگی  ره هه ندێکی 
به  که  مواتلعه یه  و  خوێندنه وه   ــواری  ب �سیایس-  رێــبــه راین  هی  به اتیبه یت 
و  �ــه رجن  جێگای  اببه ته اکین  به  ده کــرێ  لێ وردبوونه وه ی  و  �ه رجنپێدان 
بۆمان ده ربکه وێ که هل ژێر  ئاشسنا بنی و ات ڕاده یه ک  هۆگریی که �ایه تییه كه 
لێکۆڵینه وانه دا  و  تێز  اکم  و  ــه ده یب  ئ و  فیکری  به رهه مه  اکمه  اکریگه ریی 
)ته اننه ت ئه گه ر هل ئه جنامی ره تکردنه وه شسیاندا بووێب( ده زگای هزر و رواننی 
نێوه رۆیک وه رگرتووه.  و  بیچم  که �ایه تییه که  ده ربڕیین  ئاخاوتن و  و شسێوازی 
یه ک دوو �اڵه هل به ره به ری �اڵڕۆژی شه هید بووین دوکتور قامسلوودا 
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چۆن  –هــه روه ک  که  ده اک  که ڵکه ڵه  دا  مێشمک  هل  پر�سیاره  ئه و  و  بریه  ئه و 
گه الین تری جهیان بۆ �ه روه ران و �ه رداراین خۆایین ده که ن- ئاای ئێمه ش 
ده تواننی چی بکه ین بۆ ئه وه ی ئه و شستانه  ی ئه و رێبه ره مه زنه هل دوای خۆی 
به ایدگار بۆ گه هل که ی به جێ هێشستوون )هل کتێب و انمه  و ده �تنووس و 
به  اتیبه تییه اکین(  که لوپه هل  و  ئاڵبۆم  هه ات  بگره  ڕا  ره نگییه اکین  و  ده نگی  فایهل 
رزگاراین  فه واتن  و  ژااکن  مه تر�سی  هل  که  خبه ینه وه  وه �ه ریه ک  چه شنێک 
»ئاخرین  هل  جارێ  کرااب  )ئه گه ر  مووزه یه کیان  هل ابردا  هه لومه ریج  هل  و  ێب 
ببێته زایره تگایه ک بۆ  ماڵی ژایین« هل قه ندیل( لێ درو�ت بکه ین که هه م 
بۆ  ئه رشسیڤێکی زیندوو  ئه وینداراین بریوابوه ڕ و رێبازه که ی؛ هه م  هۆگران و 
به رده �سیت مێژوونووس و لێکۆڵه راین مه �ه هل ی کورد. به یش هه ره زۆری ئه م 
هاوماڵ  پاریس  هل  هێندێکیان  )هل گه ڵ  واڵته  ده ره وه ی  هل  اتیبه تییانه  که لوپه  هل 
�ه ر  ده گه ڕێته وه  ئه وه نده ی  که  کورد�ستانه  هل  که مریشی  به یش  ــووم(،  ب
کتێبه اکین، هل نێو کتێبخانه یه یک چبووکدا و به چه شنێک که شسیاوی ئه و ایدگاره 
دێموکرایت  حزییب  �سیا�سی  ده فته ری  کۆبوونه وه اکین  ژووری  هل   به نرخانه  یه، 
هل  دێموکڕات  قه اڵی  مووشه کباراین  هل  ژووره  ]ئه و  راگــریاون  کورد�ستان دا 
زایین  ئه گه رچی  کتێبه اکن  به اڵم  بوو،  خاپوور  ٢٠١٩دا  �سێپتامربی  ٨ی 
راگــریاون[. دیکه  شوێنێکی  هل  ئێ�ستا  و  ماون  هه ر  گه یشت،  پ�ێ  زۆراین 

ماوه یه ک به ر هل نوو�یین ئه م دێرانه  هاوڕێ�ی هه میشه هل دڵمدا، د. هامشی 
نێوه رۆیک کتێبخانه   ئه محه د زاده پر�سیاری لێ کردم که بۆچی شتێک هل �ه ر 
اتیبه تییه که ی د. قامسلوو ئاماده انکه ن؟ ئه من که بۆخۆمش ده مێک بوو بریم هل 
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اکرێكی وا ده کرده وه، بڕایرم دا ده �سیت لێ بزبێوم. هه ربۆیه هل بی�ت و پێنج 
�اڵه ی شه هید بووین دوکتور قامسلوودا، ئزیمن به خۆم دا ده رگای ئه و کتێبخانه یه 
بکه مه وه و ده �ت بۆ کتێبه اکن به رم. �اته اکین ده �پێکی ئه و �ه ردانه بۆ من 
پڕ بوو هل هه ژان. وه ک ئه وه وا بوو ده �ت بۆ که ره �ه یه یک پریۆز ببه م و پ�ێ 
بنێمه نێو دایر و ده ڤه رێکی ئه ف�انه یی، مه مهل که تێک که هل ودا هه �سمت نه ده کرد 
میوانێكی نه خوازراو مب، به اڵم هه �سمت به چبوویک ده کرد. کتێبه اکن بۆین دوکتور 
قامسلوواین لێ ده هات، هه ر ئه و کتێبانه بوون که هل �ااڵین �ه خیت خه ابیت 
شاخدا، به ده م هاڕه ی ته ایره ی دوژمن و هاژه ی اتڤگه اکین کورد�ستانه وه، هل نێو 
چادر و هل ژێر که پره اکندا، هاوڕێ و هاوده می اکته که مر ئازاد و ئارامه اکین 
بوون. ده تگوت گه هل ریی مێژوون، ره نگی تێپه ڕیین رۆژگاراین گرتبوو و دایر بوو 
�ێبه ری �ه ده  و هه زاره یه یک نوێیان به �ه ردا کشاوه. پڕ بوون هل �ه ره قه ڵه می 
خۆی و ده خسه یت ئه و نوو�ه رانه ی کتێبه اکنیان پێشکه ش کردبوو. »اتریک�ستاین 
ئه شسباح« نه بوو ئه و کتێبخانه یه، چراخاین ئه ڕوایح گه ش و رووانک بوو...



