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«ئهمن زۆر هۆگری خوێندنهوهم .ههموو گۆڤارهاکن ،رۆژانمه بێگانه و
ئێراینیهاکن هل کورد�ستان دهخوێمنهوه و زۆریش هۆگری خوێندنهوهی رۆمان
و کتێبه زان�ستییهاکمن .بهاڵم حهزم زۆر هل �شێعره .هل کورد�ستان شهوی
�شێعر پێک دێننی و منیش �شێعر دهخوێمنهوه .هۆگرییهیک یهکجار زۆرم به
�شێعری الک�سیکی ئێران ههیه ،بۆ منوونه حافز و سهعدی و خهییام و
اباب اتهریی عوراین و فریدهویس .ههروهها به �شێعری الک�سیکی کوردی
بهاتیبهیت گــۆران که شاعریی سـهدهی بی�ستهمی کورد�ستانه و ئهمحهدی
خاین که شاعریی الک�سیکی کورده .هل شاعریه نوێیهاکن اندر اندرپــوور و
ئهمحهدی شاملووم بهدڵن و دیوانهاکنیامن ههیه .پهرویین ئیعتیسامییشم زۆر
خۆش دهوێ و ههست دهكهم �شێعرهاکین زۆر هل ژایین ئێ�ستای من نزیکن».
(دوکتور قامسلوو)
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کردنهوهی دهروازهی کۆشک
فـرانــسـوا مـــۆرایک ،ئـ هنــدامــی ئ ـهاکدمییـی فـهڕانــســه و خــهاڵیت نۆبێیل
ئـهدهبــیــات ،دهڵــێ «پێم بڵێ چ دهخوێنیهوه ات پێت بڵێم کــێـ�ی ،بـهاڵم
ابشــرت دهانمس ئهگهر پێم بڵێ�ی چ شتێك سـهر هلنــوێ دهخوێنیهوه».
انســن و تێگهیشنت هل جـهوهـهر و انیخ کهسایهیت و ب ــروابوهڕی
مرۆڤه گـهورهاکن تهنیا به پشتبهسنت به ریوایهیت رهمسیی ژاینیان و وته و
کــردهوهی ئاشکرااین انیهتهدی .بهڵکوو ههڵسوکهوت و دونیا و دیکۆری
نێو ژایین اتیبهتی�شیان سهرچاوهیهیک بهنریخ ئهم دهرک و بهدواداچوونهیه.
رهههندێکی گرینگی ئــهم دیــوه کهمرت دایرهی ژایین کهسایهتییهاکن –
بهاتیبهیت هی رێــبـ هراین �سیایس -ب ـواری خوێندنهوه و مواتلعهیه که به
سهرجنپێدان و لێوردبوونهوهی دهکــرێ به اببهتهاکین جێگای سـهرجن و
هۆگریی کهسایهتییهكه ئا�شنا بنی و ات ڕادهیهک بۆمان دهربکهوێ که هلژێر
اکریگهریی اکمه بهرههمه فیکری و ئ ـهدهیب و اکم تێز و لێکۆڵین هوانهدا
(ت هاننهت ئهگهر هل ئهجنامی رهتکردنهوه�شیاندا بووێب) دهزگای هزر و رواننی
و �شێوازی ئاخاوتن و دهربڕیین کهسایهتییهکه بیچم و نێوهرۆیک وهرگرتووه.