گەشتێک بە نێو کتێبخانەکەی دوکتور قاسملوودا8

پۆلێنی کتێبه کان

�ه ابره ت  بوو  ئینگلییس  کتێبێكی  راکێشام  �ه رجنی  که  کتێب  یه که م   
لێننی-ی  ئێلیچ  ڤیالدمیری  واتری  کۆمه ڵێک  که  کتێبخانه داری  هونه ری  به 
�ه ابره ت به گرینگی په ره پێدان به فه رهه نگی کتێب خوێندنه وه و �ی�سمتی 
ده موده �ت  گرتبوو.  هل خۆ  �ۆڤییه ت  یه كێتی  هل  کتێبخانه اکن  رێکخ�تین 
که ومته وه ایدی ئه و به اینییه به هارییه ی قه ندیل اکتێک دوکتور قامسلوو هل ماڵی 
عه بدوڵاڵی حه �ه ن زاده چاوی هل کتێبخانه که ی انوبراو ده کرد و ابمب به ئیشاڕه 
واڵمدا  هل  قامسلووش  دوکتور  کتێبخانه داره که مه!«.  »ئــه وه ش  گویت  من  به 
ده کرێ  چۆن  که  بوو  پر�سیار  بۆم  ئه واکته  عیلمه!«.  »کتێبخانه داری  گویت: 
کتێبخانه داری  نه مده زاین  اکرێكی »�اده »ی وه ک کتێب راگرتن عیمل ێب و 
هل دنیای پێشکه وتوودا وه ک دی�یپلینێکی ئه اکدمیی و زان�سیت ئه ژمار ده کرێ.
به نێو کتێبخانه  که ی دوکتور قامسلوودا وێ�ستگه  یه ک هل دوای  گه شتێک 
یه که اکین ژاین و خه ابیت ئه ومان بری ده خاته وه و زۆر شسیت اتزه مان هل ابره ی 
که �ایه یت و بریوابوه ڕی ئه و پیاوه �سیا�ییه که کتێب خوێنه وه یه یک به بڕشت 
بوو، فێر ده اک. هه ڵوه �سته ی ورد و وه رددانه وه ی به هل ابریی کتێبه اکن کۆمه ڵێک 
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نیشانه مان �ه ابره ت به ره گ و ریشه ی بریۆکه اکین قامسلوو، و  هه وێین خه ون و 
خولیا و نیگه راین و هیوااکین ده خاته ده �ت. نیشانه گه لێك که بۆ ئه وه ده بن هل  گه ڵ 
زانیارییه اکین دیکه ی پێوه ندیدار به رابردوو و روانگه اکین قامسلوو هل  ته نیشت 
وه ربگریێ.  لێ  که ڵکیان  قامسلوودا  پازڵی  �اغکردنه وه ی  هل  و  دابرنێن  یه ک 
دایره ئه م که ڵك وه رگرتنه پێوی�سته زۆر به پارێزه وه ئه جنام بدرێ، چونکه 
هه رچه شسنه ئااکمگریییه یک خێرا و ره ها هل ابره ی اکریگه ریی ته ک ته یک کتێبه اکین 
ێب  شوێهنه ڵگر  ئه وه ی  هل جیایت  قامسلوو  دوکتور  هل �ه ر  کتێبخانه یه  ئه م  نێو 
ده تواێن شوێنونکه ر ێب و به هه ڵه مان دا ببا، به اتیبه یت ئه گه ر ئه وه مان هل به رچاو 
ێب که دوکتور قامسلوو رێبه ر و �سیا�ه مته دارێکی کرده وه گه را و واقیعبنی و 
قه ت  و  بوو  دایرده اکن  و  رووداو  هل  به خۆی  اتیبه ت  خوێندنه وه ی  خاوه ن 
نه ده چووه ژێر ابری گواتری زاڵ و خانه به ندییه  تیئۆرییه  پێشر داڕێژراوه اکن. 
ته اننه ت بڕایردان هل �ه ر ئه وه  که هه موو کتێبه اکن م�ۆگه ر هه ڵژبارده ی 
خۆی این جێگای �ه رجن و هۆگری خۆی بووبن، هه میشه اکرێكی ئا�ان 
نیه. خاڵێکی �ه رجنڕاکێش و هه ژێنه ر �ه ابره ت به �اغکردنه وه ی پێوه ندیی 
دوکتور �ادیق  ئه وه ی  هل به ر  که  ئه وه یه  کتێبانه   ئه و  هل گه ڵ  قامسلوو  دوکتور 
دوکتور  مریاتگری  حزیبییه وه  و  �سیایس  هل ڕووی  و  جێگره وه  شه ره فکه ندی 
قامسلوو بوو، به وێنه ی �ه فه ری ژاین و خه ابت و گۆڕغه ریبی پێرالشێزاین، 
جار  زۆر  و  بــوون  یه كر  ده �ستهل مالین  کتێبخانه اکنیشسیان  نێو  کتێبه اکین 
و  گرتووه  ئارامی  ئه وایندا  کتێبخانه که ی  هل   نێو  ئه میان  کتێبێکی  که  ده بیننی 
نه گه ڕاوه ته وه شوێین خۆی. هه روه ها هه ژێنه ره که جار جاره هل  و کتێبخانه یه دا 
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توویش کتێیب وا ده بنی که هل پاش مه رگی دوکتور قامسلوو و هل پێوه ندی هل گه ڵ 
ئۆدی�ه ی ژایین قامسلوودا نوورساون، وه ک بۆ منوونه انمیلکه ی فه ڕان�ه یی 
ئی�سپانیۆلی  نوخسه ی  این  دایلــۆگ«،  و  ئاشسیت  پیاوی  قامسلوو،  »دوکتور 
کورد«. ڕه حــاین  مه رگی  و  »خولیا  بــه انوی  پرۆهنووبێر،  اکرۆل  کتێبه که ی 
ده �تنیشانکردین  ئامرازی  و  قامسلوو  دوکتور  کتێبه اکین  به  �ــه ابره ت 
راده ی گرینگیان هێندێک نیشانه هه ن که ده توانن ایرمه تیده ر بن. به شسێک هل  
به رهه مه اکن رێچکه و شوێنه واراین به ڕووین هل ق�ه اکین دوکتور قامسلوودا 
�ه رچاو  وه ک  را�سته وخۆ  بۆخۆی  نوو�ینه اکنیدا  هل  ده کــه وێ،  وه به رچاو 
که ڵکی لێ وه رگرتوون، ای هل کۆڕی دۆ�ستان و هاوڕێیانیدا زۆر جار ئاماژه ی 
پ�ێ ده کردن. پێوه ندیی نێوان کتێبه اکن و دوکتور قامسلوو و اکریگه رییان هل �ه ر 
هل الیه ن  که  ده دۆزرێته وه  ئا�انر  حاڵه اتنه شدا  هل و  بێگومان  خه ایڵی،  و  بری 
نوو�ه ره اکنه وه پێشکه یش کراون این قه داین شاکوه و جار جاره و لێر و هل وێ 
هل  زۆر  ماوه.  به جێ  تێدا  قامسلوواین  دوکتور  �ه ره قه ڵه مێکی  و  ایدداشت 
کتێبه اکن هل �ه ر بنه مای تێگه یشستنێک که دۆ�ستاین دوکتور قامسلوو به اتیبه یت 
دۆ�سته بێگانه اکین هل بواره اکین جێگای �ه رجنی دوکتور قامسلوو بوواینه، بۆ 
وی نێردراون. هل نێو هه موو کتێبه اکنیشدا به نرخرینیان هل ڕووی ابیه یخ عاتیفی 
دابیین  بۆخۆی  قامسلوو  دوکتور  خۆی  وه خیت  که  ئه وانه ن  مێژوویی یه وه  و 
کردوون و نیشانه ی لێ داون. ئه و عاده یت بوو هل الپه ڕه ی پێش کۆاتیی ئه و 
به  و  به التیین  بوون  بوون و هی خودی خۆی  گرینگ  بۆی  که  کتێبانه دا 
خه تێک که که مێک وه ک خه یت ته بیبان ده چێ ده ینوویس »ره حان«، خه تێکی 
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به  ژێردا ده کێشا و هل  خواره وه ی ئه و خه ته ش رێکه ویت رۆژه  که ی ده نوویس.
راگوێزراین  و  خه ابت  �ه خیت  هه  لومه ریج  به هۆی  که  ئــه وه دا  هل گه ڵ 
به رده وامی بنکه ی �ه رکردایه تی حزیب و دژواریی ده �ڕتاگه یشنت به کتێب و 
�ه رچاوه اکن هل و �ه رده مه دا، ژماره ی �ه رجه م کتێبه اکن زۆر نیه )چه ند �ه ت 
جڵد(، هه ر هل یه که م روانیندا ده وڵه مه ندیی کتێبخانه که  چ هل ڕووی زمان و اکت 
و شوێین چاپ�ی کتێبه اکن و چ هل ڕووی جۆراوجۆریی بوار و اببه ته اکنه وه �ه رجن 
راده کێشێ. به اڵم مه �ه هل یه یک گرینگ که هل هه ڵ�ه نگاندین ئه و کتێبخانه یه دا ده ێب 
هل به رچاوی بگرین ئه وه یه که ئه و کتێبخانه یه ته عبری نه ک هل هه موو ژایین فیکریی 
دوکتور قامسلوو، به ڵکوو ته نیا ته عبری هل  ده  �اڵی کۆاتیی ژایین ده اک، ئه گه رچی 
زۆر کتێبیشی تێدان )به اتیبه یت هل بواری مێژوویی و هزریدا( که پاش شه ڕی 
دووه  می جهیاین چاپ کراون این هل شه �سته اکین زایینیدا ئه وده م که دوکتور 
قامسلوو هل پراگ ده ژای ای هل حه فتااکندا اکتێك هل پاریس بوو، دابیین کردوون. 
هل گــه ڵ  قــامســلــوو  ــور  ــت دوک دێــریــنــانــه ی  کتێبه  ــه  و  ب چاوخشاندنێک 
دوو  کتێبه اکن،  به  �ــه رجــه م  به گشسیت  و  کورد�ستان  هێناونیه وه  خــۆی 
 : ده �ــت  ده داتـــه  کتێبه اکن  پۆلێین  هل ابره ی  ماانبه خشان  ئــااکمــگــرییی 
یه که م، هل گه ڵ ئه وه  که دوکتور قامسلوو به پهل ی جیاواز شاره زای نزیک 
به ده  زماین زیندووی جهیاین به اتیبه یت روویس و زمانه �الڤه اکن بوو، زایتر 
بزاننی  به زماین فه ڕان�ه ینی. �ه رجنڕاکێشه که  کتێبه اکین  هل حه فتا هل �ه دی 
ته اننه ت کتێبه اکین پێوه ندیدار به مارک�یزسم- لێنینزیمیش که دوکتور قامسلوو 
فه ڕه ن�سینی.  به  زماین  رایگرتوون، زۆربه این  کردوون و  په یدای  گه جنێتیدا  هل 
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هل نێو زمانه اکین دیکه دا کوردی و فاریس به پهل ی دووه م، زمانه �الڤه اکن به 
پهل ی �سێهه م، ئینگلزیی به پهل ی چواره م، عه ره یب و ئاڵاین به پهل ی پێنجه  م دێن 
و اتق و لۆقیش کتێب به زماین توریک وه به رچاو ده که وێ. هۆی اباڵده �تی 
زماین فه ڕان�ه یی هل م کتێبخانه یه دا ته نیا بۆ ئه وه انگه ڕێته وه که هل و �ااڵنه دا که 
ئه و کتێبخانه یه شکڵی گرتووه زۆربه ی ئه و بیانییانه ی به مه به �سیت رۆژانمه واین 
ای بۆ ایرمه تی پزیشکی و ئین�این �ه رداین کورد�ستانیان کردووه فه ڕان�ه یی 
بوون، ای ئه وه که فه ڕان�ه  وێ�ستگه ی یه که م و �ه ره کی �ه فه ره اکین دوکتور 
قامسلوو بۆ ده ره وه ی واڵت بوو. به ڵکوو ئه و مه �ه هل یه پێش هه  موو شتێک 
بۆ ئه وه  ده گه ڕێته وه که هه ر هل بنه ڕه ت ڕا زماین فه ڕان�ه یی هل دنیای مه عریفی 
دوکتور قامسلوودا جێگه ی یه که م ای هه ر نه ێب ریزی یه که می هه بوو. اکریگه ریی 
قامسلووه وه  دوکتور  ئاخاوتین  و  بریکردنه وه  زماین  به �ه ر  فه ڕان�ه یی  زماین 
ته اننه ت ئه و اکته ی به کوردی ای به فار�یش ق�ه ی ده کرد به ڕووین دایر بوو، 
ئه گه رچی ئه و اکریگه رییه نه ده گه یشسته راده ی اکریگه ریی هه مان زمان هل �ه ر 
مێاکنزیمی بری و ده ربڕیین دوکتور شه ڕه فکه ندی، و زان�سیت که المی دوکتور 
قامسلوو شوێنه واری ره وانبێژییانه ی زایتر هل زمانێکی �ه ره کی پێوه  دایر بوو.
قامسلوو  دوکتور  ئه اکدمیی  پ�سپۆڕیی  بواری  که  ئه وه دا  هل گه ڵ  دووه م، 
که  هه  ڵده که وێ  کتێبخانه یه دا  هل و  کتیبێک  لۆق  و  اتق  به   بوو،  ئابووری 
پێوه ندیی به زان�سیت ئابوورییه وه هه ێب ) بۆ منوونه یه ک هل و ته نیا دوو کتێبه  
تورکییه ی ابیس ئابووریی کورد�ستاین تورکیه ده اک این چاپ�ی تورکی انمیلکه  یه یک 
�ه ره قه ڵه مه اکین  و  ایدداشت  به  که  ئێران  کورد�ستاین  به  �ه ابره ت  خۆی 
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نیه(.  رازی  وه رگێڕانه که  و  زۆر هل چاپ  قامسلوو  دوکتور  دایره  ڕا  نێوه وە ی 
هل الیه یک دیکه وه، ئه گه رچی دوکتور قامسلوو هل ڕووی تیئۆری و فه ل�ه فه ی 
مه کته یب  هل  به اتیبه یت  هزرییه اکن  چه مکه  هه ڵگری  و  هۆگر  �سیا�ییه وه 
مارک�ی�تیدا بوو، که چی کتێبه فیکری و ئیدئۆلۆژیکه اکن که مرین جێگه این 
هل و کتێبخانه یه دا به ن�یب بووه و به په جنه اکین هه ردوو ده �ت ده ژمێردرێن. 
و  ژیئۆپۆلیتیک  مه �اییل  به  پێوه ندییان  کتێبه اکن  زۆری  هه ره  زۆربه ی 
�سیا�ه یت ده ره وه و ملمالنه ی زلهێزه اکن و کێشه اکین رۆژهه اڵیت نێوه ڕا�سته وه هه یه. 
که موکوڕییه اکین �ۆ�سیالزیمی مه وجوود و پێوی�تی ریفۆرم، ئه حزایب چه پ�ی 
دنیا و �ۆ�سیال دێموكڕایس، مێژووی جهیان به اتیبه یت ئینقالبه اکن، بیۆگرایف 
و بریه وه ریی �سیا�ه مته داراین انرساو، کێشه   و پێوه ندییه اکین جهیاین �سێهه م، 
رۆژهه اڵتنایس و مێژووی ئێران، کوردۆلۆژی، مایف مرۆڤ، تێرۆریزم، خه ابیت 
پارتزیاین و اتکتیکه نزیامییه اکن بواره اکین دیکه ی کتێبه اکین نێو ئه  م کتێبخانه یه  
پێک دێنن. بێگومان هل و کتێبخانه یه دا ژماره یه یک زۆر کتێب و به رهه می ئه ده  بیش 
)چ هل بواری رۆمان و شسێعری بێگانه به اتیبه یت فه ڕه نیس و چ هل پێوه ندی هل گه ڵ 
که  هه روه ها �ه رجنڕاکێشه  ده که ون.  وه به رچاو  کوردی دا(  ئه ده بیایت  و  زمان 
بزاننی هل ته واوی ئه و کتێبخانه یه دا ته نیا یه ک دانه کتێب هل پێوه ندی هل گه ڵ ئاینی 
و ئاینی انیس دا هه یه که ئه ویش پێوه ندیی به تێئۆلۆژیی رزگاریی مرۆڤه وه هه یه.

دوکتور  چیدیکه ی  گرینگینه داین  و  بێمه ییل  ماانی  به   ئه مه  هه مووی 
و  فیکر  بواری  به  به گشسیت  و  خۆی  ئه اکدمیییه که ی  پ�سپۆڕییه   به  قامسلوو 
ژایین  دوایی  �ااڵین  کتێبخانه  که ی  که  ئه وه یه  ماانی  به ڵکوو  نیه.  تیئۆری 
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پێوی�ستییه  و  ئه واکت  �سیا�سی  هه لومه ریج  ره نگدانه وه ی  قامسلوو  دوکتور 
ئه و  که  بڵێنی  ده تواننی  کوریت  به  بووه.  �ه رده مه دا  هل و  ئه و  مه عریفییه اکین 
کتێبخانه یه کتێبخانه ی عه مه لی �سیا�ه مته دارێکی عه مه لگه رایه که هل و دواینی 
قۆانغه ی ژاین و خه ابتیدا که قۆانغی هه ره پڕشسنگدار و دره وشاوه ی بوو، 
خه ابیت   و  واقیعی  �سیا�ه یت  بــواری  پر�ه    اکین  ــه  ده دای �ه رجنی  ئه وه نده ی 
به کرده وه، ئه وه نده خۆی به اببه ته ته نیا فیکری و تیئۆرییه اکنه وه خه ریک نه  ده کرد.
�ه ابره ت به نێوه رۆیک کتێبه اکین هه ر اکم هل و بوارانه ی ابس کران، هل گه ڵ 
پۆلێن و ره دیف  بوار و اببه ت  به  پێ�ی  کتێبخانه یه  ئه م  نێو  کتێبه اکین  ئه وه  که 
نه کراون، به اڵم ده تواننی بۆ مه به �سته اکین ئه م واتره کتێبه اکین هه راکم هل  بواره 
بێنینه وه. لێ  مــاانداراین  منوونه ی  و  خبه ینه وه  وه �ه ریه ک  پێکراوه اکن  ئاماژه 
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بواری هزر و ئیدئۆلۆژی

هه روه ک اب�ان کرد و ئاماژه مان به هۆیه که یش کرد، ژماره ی ئه و کتێبانه ی 
نێو ئه م کتێبخانه یه که نێوه رۆکێکی ته نیا هزری و ئیدئۆلۆژیکیان هه یه هل چاو ئه وه 
که ده کرێ زائریێک پێش کردنه وه ی ده رگای کتێبخانه که  پێشسبینی باک،  یه کجار 
نه ایری �ه ر�ه خیت  و  لیرباڵ  بریمه ندی  کتێیب  دوو  یه ک  لێره دا  که مه.  زۆر 
�سیایس«یه که ی  بریکردنه وه   �اڵ  »په جنا  )وه ک  ئاڕۆن  رێمۆن  تۆاتلیتاری�م، 
و دواینی به رهه  مه ته واونه کراوه که ی ژایین هل �ه ر ئه زمووین کۆاتیی �ه ده ( – 
هه ر ئه و که �ه  که هل و شوێنه دا که مارکس ئاییین به »ئه فیۆین خه ڵك« هل قه ڵه م 
ده دا، ئه و مارک�یزسمی به ئه فیۆین رووانکبریان ده زاین- هل گه ڵ کۆمه ڵێک کتێیب 
پێوه ندیدار به پره ن�یپه اکین مارک�زیم-لێنینزیم که پاش شه ڕی دووه می جهیاین 
ئینقالب«  و  »ده وڵــه ت  )وه ک  کراون  چاپ  پێکه ن  هل  فه ڕان�ه یی  زماین  به 
و  لێننی  پرۆلتارایدا«ی  دیكتاتۆریی  �سیا�ه ت هل �ه رده می  و  »ئابووری  و 
»پره ن�یپه اکین کۆمۆنزیم«ی ئێنگلس و »ئه نران�سیۆانیل چواره م«ی ترۆت�کی( 
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تێکه ڵی یه کدی بوون. هه ر هل و بواره دا کۆمه ڵێك �ه رچاوه که هل رۆڵی فاکته ری 
نه ژادی و جێگه  و پێگه ی نه ته وه  هل تیئۆریی مارک�ی�تیدا ده كۆڵنه وه )بۆ منوونه 
توێژینه وه اکین ئامادۆ بۆردیگا و فران�وا ما�سپێرۆ(، هه روه ها هێندێك �ه رچاوه 
که �ه رجن ده ده نه مه رام و روانگه اکین مارک�ی�سته اکین جهیاین �سێهه م )بۆ منوونه 
گۆڤارێکی مارک�ی�سته اکین ئه فریقا و راپۆرتێک �ه ابره ت به فێ�تیڤاڵی جهیانی 
الوان هل دیدی وه ڤدی رێکخراوه اکین واڵاتین دۆ�سته وه( �ه رجن راده کێشن.
مارک�ی�زیم- تیئۆریی  الیه ین  نه ک  اباڵده �سته  بــواره دا  هل و  ئه وه ی  به اڵم 

لێنزیم، به ڵکوو الیه نه عه مه یل و مه یدانییه که ی  وه دهیێنان و جێبه جێکردین ئه و 
بریوابوه ڕه و واقیعییه یت �ی�سمتی کۆمۆنی�سیت هل �ه ده ی بی�سته مدایه. زۆربه ی 
به رهه مه اکین پێوه ندیدار به و پر�ه ش هل و کتێبخانه یه دا ئاماجنیان ئه وه یه که وێڕای 
شسیکردنه وه  ی �ی�سمتی �سیایس و ئابووریی یه كێتی �ۆڤیه ت، �ه ابره ت به 
نیشانه اکین ڕزین و هۆاکره اکین زه واڵی �ۆ�سیالزیمی مه وجوود هۆشسیاری بده  نه 
خوێنه ر. لێره دا بۆ منوونه ئه م تیرانه مان دێته به رچاو : »ده �ه اڵیت قه بزه کراو هل 
یه كێتی �ۆڤیه ت« هل نوو�یین هێلێن اکرێر دانکۆس، »مافیا هل شووڕه وی« 
یه فمیۆڤ« �ه ابره ت  میخائیل  کوولۆدۆن، ای »انمه اکین  ڤێرژیین  نوو�یین  هل 
به دۆیخ خراپ�ی مایف مرۆڤ هل و واڵته دا. بێگومان به شسێك هل �ه رچاوه اکین 
ئه م هۆشسیارییه مێژووییه  که دوکتور قامسلوو هل  انوچه ی ئێمه دا یه که م که س 
به  هه بوو  ئه وه ی  ئازایه تی  بوو  �سیایس  رێبه ری  اتقانه  زۆر  ماوه یه یک  ات  و 
ئاشکرا بیڵێ و ئااکمگرییی به كرده وه ی لێ وه ربگرێ، �ه رچاوه ی ره مسی خودی 
ده �ه اڵیت �ۆڤیه تنی، هل به ڵگه انمه اکین کۆنگره ی بی�سته می حزییب کۆمونی�سیت 
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�ۆڤیه ته وه هل �اڵی ١٩٥٦ )که هل ودا مه ودا داانین خرووچێف هل گه ڵ �ستالینزیم 
موعه ممای  واڵمی  وه ك  عیلمی  هه ڵه نه کردین �ۆ�سیالزیمی  »هه رگزی  ئه ف�انه ی 
اترخی«ی تێک شاکند( ڕا بگره ات ریفۆرخموازییه چاره نوو��ازه که ی گۆرابچێف 
–«پێرێ�رۆیاک، روانینێکی نوێ هل واڵته که مان و هل جهیان« )چه ندین نوخسه ی 
نوێنه راین  کۆنگره ی  به ڵگه انمه اکین  و  هه یه(-  کتێبخانه که دا  هل  چاپ  هه مان 
گه یل �ۆڤیه یت هل ١٩٨٩ که انوبراو وه ک ئامرازێکی نهیادی بۆ شه رعیه ت 
کردبوو. درو�سیت  خۆی  ریفۆرمی�ستییه که ی  پرۆژه  جێبه جێکردین  و  پێدان 
به اینییه   هل  قامسلوو  دوکتور  ئه وه ی  چه شسین  هل  کتێبخانه دارێک  ئه گه ر 
به هارییه که ی قه ندیل مه به �سیت بوو، کتێبه اکین نێو ئه م کتێبخانه یه رێك خباته وه، 
پاش ریزکردین �ه رچاوه اکین �ه ره وه، به شسێوه یه یک لۆژیکی ئه و کتێبانه داده ێن 
هل و  مرۆڤ  یه ک�انی  رۆئیای  دیکه ی  مه وجووده که ی  ئه لرانتیڤه  ابیس  که 
�ه رده مه دا ده که ن. هل کتێبخانه  ی ئه و پیاوه  دا که هل جه رگه ی خه ابیت قوریس 
چه کداریدا حازر بوو بۆ چه �سپاندین »�ۆ�سیالزیمی دێموکڕاتیک« هل پڕۆگرامی 
حزیبه که یدا تێچووی گه وره ی ته شکیالیت ته حه مول باک، کۆمه ڵێک �ه رچاوه  ی 
خوێندراوه و اکرهل �ه رکراو �ه ابره ت به »ئۆرۆکۆمۆنزیم« )کۆمۆنزیمی ئورووپایی( 
و ئه زمووین �ۆ�سیالی�ت و �ۆ�سیال دێموکڕاته اکین بلۆیک رۆژئاوا )بۆ منوونه 
کتێبێکی اکرل کۆرش دامه زرێنه ری مارک�یزسمی رۆژئاوایی و کتێبێكی �انتیاگۆ 
اکریلۆ �کرتێری گشتی پاریت کۆمونی�سیت ئی�سپانیا( �ه رجن راده کێشن. دایره 
هل و نێوه دا پڕۆژه ی �ۆ�سیالی�سته اکین فه ڕان�ه هل هه شستااکن و ابس و خوایس 
نێو کۆنگره اکین پاریت �ۆ�سیالی�سیت فه ڕان�ه )به اتیبه یت کۆنگره ی »ئێپینه » که 
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کۆنگره ی یه كگرتین به ره ی چه پ هل فه ڕان�ه و �ه کۆی �ه رکردایه تی فران�وا 
میران بوو( جێگایه یک دایرتراین هه یه. چڵه پۆپه ی ئه م کۆمه ڵه  �ه رچاوه یه ش 
ئه و کتێبانه  ی نێو کتێبخانه كه ن که هل رێگه ی شسیکردنه وه ی �ی�سمتی پارێزگاریی 
ریفاهی هل �اکندیناوییه وه،  ده وڵه یت  و  اکپیتالی�سیت   ئورووپای  هل  کۆمه اڵیه یت 
ڕوو. ده خه نه  دێموکڕایس  �ۆ�سیال  �سنووره اکین  ئه وده م  هه ر  و  پۆاتن�سیه ل 
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مێژوو