یهک دوو ساڵه هل بهره بهری ساڵڕۆژی شههید بووین دوکتور قامسلوودا
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ئهو بریه و ئهو پر�سیاره هل مێشمک دا کهڵکهڵه دهاک که –ه ـهروهک چۆن
گهالین تری جهیان بۆ سهروهران و سهرداراین خۆایین دهکهن -ئاای ئێمهش
دهتواننی چی بکهین بۆ ئهوهی ئهو �شتانهی ئهو رێبهره مهزنه هلدوای خۆی
به ایدگار بۆ گههلکهی بهجێ هێ�شتوون (هل کتێب و انمه و دهستنووس و
فایهل دهنگی و رهنگییهاکین ڕا بگره ههات ئاڵبۆم و کهلوپههل اتیبهتییهاکین) به
چهشنێک وهس هریهک خبهینهوه که هل مهتر�سیی ژااکن و فهواتن رزگاراین
ێب و هل ههلومهریج هلابردا مووزهیهکیان (ئهگهر کرااب جارێ هل «ئاخرین
ماڵی ژایین» هل ق هندیل) لێ دروست بکهین که ههم ببێته زایرهتگایهک بۆ
هۆگران و ئهوینداراین بریوابوهڕ و رێبازهکهی؛ ههم ئهر�شیڤێکی زیندوو بۆ
بهرده�سیت مێژوونووس و لێکۆڵهراین مهسههلی کورد .بهیش ههره زۆری ئهم
کهلوپههل اتیبهتییانه هل دهرهوهی واڵته (هلگهڵ هێندێکیان هل پاریس هاوماڵ
بــووم) ،بهیش کهمرتیشی هل کورد�ستانه که ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر
کتێبهاکین ،هلنێو کتێبخانهیهیک چبووکدا و به چهشنێک که �شیاوی ئهو ایدگاره
بهنرخانهیه ،هل ژووری کۆبوونهوهاکین دهفتهری �سیا�سیی حزییب دێموکرایت
کورد�ستاندا راگـراون [ئهو ژووره هل مووشهکباراین قهاڵی دێموکڕات هل
٨ی �سێپتامربی ٢٠١٩دا خاپوور بوو ،بهاڵم کتێبهاکن ئهگهرچی زایین
زۆراین پ�ێ گهیشت ،ههر ماون و ئێ�ستا هل شوێنێکی دیکه راگ ـراون].
ماوهیهک بهر هل نووسیین ئهم دێران ه هاوڕێ�ی ههمیشه هلدڵمدا ،د .هامشی
ئهمحهد زاده پر�سیاری لێ کردم که بۆچی شتێک هلسهر نێوهرۆیک کتێبخانه
اتیبهتییهکهی د .قامسلوو ئاماده انکهن؟ ئهمن که بۆخۆمش دهمێک بوو بریم هل
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اکرێكی وا دهکردهوه ،بڕایرم دا ده�سیت لێ بزبێوم .ه هربۆیه هل بیست و پێنج
ساڵهی شههید بووین دوکتور قامسلوودا ،ئزیمن به خۆم دا دهرگای ئهو کتێبخانهیه
بکهمهوه و دهست بۆ کتێبهاکن بهرم .ساتهاکین دهسپێکی ئهو سهردانه بۆ من
پڕ بوو هل ه هژان .وهک ئهوه وا بوو دهست بۆ کهرهسهیهیک پریۆز ببهم و پ�ێ
بنێمه نێو دایر و دهڤهرێکی ئهفسانهیی ،مهمهلکهتێک که هلودا ه ه�سمت نهدهکرد
میوانێكی نهخوازراو مب ،بهاڵم ه ه�سمت به چبوویک دهکرد .کتێبهاکن بۆین دوکتور
قامسلوواین لێ دههات ،ههر ئهو کتێبانه بوون که هل سااڵین سهخیت خهابیت
شاخدا ،بهدهم هاڕهی تهایرهی دوژمن و هاژهی اتڤگهاکین کورد�ستانهوه ،هلنێو
چادر و هلژێر کهپرهاکندا ،هاوڕێ و هاودهمی اکته کهمرت ئازاد و ئارامهاکین
بوون .دهتگوت گههلریی مێژوون ،رهنگی تێپهڕیین رۆژگاراین گرتبوو و دایر بوو
سێبهری سهده و ههزارهیهیک نوێیان بهسهردا کشاوه .پڕ بوون هل سهرهقهڵهمی
خۆی و دهخسهیت ئهو نووس هرانهی کتێب هاکنیان پێشکهش کردبوو« .اتریک�ستاین
ئه�شباح» نهبوو ئهو کتێبخانهیه ،چراخاین ئهڕوایح گهش و رووانک بوو...