به هۆگری و هه گبه یه که وه که دوکتور قامسلوو هل بواری مێژوودا هه یبوو، 
کتێبخانه که یدا  هل  گرینگیان  جێگه یه یک  بــواره   ئه م  کتێبه اکین  که  رسوشستییه 
بۆخۆاین داگرتێب. لێره دا مێژووی نوێ�ی جهیان به قه ڵه می هه ریه ک هل ڤیکتۆر 
ئالێک�اندرۆڤ و مارک فێرۆ و جه واهر هل عل نه هرۆ دیدێکی به �ستێن ان�انه 
هه روه ها  ده �ت.  ده ده نه  مێژوومان  بۆ  �سیایس  ده رووننا�انه ی  ته اننه ت  و 
مێژووی ئینقالبه اکین جهیان به اتیبه یت ئینقالیب فه ڕان�ه �ه رجن راده کێشن. هل 
کتێبێکی ئالبێرت �ابوول دا هل و ابره وه هه موو ئه و شوێنانه ی کتێبه که که ابیس 
هه ڵوێ�سیت هێزه نه ریتییه اکین کۆمه ڵگای ئه وده می فه ڕان�ه به اتیبه یت لکی�ا و 
اکڵ  )میداد(ێکی  قه ڵه م  به  ده که ن  فه ڕان�ه دا  شۆڕیش  اکیت  هل  ئه رشافیه ت 
خه تیان هل بن کێرشاوه و ئیشاڕه  کراون. هه ر هل فه ڕان�ه، �ه ابره ت به راپه ڕیین 
مانگی مای ١٩٦٨ی ئه و واڵته که هل �ه ر به �ستێنێکی �سیایس-کۆمه اڵیه یت و 
هل ڕا�تیدا به دژی کۆمه ڵگای نه رییت و بۆ ئازادیی زایتر و شل کردنه وه ی کۆت 
به ڕێوه چوو، چه ند �ه رچاوه یه ک هل و کتێبخانه یه دا  به نده کۆمه اڵیه تییه اکن  و 
�ــه ابره ت  کتێبێک  چه ند  ئێرانیش  ١٩٧٩ی  شــۆڕیش  هل �ــه ر  ده بیرنێ. 
ئینقالیب  »خومه یین،  کتێیب  وه ک  ئورووپاییه اکنه وه  دیدی  هل  ئینقالبه  به و 
خیانه ت پێکراو« هل نوو�یین ژان پیه ر پیشار و کری�تیان دۆالنوا ده بیرنێ.
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هه ر هل بواری مێژوویی دا زۆر بیۆگرایف و ئۆتۆبیۆگرافی که �ایه تییه  �سیا�ییه 
لێره دا  قامسلوودا وه به ر چاو ده که ون.  د.  کتێبخانه که ی  انوداره اکین جهیان هل 
ژاین و به �ه رهایت �ستالنی و تیتۆ و چه ند جڵد دا�ستاین ژایین موو�ۆلیین به 
قه ڵه می ئاندرێ بری�ۆ که خاتوونێکی ئێراین به انوی په رچیێهری �ابییت »به 
ئێران هل م رۆژگاره  ئاوایت �ه رکه وتین خه ابیت گه یل کورد و رزگاریی میلهل یت 
اتڵ و خه مناکه« پێشکه ش به دوکتور قامسلووی کردووه هل گه ڵ بریه وه رییه اکین 
هێرنی  بریه وه رییه اکین  و  �ستالینگراد  قاره ماین شه ڕی  ڤا�سیلێف�کی  مارشاڵ 
کی�ێنجێر بوونه مااڵو�سێ�ی یه کر. به اڵم دی�ان فه ڕان�ه به یش شێری وه به ر 
که وتووه : جگه هل بیۆگرایف و بریه وه رییه اکین ژه نڕاڵ دوگۆل و فڕان�وا میران 
مانیفێ�سیت  که  ئه ندازایر«  و  »مێشه نگوین  انوی  هل ژێر  خۆی  قه ڵه می  )به 
بنه مای  هل �ه ر  و  ئیدئاهل اکن  وه دهیێناین  هل پێناوی  ده �ه اڵت  فه حتی  بۆ  وی 
که �این هل  خــه ابیت  و  �ــه رچــاوه اکن ابیس ژاین  هێندێک هل  ــریوابوه ڕه(،  بـ
انوچه ی ئێمه دا که مر انرساو ده که ن، وه ک ژۆرژ لکێان�ۆ �ه رۆک وه زیری 
�ه ره اتی �ه ده ی بی�سیت فه ڕان�ه که �ه ر�ه ختانه داکۆکی هل جیاکردنه وه ی 
دین هل ده وڵه ت کردبوو و هل کۆمه ڵگای دژه  یه هوودی ئه و�ادا ئازااینه داکۆکی 
هل اکپنت دریفووز-ی به ره گه ز جووهل که کردبوو که به انهه ق تۆمه تبار کرابوو 
که خیانه یت به واڵت کردووه، هه روه ها پیه ر مه ندێس فرانس گه وره �سامیی 
کۆماره اکین �سێهه م و چواره می فه ڕان�ه که واڵته که ی هل  ڤیه تنام هێنابووه ده ر. 
ئه م کتێبه که پزیشکێكی فه ڕان�ه یی به انوی رۆین رووزۆ هل بری پێشکه یش 
خۆڕاگری!«  خۆڕاگری..  »خۆڕاگری..  نوو�سیوه  هل �ه ری  فه ڕان�ه وی  به 
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و ئادره س و ژماره  ته هل فوین خۆی هل مار�ه ی بۆ به جێ هێشستووه، یه كێک 
کتێبخانه که یه وه. نێو  خ�ستوویه ته  قامسلوو  دوکتور  که  کتێبانه یه  ئاخرین  هل و 
به انوی  کتێبێکه  به شه   ئه م  کتێیب  به نرخرین  ره نگه  به اڵم هه ژێنه رترین و 
»پیاوێکی جیاواز« به قه ڵه می ژیل پێرۆ که به �ه رهایت هانری کوریه ل ده گێڕێته وه 
که خه ابتگێڕێکی جووهل که ی کۆمۆنی�ت و الیه نگری جهیاین �سێهه م بوو و 
داکۆکیاکرانه هل  نه خشی  ئه جله زایر  و  عه ره یب وه ک میرس  هل هێندێک واڵیت 
که که س  که هل  �ه رده مێکدا  کوریه ل  هانری  نواندبوو.  ژێرده �سته ی  گه الین 
ئیرسائیلییه اکن  و  فه هل �ستینیه اکن  ده دا  هه وڵی  نه ده کرده وه  وا  شسیت  هل  بریی 
بکه ن،  چاره �ه ر  ئاشتیخوازانه وه  هل ڕێگه ی  کێشه ی خۆاین  هه ات  بێێن  پێک 
کورددۆ�سیت  و  رۆژهه اڵتناس  اکتێك  کــرا.  تێرۆر  پاریس  هل   ١٩٧٨ �اڵی 
به  »پێشکه ش  ده نوو�ێ  کتێبه  ئه م  هل �ه ر  بلۆ  جۆیس  مــه دام  فه ڕان�ه یی 
عه بدولڕه حان، هل گه ڵ �ۆز و الیه نگریی �ه ر�ه ختانه م بۆ خه ابیت پریۆزی«، 
کیلۆمیرێک  �ه ت  چه ند  رۆژێــک  که  نه ده چوو  ئه وه  بۆ  فکری  بێگومان 
ده کرێ.. تێرۆر  ئاشستییه وه  خه وین  به ده م  هه ر  قامسلووش  دوکتور  ئه والتر 
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کێشه کانی جیهانی سێهه م

کێشه  اکین جهیاین �سێهه م ته وه رێكی دیکه ی خوێندنه وه اکین دوکتور قامسلوو 
بووه . ئه گه ر به شسێک هل به رهه مه اکین ئه م ته وه ره �ه رجن ده ده نه دڕدۆنگی و 
انیه ک�انییه اکین نێوان واڵاتین ابکوور و واڵاتین ابشوور )بۆ منوونه کۆمه ڵێک 
�ه رچاوه �ه ابره ت به بزوتنه وه ی واڵاتین بێالیه ن، گۆڤاری فه ڕان�ه یی »دوو 
نوو�یین  هل  نه زمی جهیاین«  هل  مه ینه تبه شان  »بێزاریی  کتێیب  این  جهیانه که« 
الیه نگری  و  �وییس  به انوابنگی  کۆمه ڵنایس  و  �سیا�ه مته دار  زیگهل ر  ژان 
دینامزیمه  و  انلێکی  ابیس  زۆرتــر  دی  ئه وانه ی  دیکه(،  به جهیانیبوونێکی 
نێوخۆییه اکین واڵاتین جهیاین �سێهه م ده كه ن که لێره دا �ه ابره ت به دنیای عه ره  ب 
و ئه گه ری شۆڕش و نوێبوونه وه هل رۆژهه اڵیت نێوه ڕا�ت به رهه می نوو�ه راین 
کۆمه ڵێک  ئه فغان�ستانیش  به  �ــه ابره ت  و  هه یکه ل  حو�ێن  حمه ممه د  وه ك 
�ه رچاوه  ی وه ک چه ند ژماره ی اتیبه تی »گۆڤاری �ه رده مه اتزه اکن«ی ژان پۆل 
�ارتر و کتێیب »هل قه فه یس ورچدا«ی رۆژانمه واین فه ڕه ن�سی به ابرمته گریاو 
هل ئه ففان�ستان ژاک ئابووشار ده بیرنێن. ئه مریاکی التینیش هل  نێو ئه و کتێبانه دا 
ئه مریاکی  هــه ڵــدڕاوه اکین  »ره گــه  کتێیب  منوونه  بۆ  هه یه،  دایری  جێگه یه یک 
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رۆژانمــه وان  خاتووین  که  نیاکراگوا«  »گــڕاکین  و  گالیاان  ئێدوارد  ی  التنی« 
د.  ــدا  ده وران یه ک  هل  پرۆهنووبێر  اکرۆل  هل گه ڵ  )که  هێرنیکزی  گلۆرایتۆنیا 
قامسلوواین ان�سیوه( به دوو زماین ئی�سپانیایی و فه ڕان�ه یی هل �ه ری نوو�سیوه 
»به ڕێز قامسلوو! خه ابیت گه الن بۆ رزگاری �سنوور انان�ێ، مه گه ر ان؟!«.
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رۆژهه اڵتناسی و کوردۆلۆژی

قامسلوودا  دوکتور  کتێبه اکین  هل نێو  به رجه �سته  زۆر  دیکه ی  بوارێکی 
ژماره یه یک  هل گه ڵ  پێوه ندیی  که  هل وه  جیا  قامسلوو  دوکتور  رۆژهه اڵتنا�ییه. 
کــردبــووه  ئـــه وه یش  و  هــه بــوو  جهیان  انرساوی  رۆژهــه اڵتــنــا�ــاین  هل  زۆر 
ده ره وه   دنیای  فه رهه نگییاین  پشتیوانی  و  �ه رجن  راکێشاین  بۆ  به �ستێنێک 
زاییین دا  حه فتااکین  دووه مــی  نیوه ی  هل  بۆخۆیشی  کورد،  مه �ه هل ی  الی  بۆ 
و  بوو  مامۆ�ستا  پاریس  رۆژهه اڵتییه اکین  شار�ستانییه  و  زمان  ئه ن�ستیتۆی  هل 
بووین چه ند ژماره یه ک هل بوڵته نه اکین ئه و ئه ن�ستیتۆیه هل نێو کتێبخانه که دا ئه و 
ده وره یه هل ژایین ئه اکدمیی و فه رهه نگی دوکتور قامسلوومان وه بری دێنێته وه. 
خولیای  و  ئێراننایس  به  �ه ابره ت  �ه رچاوه  و  کتێب  زۆر  هه روه ها  لێره دا 
ئی�فه هان«ی  »بــه ره و  منوونه  )بۆ  ده بیرنێ  ئی�فه هان  بۆ  فه ڕان�ه وییه اکن 
�ینۆوێ(.  ژیلبێر  ئی�فه هان«ی  رێگای  ای  �ینا  »ئینب  و  لــۆیت  پیه ر 
به اڵم زۆربه ی به رهه مه اکن لێره دا کوردۆلۆژی به زمانه اکین بیاین به اتیبه یت 
فه ڕان�ه یی ده گرنه وه. هل �ه ر کتێبه که ی کریس کۆچێرا )بزوتنه وه ی نه ته وایه تی 
اکک  زانیارییه اکین  به پێ�ی  که   یه تکنی  مه مۆ  تورکیه،  کوردی  ئه دییب  کورد(، 
حه �ه ین قازی هل و �ه رده مه دا که هل هل ه�ستان ژایوه د. قامسلووی ان�سیوه 



25 بیری لینین و باغەکانی سەمەرقەند

و هل بواری کوردۆلۆژیدا خاوه ین کتێبخانه یه یک به نرخه، �اڵێک پێش شۆڕیش 
گه الین ئێران به رێنوویس التیین بۆ د. قامسلووی نوو�سیوه »بوهار هاتیه �ه ر 
چیاێی وه الێت من. تو مامۆ�ستاێی من، اکل و که کێ من! ل �ه ر وێ چیای 
گوهل یک.. هێڤیدارم کو بوهارێ دێ درێژ و شاد ببه بۆ گه لێ مه ی کورد«. تێزه که ی 
عی�مه ت شه ریف وانیل هل �ه ر کورد�ستاین عریاق، بریه وه رییه اکین نوره دین زازا، 
کۆمه ڵێک ده یق ئه ده یب و فۆللکۆریی کوردی هه ڵژبارده ی جۆیس بلۆ هل ژێر انوی 
»بریه وه ریی کورد�ستان«، �سیاحه تنامه ی ئه ولیای چه هل یب که مامۆ�ستای نه مر 
�ه عید اناکم پێشکه یش د. قامسلووی کردووه، شه ڕه فنامه، کتێبه که ی حه �ه ن 
ئه رفه ع هل �ه ر مێژووی کورده اکن که دوکتور قامسلوو هل »چل �اڵ خه ابت 
هل پێناوی ئازادی«دا هل  ریزی ئه و ده گمه ن �ه رچاوانه دا که هل کۆاتیی کتێبه که دا 
هێناوین انوی بردووه، و انمیلکه یه ک به زماین توریک هل �ه ر کورد�ستاین ئێران 
هل نوو�یین خودی د. قامسلوو که انوبراو هل  زۆر شوێن ئیشاره ی پر�سیار و 
په راوێزی بۆ نوو�سیوه، هل و کتێب و �ه رچاوانه ن که هل و به شه دا ده بیرنێن. 
به انوی  مۆر  کری�تیان  نوو�یین  هل  فه ڕان�ه یی  کتێبێکی  لێره دا  هه ر 
بریتییه  به رگه که  ی  که  راده کێشێ  �ــه رجن  ابره وه  هل و  ئه مڕۆ«  »کــورده اکین 
جه مه دانه ی  و  جلوبه رگ  به  قامسلوو  د.  هل ودا  که  ده �ستکرد  نیگارێکی  هل 
کوردیه وه هل پێش گوندێکی کورد�ستان راوه �ستاوه. دڵنیام ئه وانه ی دژایه تی د. 
قامسلوواین هل گه ڵ فه ردپه ره �سیت و ئایکۆن �ازی هل که �ایه تییه �سیا�ییه اکن 
ده مێێن. ــووڕ  � �ـــه راین  که مێک  کتێبه  ــه و  ئ بــه رگــی  دیتین  بــه  هل بـــریه، 
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پێوه ندیی نێوده وڵه تی و ژیئۆپۆلیتیک

نێو  کتێبه اکین  هل  ژمــاره   زۆرترین  ــواره ی  ب ئه و  کــرا،  پ�ێ  ئاماژه ی  وه ک 
کتێبخانه كه ی بۆخۆی ته رخان کردووه بواری ژیئۆپۆلیتیک و پێوه ندیی نێوده وڵه یت 
به  پێوه ندیدار  �ه رچاوه اکین  به شه دا  هل و  انوچه ییه اکنه.  و  جهیاین  ملمالێن  و 
شه ڕی �ارد و راکبه ریی �سیایس و نزیامی ئه مریاک و شووڕه وی و جێگه و 
پێگه ی ئورووپا هل و نێوه دا زۆر به رجه �سته یه که هل و ابره وه به رهه می پ�سپۆڕاین 
وه ك برێزین�کی راوێژاکری به  ڕه چه ڵه ک هل ه�ستانی جمیی اکرتێر بۆ ئه منیه یت 
و  هه بوو  کووابدا  شۆڕیش  هل گه ڵ  رابردوویه یک  که  دوبرێ  رێژیس  و  میلیل 
دواتر بوو به راوێژاکری فران�وا میران، وه به رچاو ده كه ون. هه ر هل و بواره دا 
بریتییه هل وتووێژی  که  کتێیب »هل نێو هنێنی شازاده اکندا« �ه رجن راده کێشێ 
رۆژانمه واین به انوابنگی فه ڕان�ه یی کری�ستنی ئۆکره نت هل گه ڵ به رپریس پێشووی 
رسوی�ه هنێنییه اکین فه ڕان�ه. کری�ستنی ئۆکره نت هه مان ئه و خامنه یه که دواینی 
و  دا  ئه جنام  هووه یدا  عه ابیس  ئه مری  هل گه ڵ  زیندان  هل  ته �ویریی  وتووێژی 
پێش هێریش هاوپه میانه اکنیش بۆ �ه ر عریاق هل ژانویه ی ١٩٩١دا وتووێژی 
کوشسنێریشه،  بێرانرد  که دووه منی هاوژیین  ئه و  کرد.  هل گه ڵ �ه دام حو�ێن 
دۆ�سامتن  به  »پێشکه ش  نوو�سیوه  قامسلووی  دوکتور  بۆ  کتێبه که   هل �ه ر 
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شازاده اکنه؛  هل  یه کێک  )واته  هل وانه!«  یه ک  ئه ویش  چونکه  عه بدولڕه حان، 
مه به �سیت ئه وه یه یه کێک هل گه وره  پیاواین ئه م جهیانه یه(. هه روه ها ژماره یه یک 
گۆڤاری  وه ک  بواره  به و  پێوه ندیدار  گشستگریی  �ه رچاوه ی  و  گۆڤار  زۆر 
�اڵنامه ی  ژماره ی  چه ندین  و  فه ڕان�ه  �راتژیکی  توێژینه وه ی  ئه ن�ستیتۆی 
ئه تڵه �ه اکین  و  جهیان  �سیا�سی  ابرودۆیخ  به  �ه ابره ت  لومۆند  رۆژانمه ی 
ئه تڵه �ه  »ئه و  نوو�سیوه  یه کێکیاین  هل �ه ر  شالیان  ژێرار  که  ژیئۆپۆلیتیک 
لێ�ی  ئــه وان  که  ده اک  شستگه لێک  ابیس  ره حــان  و  هێلێن  به  پێشکه شه  که 
شاره زان«، هل م کتێبخانه یه دا ده بیرنێن. هه ر هل و به شه دا کۆمه ڵێک �ه رچاوه  ی 
اتیبه ت به لێکدانه وه ی کێشه انوچه ییه اکنیش به اتیبه یت شه ڕی ئێران و عریاق 
وه به رچاو  یه الکبوونه وه ی  دووره دمیه نه اکین  و  شه ڕه  ئه و  نزیامی  ئاانلزیی  و 
شه ڕێکی  عریاق،  و  »ئێران  به انوی  ابڵتا  پاوال  کتێبێکی  منوونه  )بۆ  ده كه ون 
پێنج هه زار �اڵه« و مه و�ووعه ی چه ند جڵدیی ئه و شه ڕه به زماین عه ره یب(.