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پۆلێنی کتێبهکان
یهکهم کتێب که س هرجنی راکێشام کتێبێكی ئینگلییس بوو سهابرهت
به هونهری کتێبخانهداری که کۆمهڵێک واتری ڤیالدمیری ئێلیچ لێننی-ی
سهابرهت به گرینگیی پهرهپێدان به فهرههنگی کتێب خوێندنهوه و سی�سمتی
رێکخستین کتێبخانهاکن هل یهكێتیی سۆڤییهت هلخۆ گرتبوو .دهمودهست
ک هومتهوه ایدی ئهو بهاینییه بههارییهی ق هندیل اکتێک دوکتور قامسلوو هل ماڵی
عهبدوڵاڵی حهسهن زاده چاوی هل کتێبخانهکهی انوبراو دهکرد و ابمب به ئیشاڕه
به من گویت «ئـهوهش کتێبخانهدارهکهمه!» .دوکتور قامسلووش هل واڵمدا
گویت« :کتێبخانهداری عیلمه!» .ئهواکته بۆم پر�سیار بوو که چۆن دهکرێ
اکرێكی «ساده«ی وهک کتێب راگرتن عیمل ێب و نهمدهزاین کتێبخانهداری
هل دنیای پێشک هوتوودا وهک دیسیپلینێکی ئهاکدمیی و زان�سیت ئهژمار دهکرێ.
گهشتێک بهنێو کتێبخانهکهی دوکتور قامسلوودا وێ�ستگه یهک هلدوای
یهکهاکین ژاین و خهابیت ئهومان بری دهخاتهوه و زۆر �شیت اتزهمان هلابرهی
کهسایهیت و بریوابوهڕی ئهو پیاوه �سیاسییه که کتێب خوێنهوهیهیک بهبڕشت
بوو ،فێر دهاک .ههڵوه�ستهی ورد و وهرددانهوهی بههلابریی کتێبهاکن کۆمهڵێک
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نیشانهمان سهابرهت به رهگ و ریشهی بریۆکهاکین قامسلوو ،و ههوێین خهون و
خولیا و نیگ هراین و هیوااکین دهخاته دهست .نیشانهگهلێك که بۆ ئهوه دهبن هلگهڵ
زانیارییهاکین دیکهی پێوهندیدار به رابردوو و روانگهاکین قامسلوو هل تهنیشت
یهک دابرنێن و هل ساغکردنهوهی پازڵی قامسلوودا کهڵکیان لێ وهربگریێ.
دایره ئهم کهڵك وهرگرتنه پێوی�سته زۆر بهپارێزهوه ئهجنام بدرێ ،چونکه
ههرچه�شنه ئااکمگریییهیک خێرا و رهها هلابرهی اکریگهریی تهک تهیک کتێبهاکین
نێو ئهم کتێبخانهیه هلسهر دوکتور قامسلوو هلجیایت ئهوهی شوێهنهڵگر ێب
دهتواێن شوێنونکهر ێب و به ههڵهمان دا ببا ،بهاتیبهیت ئهگهر ئهوهمان هلبهرچاو
ێب که دوکتور قامسلوو رێبهر و �سیاسهمتهدارێکی کردهوهگهرا و واقیعبنی و
خاوهن خوێندنهوهی اتیبهت بهخۆی هل رووداو و دایردهاکن بوو و قهت
نهدهچووه ژێر ابری گواتری زاڵ و خانهبهندییه تیئۆرییه پێشرت داڕێژراوهاکن.
ت هاننهت بڕایردان هلسهر ئهوه که ههموو کتێبهاکن مسۆگهر ههڵژباردهی
خۆی این جێگای سهرجن و هۆگری خۆی بووبن ،ههمیشه اکرێكی ئاسان
نیه .خاڵێکی س هرجنڕاکێش و ههژێنهر سهابرهت به ساغکردنهوهی پێوهندیی
دوکتور قامسلوو هلگهڵ ئهو کتێبان ه ئهوهیه که هلبهر ئهوهی دوکتور سادیق
شهرهفکهندی جێگرهوه و هلڕووی �سیایس و حزیبییهوه مریاتگری دوکتور
قامسلوو بوو ،بهوێنهی سهفهری ژاین و خهابت و گۆڕغ هریبیی پێرالشێزاین،
کتێبهاکین نێو کتێبخانهاکنی�شیان ده�ستهلمالین یهكرت بــوون و زۆر جار
دهبیننی که کتێبێکی ئهمیان هل نێو کتێبخانهکهی ئهوایندا ئارامی گرتووه و
نهگهڕاوهتهوه شوێین خۆی .ههروهها ههژێنهره که جار جاره هلو کتێبخانهیهدا
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توویش کتێیب وا دهبنی که هلپاش مهرگی دوکتور قامسلوو و هلپێوهندی هلگهڵ
ئۆدیسهی ژایین قامسلوودا نوورساون ،وهک بۆ منوونه انمیلکهی فهڕانسهیی
«دوکتور قامسلوو ،پیاوی ئا�شیت و دایلــۆگ» ،این نوخسهی ئی�سپانیۆلیی
کتێبهکهی اکرۆل پرۆهنووبێر ،بـهانوی «خولیا و مهرگی ڕهحــاین کورد».
سـهابرهت به کتێبهاکین دوکتور قامسلوو و ئامرازی دهستنیشانکردین
رادهی گرینگیان هێندێک نیشانه ههن که دهتوانن ایرمهتیدهر بن .به�شێک هل
بهرههمهاکن رێچکه و شوێنهواراین به ڕووین هل قسهاکین دوکتور قامسلوودا
وهبهرچاو دهک ـهوێ ،هل نووسین هاکنیدا بۆخۆی را�ستهوخۆ وهک سهرچاو
کهڵکی لێ وهرگرتوون ،ای هل کۆڕی دۆ�ستان و هاوڕێیانیدا زۆر جار ئاماژهی
پ�ێ دهکردن .پێوهندیی نێوان کتێبهاکن و دوکتور قامسلوو و اکریگهرییان هلسهر
بری و خهایڵی ،بێگومان هلو حاڵ هاتنهشدا ئاسانرت دهدۆزرێتهوه که هلالیهن
نووسهرهاکنهوه پێشکهیش کراون این قهداین شاکوه و جار جاره و لێر و هلوێ
ایدداشت و سهرهقهڵهمێکی دوکتور قامسلوواین تێدا بهجێ ماوه .زۆر هل
کتێبهاکن هلسهر بنهمای تێگهی�شتنێک که دۆ�ستاین دوکتور قامسلوو بهاتیبهیت
دۆ�سته بێگانهاکین هل بوارهاکین جێگای س هرجنی دوکتور قامسلوو بوواینه ،بۆ
وی نێردراون .هلنێو ههموو کتێبهاکنیشدا بهنرخرتینیان هلڕووی ابیهیخ عاتیفی
و مێژوویییهوه ئ هوانهن که وهخیت خۆی دوکتور قامسلوو بۆخۆی دابیین
کردوون و نیشانهی لێ داون .ئهو عادهیت بوو هل الپهڕهی پێش کۆاتیی ئهو
کتێبانهدا که بۆی گرینگ بوون و هی خودی خۆی بوون به التیین و به
خهتێک که کهمێک وهک خهیت تهبیبان دهچێ دهینوویس «رهحامن» ،خهتێکی
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بهژێردا دهکێشا و هل خوارهوهی ئهو خهتهش رێکهویت رۆژهکهی دهنوویس.