گەشتێک بە نێو کتێبخانەکەی دوکتور قاسملوودا28

شه ڕ

هێلێنا کروولیش )نه رسین قامسلوو( هل کتێبه که ی خۆی به انوی »ئورووپاییه ک 
ئاندرێ  ق�ه یه یک  قامسلوو  دوکتور  ده نوو�ێ  ــورده اکن«دا  ک �ه رزه میین  هل 
مالرۆی هل �ه ر کوته اکغه زێک نوو�یبۆوه که ده ڵێ »شه ڕم پ�ێ خۆش نه بوو، 
به اڵم شه ڕم کرد«. هل کتێبخانه ی ئه و رووانکبریه  به فه رهه نگ و په روه رده یه ی 
ئورووپادا که به ێب ئه وه ی هه رگزی هل ژاینیدا اکری نزیامی کردێب ده بوو رێبه رایه تی 
بزوتنه وه یه یک به رباڵوی چه کدارانه  باک، به شسێوه یه یک لۆژیکی توویش هێندێک 
کتێب و انمیلکه  �ه ابره ت به بواری شه ڕ و خه ابیت پارتزیاین بووم. کتێبێک که 
هل و ته وه ره دا هل هه موواین زایتر �ه رجنی راکێشام هل ابره ی گاریبادلی، رێبه ری 
�سیایس و نزیامی �ه ده ی نۆزده ی ئیتالیاوه نوورساوه که هل وێدا د. قامسلوو 
چه ند شوێنێکی کتێبه كه ی ئیشاره کردووه و خه یت هل بن کێشاون. بۆ منوونه هل 
الپه ڕه ٢٥٨ی کتێبه كه دا ئه و ر�سته یه که ده ڵێ »گاریبادلی بۆی گرینگ بوو 
که �ه رکردایه تی جۆره هێزێک باک که ته واو هل گه  ڵ ئاماجن و �راتژییه که ی 
خۆی یه ک بگرێته وه«. هل الپه ڕه  ٣٠ی هه مان کتێبدا ئه و خوێنه ره ی هل هه ر 
ابخچه یه یه ک گوڵی خۆی ده چین خه یت هل بن ئه و شوێنه  داوه که ده ڵێ »ئه و 
اکته هل ئیتالیا به زیندانیاین �سیا�ییان ده گوت اکربۆانری«. کۆمه ڵێک کتێب 
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وه ک »شه ڕه  پارتزیاین  اتکتیکه اکین شه ڕی  هل بواری  هه ر  دیکه  انمیلکه ی  و 
ژه نڕاڵ  شه ڕ«ی  »هونه ری  و  ئه مریاکیی  گابریه یل  کۆلۆنێل  شۆڕشییه اکن«ی 
�ۆن تزووی چیین و کۆمه ڵه راپۆرتێک هل �ه ر موقاومه یت ئه فغانیه اکن هل ریزی 
ئه و کتێب و انمیلاکنه دان که اتوتوێ�ی پارامێره اکین شه ڕی پارتزیاین ده كه ن. 
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هاوار و هانای ئینسانی

به اڵم ئه و �ه رداره ی حازر نه بوو چه ك به جه نگاوه ره اکین دابێن و هه میشه 
وره ی وه به ر پێشمه رگه  اکن ده ان که هه ات درو�تبووین هه لومه ریج چاره �ه ری 
�سیایس درێژه به خه ابت و خۆڕاگریی چه كدارانه بده ن، قه  ت شه ڕی وه ک 
حاڵه تێک چاو لێ نه ده کرد که هل ودا هه موو ره فتارێك رێگه پێدراو ێب. به جمۆره یه 
که هل الپه ڕه  ١٥٩ی کتێبه که ی گاریبادلی دا د. قامسلوو خه یت هل بن ئه و شوێنه ش 
داوه که ابیس شه ڕی �ۆلفێرینۆ ده اک که چلۆن ابویک قانووین به شه ردۆ�سیت، 
�ه ر  هاتۆته  شه ڕ،  برینداراین  ده رچووین  گیان  دیتین  پاش  دوانن،  هانری 
که هل  دابرنێ  ئه وه   بۆ  رێ�اگه لێک  و  پێوی�سته چوارچێوه   که  قه انعه ته  ئه و 
مه یداین شه ڕدا ئین�انیه ت وه به رچاو بگریێ. جگه هل مه ش، هل نێو کتێبه اکندا 
زۆر جار توویش نوخسه اکین کۆنڤان�سیۆنه اکین ژنێڤ و راگه ایندراوی جهیانی 
مایف مرۆڤ )چاپ�ی لیربا�سیۆن( و راپۆرته اکین ئامنێ�سیت ئه نران�سیۆانل و زۆر 
�ه رچاوه ی دیکه ی پێوه ندیدار به مایف مرۆڤ و قانووین به شه ردۆ�سیت ده بنی. 
ده ره وه ی  وه زیری  کتێیب  دوو  ئین�این  دا  هاانی  و  هاوار  هل بواری  هه ر 
پێشووی فه ڕان�ه و دۆ�سیت انرساوی گه یل کورد، بێرانرد کوشسنێر وه به رچاو 
هل گه ڵ  کوشسنێر  د.  قامسلوو،  د.  بــووین  شه هید  پێش  یه که میان  ــه ون.  ده ک
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پاریس( �ه ابره ت  »پانتیۆن-ئه �اس«ی  زانکۆی  هل  )پرۆف�ۆر  بێتایت  ماریۆ 
فه ڕان�ه یی  پزیشکی  نوو�سیویه یت و چوار  به »ئه ریک ده �تێوه رداین مرۆیی« 
قامسلوو  د.  بۆ  پێشکه شییان  یه که م  ــه ڕه ی  الپ گۆشه یه كی  هل  هــه راکمــه این 
را�سته قینه  دا�ستانێکی  مه مئوورییه ته  »ئه م  ده ڵێ  یه كیان  نوو�سیوه.  هل �ه ر 
بوو. �سپاس که ده رفه تت پێداین گه هل که ت بنا�نی و خۆشان بوێ«. یه یک 
هل  هه ر  به اڵم  نیوه یدایه،  هل  هه ر  جارێ  مه مئوورییه ته  »ئه م  ده نوو�ێ  تراین 
ئێ�ستاوه ده زاننی که قه ت هل بریمان انچێته وه«. کتێبه که ی دیکه ی کوشسنێر هل ژێر 
انوی »نه هامه تی ئه واین دیکه » دوای مه رگی قامسلوو نوورساوه و نوو�ه ر 
به هائه دین  �ه ید  و  قامسلوو  »عه بدولڕه حان  به  پێشکه ش  کتێبه که ی  چاپ�ی 
�سیا�ه مته دارێکی  و  ئه اکدمییک  مه جرووح  به هائه دیین  کردووه.  مه جرووح« 
پاریس خوێندبووی و وه ک د.  ئه ویش هل  ئه فغاین بوو که وه ك د. قامسلوو 
قامسلوو ئه ویش هه ر �ه ری هل ڕێ�ی ئاشسیت داان و به م »�ووچه« تێرۆر کرا. 
کتێب  چه ندین  قامسلوو  د.  کتێبخانه که ی  که  ات�ێنه ره  و  اتڵ  زۆر  ته اننه ت 
هل  هه م  ئی�المی  کۆماری  نه خشی  و  تێرۆریزم  به  �ــه ابره ت  انمیلکه ی  و 
تێدایه.  جیابریاندا  ئــه واکیت  ات  ته �فیه ی  هل  هه م  و  نێوده وڵه تیدا  تێرۆریزمی 
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ئه ده ب، شێعر، زمان

ئه   وه ی ات ئێره اب�ان کرد هه مووی �سیا�ه ت بوو. به اڵم خۆ هل ئا�ۆی 
�ه مه رقه ند«یش  »ابخه اکین  نه بوو،  لێننی«  »بریی  هه ر  قامسلوودا  خه ایڵی 
بوارێکی هه ره  ئه ده بیات وه ک  کتێبه �سیا�ییه اکندا،  په ان و هل پاڵ  هه بوو. هل 
جێگای په �سند و هۆگریی د. قامسلوو بواره  اباڵده �سته که ی دیکه ی کتێبه اکن 
پێک دێێن. به رهه مه ئه ده بییه اکن به زمانه اکین بێگانه به اتیبه یت فه ڕان�ه یی یه کجار 
زۆرن و ده این رۆمان به قه ڵه می ڤیکتۆر هۆگۆ و ابڵزاک و زۆاڵ و �سمینۆن و 
چه ندین ئانتۆلۆژیی شسێعری فه ڕان�ه یی و هۆنراوه اکین بۆدلێر و کۆکتۆ و ژاک 
پرێڤێر و رۆێن شار هل و کتێبخانه یه دا پاڵه په �ستۆی یه کر ده ده ن. هل نێو رۆمانه اکندا 
هێندێکیان که هه  م انرساوترن و هه م زایتریش ره نگی خوێرنانه وه و به اکربرانیان 
پێوه دایره �ه رجن راده کێشن و ئه والتر هل زه ویق ئه ده بی د. قامسلوو، ئیلهامی 
بۆ منوونه  بۆ ده رده خه ن.  ئه ومان چاکر  ئین�انی  فه رهه نگی و حه �ا�ییه یت 
»انمه ئێرانییه اکن«ی مۆنت�کیۆ، »روویح شاد«ی رۆمه ن رۆاڵین هیومانی�ت 
ئیبۆیل  هل  »مه �سیح  فه ڕان�ه یی،  به  ته نیایی«  �اڵ  »�ه ت  عه داڵه ختواز،  و 
راوه �ستا«ی اکرل لێڤی که ابیس ره جن و به دبه ختی خه ڵکی گوندێكی ئیتالیا ده اک.  
)هه ر  جه لوون  بن  اتهری  »هل یهل تولقه در«ی  ای  پریۆز«  »شه وی  رۆماین 
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هل به ر  ابیب  ده گێڕێته وه  کچێک  حــه رسه تــه اکین  و  حه ز  که  فه ڕان�ه یی(  به 
و  ان�اندووه   خه ڵکی  به  کوڕ  به  منداڵییه وه  هل  هه ر  نه بووه  کوڕی  ئــه وه ی 
کۆمه ڵگای  هل  ژن بــوون  ئــازاری  ێب ڕوحــانــه  ــه اڵم  ب شاعریانه  به شسێوه یه یک 
ده رمانییه  ایرمه تییه  رێکخراوی  تمیێکی  هل الیه  ن  ده  اک،  وه �ف  رۆژهــه اڵیت دا 
رۆماین  کــراوه.  قامسلوو  د.  به  پێشکه ش  یئ(یــه وه  ئێم.  )ئا.  نێونه ته وه ییه اکن 
»جواین خوداوه ند« که به انوابنگرین رۆماین ئاشقانه ی فه ڕان�ه یی هل �ه ده ی 
بی�سته مدایه، پزیشکێکی رێکخراوی پزیشاکین جهیان هل به ر خۆیه وه هل �ه ری 
بکه م،  ته واو  رۆمانه   ئه م  نه بوو  اکمت  مه مئووریه ته که مه وه  »به هۆی  نوو�سیوه 
رۆژێك  رۆژه  ش  ئه و  و  بکه م  ته واوی  کورد�ستان  هل  هه ر  رۆژێک  به ڵکوو 
ئازاد بووێب!«. رۆماین »هه ڵژباردین �ۆیف« که دا�ستاین ژنه  ێب که مه هاابد 
کراوه  انچار  که  ده  گێڕێته وه  انزی  ئۆردووگااکین  ده رابزبووی  جووهل که یه كی 
هل نێوان ئه و دوو منداڵه یدا که هل به ر ده �سیت انزییه اکندا ماون هه ڵژبێرێ اکمه این 
»بۆ  نوو�سیویه یت  پێشه کییه که یدا  هل  فه ڕان�ه یی  خامنێكی  مبێێن،  زیندوویی  به 
ئێر. ژێ«  ئێر. ژێ(، هل الیه ن الیه نگرێکی �ه ر�ه خیت خۆته وه«. »ئا.  )ئا. 
کورتکراوه ی  و  فه ڕان�ه وییه  به  عه بدول-ڕه حان-قامسلوو  یه که می  پیته  اکین 
انوه که یه یت که دۆ�سته قه دمیییه  خارجیییه اکین د. قامسلوو، به اید و به عاده یت 
د.  به خۆ ابیس  اکتێک خۆ  ئێ�ستاش  راوه دووانن،  و  هنێنیاکری  �ه رده می 
به اکر  پیته  چه ند  ئه و  هه ر  ئه و،  تــه واوی  انوی  جیایت  هل  ده کــه ن،  قامسلوو 
ده به ن. ئه و خاتوونه بۆخۆیشی انوی ته واوی خۆی نه نوو�سیوه و هل جیایت ئمیزا 
ته نیا پیته اکین یه كه می انو و انوابنگی خۆی هل �ه ر کتێبه که به جێ هێشستووه.
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به اڵم هل نێو هه  موو رۆمانه اکندا ئه وه ی هل هه مووان زایتر �ه رجنی راکێشام 
هه ر  ئه من  بوو.  مه علوف  ئه منی  لوبناین  نوو�ه ری  شااکرێکی  هه ژاندمی  و 
هل کۆلێژه وه هل رێگه ی ده ریس »الأدب و النص«ی عه  ره بییه وه هل گه ڵ انوی 
ئه منی مه علوف ئاشسنا ببووم. اکتێکیش چوومه فه ڕان�ه یه که م رۆماین درێژی 
فه ڕان�ه یمی که خوێنده وه رۆمانێکی ئه و بوو. ئه و رۆمانه م ئه وه نده  به دڵ بوو که 
اکتێک �اڵی ١٩٩٨ هل �را�سبورگ چاوم به ئه منی مه علوف که وت و هل و 
دیداره دا کتێبێکی تری خۆی )ان�سنامه بکوژه اکن(ی پێشکه ش کردم، ئیجازه ی 
مه ال  ئه محه دی  ئه وه ی  هل به ر  دواتر  )که  وه رگــرت  لێ  رۆمانه که م  وه رگێڕاین 
ده �ت و بردی لێ کردبوو، پاشگه ز بوومه وه(. ئه و رۆمانه رۆماین �ه مه رقه ند 
بوو. »�ه مه رقه ند« رۆمانێکی مێژوویی یه که دا�ستاین ژایین شاعریی شه راب 
بۆ  خۆمیان  خه یت  به   چوارینه اکین  ده �تنوویس  اتقه  و  خه ییام،  فه ل�ه فه،  و 
�ه ده ی  هل  مه غووهل اکن  هێریش  پاش  رۆمانه که  ریوایه یت  به  که  ده گێڕێته وه 
ایزده دا ون بووه و نزیک به هه زار �اڵ دواتر رۆژهه اڵتنا�سێكی ئه مریاکیی 
که دایک و ابیب هل خۆشه وی�تی خه ییام انواین انوه عومه ر، ده یدۆزێته وه 
ده �تنوو�ه که ی  )شریین(،  ئێرانییه که ی  مه عشووقه  وێڕای  ده دا  هه وڵ  و 
خه ییامیش ده رابزی ئه وپه ڕی ئه تالنتیک )ئۆقیانوویس ئه تڵه س( باک. که  چی 
هه میشه  بۆ  اتیتانیک دا  که شتی  هل  نێو  »روابعیات«  که  ده اک  وا  چاره نووس 
رزگاری  خناکن  هل  ئه گه رچی  »شریین«یش  و  ێب  ئۆقیانوو�ه اکن  غه ریق 
ده ێب، به اڵم ئه ویشی بۆ هه میشه هل که انره اکن لێ ێب �ه روشوێن ده ێب و ات 
هه ر  ای  هه بووه  ڕا »شریین«ێک  بنه ڕه ت  هل  داخوا  ده پر�ێ  هل خۆی  �ه ر 
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درو�ستکراوی خولیا و خه ایڵی رۆژهه اڵتدۆ�ستانه ی خۆی بووه و هیچی دیکه.
به  بیانوو ی ئه م به �ه رهاته شاعریانه یه و هل پشت دا�ستاین گه ڕان به دوای 
گه جنینه اکن و دۆزینه وه و هه وڵی رزگارکردنیان و �ه ره جنام �ه رهل نوێ و بۆ 
هه میشه هل ده �ستدانه وه این ،  نوو�ه ر هل ڕا�تیدا �ه فه ری گه جنینه یه یک گه وره تر 
هل و شسته رواڵه تیانه و هه موو ئه و رێگر و مه تر�ییانه مان بۆ ده گێڕێته وه که 
هل انوچه ی ئێمه دا هه ڕه شه هل دره وشانه وه ی ئه و گه جنینه  یه ده که ن که ئه ویش 
برییت یه هل: ئازادی.  ئه منی مه علوف هل »�ه مه رقه ند«دا به درێژیی هه زار �اڵ 
مێژووی ئێران و انوچه، چه ندین الپه ڕه ی کۆن و اتزه   هل ملمالێن �سیایس و 
فه رهه نگییه اکین ئه و ده ڤه ره مان بۆ هه ڵده داته وه. مێژوویه ک که هل ودا ئاره زووی 
ئین�انه  اکن بۆ ئازادی و ئازاد ژاین به رده وام به  هۆی فاانتی�م و اتریکپه ر�ستاین 
هاوچه رخیانه وه  �ه رده می  هاوشسێوه اکین  و  �ه ابح  حه �ه ن  ته ریقه یت  وه ک 
�ه رکوت ده کرێ. نزیاکین د. قامسلوو هۆگریی انوبراو بۆ خه ییامیان چاک هل بریه 
و دڵنیام به خوێندنه وه ی �ه مه رقه ند و �ه رجندان به نیشانه و تێااکین نێو ئه و 
رۆمانه زۆر شسیت فه زای زێهین و که �ایه تی اتیبه تی د. قامسلوواین دێته وه 
قامسلوودایه  د.  کتێبخانه که ی  هل  که  نوخسه یه   دوو  هل و  یه کێک  هل �ه  ر  اید. 
بێگومان  رۆمانه  ــه م  :«ئ نـــوورساوه  کــردووه  پیشکه یش  مــۆر  کری�تیان  و 
بکه ی«... تێپه ڕ  زووتر  کورد  ز�ستاین  درێژی  شه واین  که  ده دا  ایرمه تیت 
هه ر هل بواری ئه ده بیدا هێندێک به رهه می پێوه ندیدار به ئه ده بیایت رووس و 
�الڤیش ده بیرنێن. بۆ منوونه گۆڤارێکی ئه ده بیایت روویس به زماین ئینگلییس این 
دا�ستانێكی ته نزنوویس چێک ایرۆ�الڤ ها�سێك که به �ه رهایت �ه رابزێک 
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هل  شه ڕی یه که می جهیانیدا ده گێڕێته وه. هل نێو ئه م کتێبه دا ئینشای پێشمه رگه یه یک 
حزییب دێموکڕات که وا دایره هل نێو حزیبدا فێری خوێندنه وه و نوو�نی بووه 
خۆی حه شار دابوو که به زمانێکی جیددی و جوان ابیس ژایین پێشمه رگایه یت 
ده اک. بووین ئه و ئینشایه  را�ت هل نێو ئه م کتێبه دا النیکه م بۆ من پر�سیارخوڵقێن 
پارا�ستوه.  خۆیدا  ابوه یش  هل   ئه وایین  ئه میان  چۆنه اکیی  انزانرێ  قه ت  و  بوو 
هل ئه ده بیایت فار�سیدا جگه هل هێندێک به رهه می انرساوی وه ک شاهنامه که 
دایره ژماره این هل  کتێبخانه که دا زۆر نیه ای نه ماوه، چه ند کتێب و انمیلکه یه کیش 
هه وای �ه رده می  و  حاڵ  هێنه ره وه ی  وه بری  که  پێشکه شییه اکنیانه وه  به هۆی 
خۆاینه، �ه رجنیان راکێشام. عه یل مریفرووس ئێراننایس دانیشستووی فه ڕان�ه 
آوازهای تبعیدی« ی خۆی »به ئاوایت ئێرانێكی ئازاد و کورد�ستانێکی  کتێیب »ا
خودموختار« پێشکه ش به د. قامسلوو کردووه. نیعمه یت مریزازاده که هل  گه ڵ 
به  ان�سیوه،  یه کراین  ئێراندا  نوو�ه راین  اکنووین  قامسلوو هل چوارچێوه ی  د. 
مه به �سیت »ته جدیدی ئریاده ت«، »گوڵخه مش«ه که ی خۆی داوه به د. قامسلوو 
و ایدانمه ی ئو�ستاد اکمڕاین نه جاتوڵاڵهی که مامۆ�ستای زانکۆی پۆلیتێکنیکی 
اتران بوو و �اڵی ١٣٥٧ هل خۆپێشاندان به دژی رێژمیی شادا شه هید کرابوو، 
کراوه. قامسلوو  د.  به  پێشکه ش  شه هید«ه وه  ئو�ستادی  »دایکی  هل الیــه ن 