هلگهڵ ئـهوهدا که بههۆی ههلومهریج سهخیت خهابت و راگوێزراین
بهردهوامی بنکهی سهرکردایهتیی حزیب و دژواریی دهسڕتاگهیشنت به کتێب و
سهرچاوهاکن هلو سهردهمهدا ،ژمارهی سهرجهم کتێبهاکن زۆر نیه (چ هند سهت
جڵد) ،ههر هل یهکهم روانیندا دهوڵهمهندیی کتێبخانهک ه چ هلڕووی زمان و اکت
و شوێین چاپ�ی کتێبهاکن و چ هلڕووی جۆراوجۆریی بوار و اببهت هاکنهوه سهرجن
رادهکێشێ .بهاڵم مهسههلیهیک گرینگ که هل ههڵسهنگاندین ئهو کتێبخانهیهدا دهێب
هلبهرچاوی بگرین ئهوهیه که ئهو کتێبخانهیه تهعبری نهک هل ههموو ژایین فیکریی
دوکتور قامسلوو ،بهڵکوو تهنیا تهعبری هل ده ساڵی کۆاتیی ژایین دهاك ،ئهگهرچی
زۆر کتێبیشی تێدان (بهاتیبهیت هلبواری مێژوویی و هزریدا) که پاش شهڕی
دووهمی جهیاین چاپ کراون این هل شه�ستهاکین زایینیدا ئهودهم که دوکتور
قامسلوو هل پراگ دهژای ای هل حهفتااکندا اکتێك هل پاریس بوو ،دابیین کردوون.
چاوخشاندنێک بــهو کتێبه دێـریــنـانـهی دوکــتــور قــامســلــوو هلگ ـهڵ
خــۆی هێناونیهوه کورد�ستان و بهگ�شیت به سـهرجـهم کتێبهاکن ،دوو
ئــااکمــگــریی ماانبهخشامن هلابرهی پۆلێین کتێبهاکن دهداتـــه دهســت :
یهکهم ،هلگهڵ ئهوه که دوکتور قامسلوو به پهلی جیاواز شارهزای نزیک
به ده زماین زیندووی جهیاین بهاتیبهیت روویس و زمانه سالڤهاکن بوو ،زایتر
هل حهفتا هل سهدی کتێبهاکین به زماین فهڕانسهینی .س هرجنڕاکێشه که بزاننی
ت هاننهت کتێبهاکین پێوهندیدار به مارکسیزسم -لێنینزیمیش که دوکتور قامسلوو
هل گهجنێتیدا پهیدای کردوون و رایگرتوون ،زۆربهاین ب ه زماین فهڕهن�سینی.
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هلنێو زمانهاکین دیکهدا کوردی و فاریس به پهلی دووهم ،زمانه سالڤهاکن به
پهلی �سێههم ،ئینگلزیی به پهلی چوارهم ،عهرهیب و ئاڵامین به پهلی پێنجهم دێن
و اتق و لۆقیش کتێب به زماین توریک وهبهرچاو دهکهوێ .هۆی اباڵدهستیی
زماین فهڕانسهیی هلم کتێبخانهیهدا تهنیا بۆ ئهوه انگهڕێتهوه که هلو سااڵنهدا که
ئهو کتێبخانهیه شکڵی گرتووه زۆربهی ئهو بیانییانهی بهمهبه�سیت رۆژانم هواین
ای بۆ ایرمهتیی پزیشکی و ئینساین سهرداین کورد�ستانیان کردووه فهڕانسهیی
بوون ،ای ئهوه که فهڕانس ه وێ�ستگهی یهکهم و سهرهکیی سهفهرهاکین دوکتور
قامسلوو بۆ دهرهوهی واڵت بوو .بهڵکوو ئهو مهسههلیه پێش ههموو شتێک
بۆ ئهوه دهگهڕێتهوه که ههر هل بنهڕهت ڕا زماین فهڕانسهیی هل دنیای مهعریفیی
دوکتور قامسلوودا جێگهی یهکهم ای ههر نهێب ریزی یهکهمی ههبوو .اکریگهریی
زماین فهڕانسهیی بهسهر زماین بریکردنهوه و ئاخاوتین دوکتور قامسلووهوه
ت هاننهت ئهو اکتهی به کوردی ای به فارسیش قسهی دهکرد به ڕووین دایر بوو،
ئهگهرچی ئهو اکریگهرییه نهدهگهی�شته رادهی اکریگهریی ههمان زمان هلسهر
مێاکنزیمی بری و دهربڕیین دوکتور شهڕهفکهندی ،و زان�سیت کهالمی دوکتور
قامسلوو شوێن هواری رهوانبێژییانهی زایتر هل زمانێکی سهرهکیی پێوه دایر بوو.
دووهم ،هلگهڵ ئهوهدا که بواری پ�سپۆڕیی ئهاکدمییی دوکتور قامسلوو
ئابووری بوو ،ب ه اتق و لۆق کتیبێک هلو کتێبخانهیهدا ههڵدهکهوێ که
پێوهندیی به زان�سیت ئابوورییهوه ههێب ( بۆ منوونه یهک هلو تهنیا دوو کتێبه
تورکییهی ابیس ئابووریی کورد�ستاین تورکیه دهاک این چاپ�ی تورکیی انمیلکهیهیک
خۆی سهابرهت به کورد�ستاین ئێران که به ایدداشت و سهرهقهڵهمهاكین

بیری لینین و باغەکانی سەمەرقەند

13

نێوهوەی ڕا دایره دوکتور قامسلوو زۆر هل چاپ و وهرگێڕانهکه رازی نیه).
هلالیهیک دیکهوه ،ئهگهرچی دوکتور قامسلوو هلڕووی تیئۆری و فهلسهفهی
�سیاسییهوه هۆگر و ههڵگری چهمکه هزرییهاکن بهاتیبهیت هل مهکتهیب
مارکسیستیدا بوو ،کهچی کتێبه فیکری و ئیدئۆلۆژیکهاکن کهمرتین جێگهاین
هلو کتێبخانهیهدا بهنسیب بووه و به پهجنهاکین ههردوو دهست دهژمێردرێن.
زۆربهی ههره زۆری کتێبهاکن پێوهندییان به مهساییل ژیئۆپۆلیتیک و
�سیاسهیت دهرهوه و ملمالنهی زلهێزهاکن و کێشهاکین رۆژههاڵیت نێوهڕا�ستهوه ههیه.
کهموکوڕییهاکین سۆ�سیالزیمی مهوجوود و پێویستیی ریفۆرم ،ئهحزایب چهپ�ی
دنیا و سۆ�سیال دێموكڕایس ،مێژووی جهیان بهاتیبهیت ئینقالبهاکن ،بیۆگرایف
و بریهوهریی �سیاسهمتهداراین انرساو ،کێشه و پێوهندییهاکین جهیاین �سێههم،
رۆژههاڵتنایس و مێژووی ئێران ،کوردۆلۆژی ،مایف مرۆڤ ،تێرۆریزم ،خهابیت
پارتزیاین و اتکتیکه نزیامییهاکن بوارهاکین دیکهی کتێبهاکین نێو ئهم کتێبخانهیه
پێک دێنن .بێگومان هلو کتێبخانهیهدا ژمارهیهیک زۆر کتێب و بهرههمی ئهدهبیش
(چ هلبواری رۆمان و �شێعری بێگانه بهاتیبهیت فهڕهنیس و چ هلپێوهندی هلگهڵ
زمان و ئهدهبیایت کوردیدا) وهبهرچاو دهکهون .ههروهها س هرجنڕاکێشه که
بزاننی هل تهواوی ئهو کتێبخانهیهدا تهنیا یهک دانه کتێب هلپێوهندی هلگهڵ ئاینی
و ئاینیانیسدا ههیه که ئ هویش پێوهندیی به تێئۆلۆژیی رزگاریی مرۆڤهوه ههیه.