حه مه دۆک  رۆمانه اکین  کوردی،  ئه ده بیایت  �ه ر  ده گه ڕێته وه  ئه وه نده ی 
به »هاوڕێ و  پێشکه ش  کوردی وه ک »ایدگارێکی چبووک«  که وه رگێڕی 
مامۆ�ستای گه وره »ی خۆی کردوه، »ئه ودیوی چیا« که شکور م�سته فا به 
هل حنێکی عریفاین و زه رده شتیانه هل �ه ری نوو�سیوه »بۆ مامۆ�ستا و پریم اکیک 
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به  پێشکه ش  موده ریس  عه بدولکه رمیی  مه ال  که  مه وهل وی  دیواین  گه وره م«، 
»جه انیب دوکتور عه بدولڕه حان قامسلوو«ی کردووه، هه روه ها دیواین شاعریاین 
وه ک حایج قادری کۆیی و شسێخ نووری شسێخ �اڵح و ئه محه د موختارجاف و 
بێگومان گۆران که هل گه ڵ د. قامسلوو �ه رده مێک هل زانکۆی به غدا هه ردووکیان 
ده بیرنێن.  بوو،  شسێعره اکین  هۆگری  یه کجار  قامسلوو  د.  و  بوون  مامۆ�ستا 
هل بواری زماین کوردی و زماننایس و زمان�ازیدا تێزه كه ی ئه مریی حه �ه ن 
پوور هل �ه ر اکریگه ریی فاکته ری زمان هل �ه ر گه شه کردین نه ته وه و کتێبه که ی 
تۆفیق وه هیب هل �ه ر ریشه اکین زماین کوردی به ئینگلییس و »زماین یه كگرتووی 
کوردی«ی د. عێزده ین م�سته فا ره �ووڵ و چه ندین ژماره ی گۆڤاری کۆڕی 
ئه نداماین  و  هــاواکران  هل  یه كێک  قامسلوو  د.  که اکیت خۆی  کورد  زانیاریی 
به رجه �سته ی بووه و عه بدولقادری ده ابغی ژماره یه کیاین پێشکه ش به د. قامسلوو 
کردووه، هه روه ها هێندێك نوخسه ی گۆڤاری گه الوێژ و رۆژی کورد و رۆژی 
کورد�ستان �ه رجن راده کێشن. جیا هل وانه ش، هه ر هل بواری زماندا، کۆمه ڵێک 
ئینگلییس-عه ره یب-فه ڕه نیس، فه رهه نگی عه ره یب- وشه انمه ی وه ک فه رهه نگی 
چێکی، فه رهه نگی ئابووریی روویس-چێکی، و فه رهه نگی روویس-کوردیی قه انیت 
کوردۆی دۆ�سیت و فه رهه نگی کشستواکڵ که مه عرووف قه ره داغی بۆ مامۆ�ستا 
فه رهه نگه اکن اکربوردێکی زۆر  هێمین انردووه ده بیرنێن و ژماره و چه شسین 
فره وانر هل پێوی�ستییه اکین فێربوون ای تێگه یشنت هل زمان هل الیه ن خاوه نه که اینه وه 
ده رده خا. خۆش ئه وه  بوو فه رهه نگێکی شه راب و بورجێکی خۆشه وی�تییش 
)اتیبه ت به مانگی هل دایکبووین د. قامسلوو( خۆی خزاندبووه نێو فه رهه نگه اکن!
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به جێ هێشتنی کۆشک 

قامسلوو  د.  زێهنی  فه رهه نگی و  فه زای  منداڵییه وه هل گه ڵ  ئه من هه ر هل 
روانیندا  یه که م  هل  قامسلوو  د.  ده خسه یت  ده خسه تیشدا  �ه ت  هل نێو  ئاشسنام. 
گه شسته که م  گێڕانه وه یه  ی  کورته  ئــه م  نوو�ینه وه ی  هل  ــه اڵم  ب ــه وه.  ده انمسـ
من  بۆ  کتێبه اکندا،  هل  هێندێك  انوهێناین  و  قامسلوودا  د.  کتێبخانه ی  به نێو 
مۆرتێم«  »پۆ�ت  �سیا�سی  وه �وه �ه یه یک  داوی  هل  که  بوو  گرینگ  زۆر 
)پاش مردووان( نه که وم و به زۆری زۆرداری و به دڵی خۆم کتێبخانه یه یک 
هه ر  کتێبه اکن  ده بوایه  نه ده مه وه.  کردن  درو�ت  به  قامسلوو  د.  بۆ  فه ڕزی 
ئه وه نده ی که هه بوون و به و جۆره ی دیتوومن و لێمک کردوونه وه ابس بکه م. 
هل �ه ریه ک ده تواننی بڵێنی کتێبخانه  که ی د. قامسلوو که په جنه ره یه یک هه رچه ند 
�سنووردار به اڵم به نرخ به �ه ر پانتایی ژاین و خه ابت و که �ایه تی انوبرا و و 
پێچ و قۆرته اکین نێو ئه م پانتاییه دایه، کتێبخانه یه یک زۆرتر �سیایس، زیندوو، 
اکربۆردی و به ڕۆژی �ه رده می خۆیه یت. هه ر هل و اکته دا بووین ژماره یه یک زۆر 
به رهه می غه یره �سیایس و به گشسیت فره چه شنی بوار و اببه ته اکین نێو ئه م کتێبخانه یه 
ده رده خا. بۆ  خاوه نه که میان  مه عریفی  و  زه یین  دنیای  ده وڵه مه ندیی  و  فره واین 
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ــه یک  زاانی کتێبخانه ی  کــه  ێب  �ه ر�ووڕهێنه ر  کــه س  زۆر  بــۆ  ره نــگــه 
هل نێو  و  ێب  تێدا  کتێبه ی  جڵد  �ــه ت  چه ند  ئــه و  هــه ر  قامسلوو  د.  وه ک 
جیا  نه مابن.  ره نگه  ای  نه بن  هه بوون  وایه  پێان  که  شت  زۆر  کتێبه اکنیشدا 
تێبینیانه ی هل �ه ره اتدا �ه ابره ت به هۆاکری که مبوون ای که مبوونه وه ی  هل و 
ئه و  هــه ر  من  ابوه ڕی  به  ــرد،  ک ابمس  کتێبانه  ئــه و  ــیت  رسوشس و  کتێبه اکن 
�سنوورداربوونه ی ژماره ی کتێبه اکنه که ابیه یخ کتێبه اکن ده ابته �ه ر. کتێبه اکن 
نێوه رۆک �سنوور انان�ن، وه  ک چۆن بریی  به  به ژماره �سنووردارن به اڵم 
اتبوو.  نه  ده انیس،  �سنووری  نه  قامسلوو  د.  ئین�انی  خولیای  و  �سیایس 
کتێبخانه که  هه روه ها بۆی ده رخ�سمت که بۆ د. قامسلوو، هه روه  ک چۆن 
و  قه تی�او  نه ریته  و  روانگه  عه تیقه خانه ی  بکرێته  انێب  کۆمه ڵگا  خــودی 
چه قبه �ستووه اکن، کتێبیش هل گه ڵ هه موو که ڵک و ابیه یخ، شتێک نیه جگه 
جیاوازه اکن،  گۆشه  نیگا  و  زانیاری  جێگوڕکه ی  و  ئاڵووێر  بۆ  ئامرازێک  هل 
ئامرازێک که ده ێب ایرمه یت به نی�سیب مانه وه و �ه ایلیه یت بریوابوه ڕه اکن و ئاوه اڵ 
بووین رێچکه  جیاوازه اکین پێشکه وتن و مۆدێهل اکین پێکه وه ژاین هل  کۆمه ڵگادا باک.
دوو  قامسلوودا  د.  کتێبخانه که ی  خـــواره وه ی  و  ئاخر  هــه ره  کوجنی  هل 
د.  عیلمییه ی  کتێبخانه داره  ئه و  پێوه ره  اکین  به پێ�ی  که   ده رهێنان  �ه رچاوه م 
نه ده بوایه هل په انی  به اینییه به هارییه که ی قه ندیدلا مه به �سیت بوو،  قامسلوو هل 
ئه وه   هل به ر  هه ر  نه ک  ــه وه.  داانن یه مک  په انی  هل  ئه من  به اڵم  ــدراابن،  دان یه ك 
که  ئه وه   هل به ر  به ڵكوو  بێڵم،  به جێ  خۆی  وه ک  کتێبخانه که  ده موی�ت  که 
خولیای  وێناکردین  بۆ  بوو  به س  انمیلکه یه  دوو  ئه و  بووین  هــاواڵ  خودی 
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که چی  انبوو،  کۆڵێ  ته الانندا هل  به  گه هل که ی  پیاوه ی خه می  ئه و  فره چه شسین 
خودموختاریی  »قانووین  یه که م  �ه رچاوه ی  مابۆوه.  ژاینیش  ئاشقه  هه روا 
خۆی  هل گــه ڵ  قامسلوو  د.   ١٣٦٥ �اڵی  که  بــوو  ئینگلییس  به  ــۆن«  اکاتل
هێنایه وه کورد�ستان و هل حزییب دێموکڕاتدا به زماین فاریس به چاپ�ی گه ایند. 
�ه رچاوه که ی دیکه ش، دیواین »گوڵه اکین خراپه »ی بۆدلێر بوو که اکبرایه یک 
نوو�سیوه: قامسلوو هل �ه ری  دوکتور  به  روو  پێشکه یش  فه ڕان�ه یی هل جیایت 

»ده زامن ئه تۆش وه ک من هل و ابوه ڕه دای که رێگای ئازادی به خۆشوی�تین 
جواین دا تێده په ڕێ!«
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