ههمووی ئهمه ب ه ماانی بێمهییل و گرینگینهداین چیدیکهی دوکتور
قامسلوو به پ�سپۆڕیی ه ئهاکدمیییهکهی خۆی و بهگ�شیت به بواری فیکر و
تیئۆری نیه .بهڵکوو ماانی ئهوهیه که کتێبخانهکهی سااڵین دوایی ژایین
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دوکتور قامسلوو رهنگدانهوهی ههلومهریج �سیا�سیی ئهواکت و پێوی�ستییه
مهعریفییهاکین ئهو هلو سهردهمهدا بووه .به کوریت دهتواننی بڵێنی که ئهو
کتێبخانهیه کتێبخانهی عهمهلیی �سیاسهمتهدارێکی عهمهلگ هرایه که هلو دواینی
قۆانغهی ژاین و خهابتیدا که قۆانغی ههره پڕ�شنگدار و درهوشاوهی بوو،
ئهوهندهی سهرجنی دهدایــه پرسهاکین بـواری �سیاسهیت واقیعی و خهابیت
بهکردهوه ،ئهوهنده خۆی به اببهته تهنیا فیکری و تیئۆریی هاکنهوه خ هریک نهدهکرد.
سهابرهت به نێوهرۆیک کتێبهاکین ههر اکم هلو بوارانهی ابس کران ،هلگهڵ
ئهوه که کتێبهاکین نێو ئهم کتێبخانهیه بهپێ�ی بوار و اببهت پۆلێن و رهدیف
نهکراون ،بهاڵم دهتواننی بۆ مهبه�ستهاكین ئهم واتره کتێبهاکین ههراکم هل بواره
ئاماژه پێکراوهاکن وهس هریهک خبهینهوه و منوونهی مــاانداراین لێ بێنینهوه.
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بواری هزر و ئیدئۆلۆژی

ههروهک ابسامن کرد و ئاماژهمان به هۆیهکهیش کرد ،ژمارهی ئهو کتێبانهی
نێو ئهم کتێبخانهیه که نێوهرۆکێکی تهنیا هزری و ئیدئۆلۆژیکیان ههیه هلچاو ئهوه
که دهکرێ زائریێک پێش کردنهوهی دهرگای کتێبخانهکه پێ�شبینیی باک ،یهکجار
زۆر کهمه .لێرهدا یهک دوو کتێیب بریمهندی لیرباڵ و نهایری سهرسهخیت
تۆاتلیتاریسم ،رێمۆن ئاڕۆن (وهک «پهجنا ساڵ بریکردنهوه �سیایس»یهکهی
و دواینی بهرههمه ت هواونهکراوهکهی ژایین هلسهر ئهزمووین کۆاتیی سهده) –
ههر ئهو کهس ه که هلو شوێنهدا که مارکس ئاییین به «ئهفیۆین خهڵك» هل قهڵهم
دهدا ،ئهو مارکسیزسمی به ئهفیۆین رووانکبریان دهزاین -هلگهڵ کۆمهڵێک کتێیب
پێوهندیدار به پرهنسیپهاکین مارکسزیم-لێنینزیم که پاش شهڕی دووهمی جهیاین
به زماین فهڕانسهیی هل پێکهن چاپ کراون (وهک «دهوڵـهت و ئینقالب»
و «ئابووری و �سیاسهت هل سهردهمی دیكتاتۆریی پرۆلتارایدا»ی لێننی و
«پرهنسیپهاکین کۆمۆنزیم»ی ئێنگلس و «ئهنرتان�سیۆانیل چوارهم»ی ترۆتسکی)
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تێکهڵی یهکدی بوون .ههر هلو بوارهدا کۆمهڵێك سهرچاوه که هل رۆڵی فاکتهری
نهژادی و جێگ ه و پێگهی نهتهوه هل تیئۆریی مارکسیستیدا دهكۆڵنهوه (بۆ منوونه
توێژینهوهاکین ئامادۆ بۆردیگا و فرانسوا ما�سپێرۆ) ،ههروهها هێندێك سهرچاوه
که سهرجن دهدهنه م هرام و روانگهاکین مارکسی�ستهاکین جهیاین �سێههم (بۆ منوونه
گۆڤارێکی مارکسی�ستهاکین ئهفریقا و راپۆرتێک سهابرهت به فێستیڤاڵی جهیانیی
الوان هل دیدی وهڤدی رێکخراوهاکین واڵاتین دۆ�ستهوه) سهرجن رادهکێشن.
بهاڵم ئهوهی هلو بـوارهدا اباڵده�سته نهک الیهین تیئۆریی مارکسیسزیم-
لێنزیم ،بهڵکوو الی هنه عهمهیل و مهیدانییهکه ی وهدهیێنان و جێبهجێکردین ئهو
بریوابوهڕه و واقیعییهیت سی�سمتی کۆمۆنی�سیت هل سهدهی بی�ستهمدایه .زۆربهی
بهرههمهاکین پێوهندیدار بهو پرسهش هلو کتێبخانهیهدا ئاماجنیان ئهوهیه که وێڕای
�شیکردنهوهی سی�سمتی �سیایس و ئابووریی یهكێتیی سۆڤیهت ،سهابرهت به
بدهنه
نیشانهاکین ڕزین و هۆاکرهاکین زهواڵی سۆ�سیالزیمی مهوجوود هۆ�شیاری 
خوێنهر .لێرهدا بۆ منوونه ئهم تیرتانهمان دێته بهرچاو « :دهسهاڵیت قهبزهکراو هل
یهكێتیی سۆڤیهت» هل نووسیین هێلێن اکرێر دانکۆس« ،مافیا هل شووڕهوی»
هل نووسیین ڤێرژیین کوولۆدۆن ،ای «انمهاكین میخائیل یهفمیۆڤ» سهابرهت
به دۆیخ خراپ�ی مایف مرۆڤ هلو واڵتهدا .بێگومان به�شێك هل سهرچاوهاکین
ئهم هۆ�شیارییه مێژووییه که دوکتور قامسلوو هل انوچهی ئێمهدا یهکهم کهس
و ات ماوهیهیک زۆر اتقانه رێبهری �سیایس بوو ئازایهتیی ئهوهی ههبوو به
ئاشکرا بیڵێ و ئااکمگرییی بهكردهوهی لێ وهربگرێ ،سهرچاوهی رهمسیی خودی
دهسهاڵیت سۆڤیهتنی ،هل بهڵگهانمهاكین کۆنگرهی بی�ستهمی حزییب کۆمونی�سیت
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سۆڤیهتهوه هل ساڵی ( ١٩٥٦که هلودا مهودا داانین خرووچێف هلگهڵ �ستالینزیم
ئهفسانهی «ههرگزی ههڵهنهکردین سۆ�سیالزیمی عیلمی وهك واڵمی موعهممای
اترخی»ی تێک شاکند) ڕا بگره ات ریفۆرخموازییه چارهنووسسازهکهی گۆرابچێف
–»پێرێسرتۆیاک ،روانینێکی نوێ هل واڵتهکهمان و هل جهیان» (چ هندین نوخسهی
ههمان چاپ هل کتێبخانهکهدا ههیه) -و بهڵگهانمهاكین کۆنگرهی نوێن هراین
گهیل سۆڤیهیت هل  ١٩٨٩که انوبراو وهک ئامرازێکی نهیادی بۆ شهرعیهت
پێدان و جێبهجێکردین پرۆژه ریفۆرمی�ستییهکهی خۆی درو�سیت کردبوو.
ئهگهر کتێبخانهدارێک هل چه�شین ئهوهی دوکتور قامسلوو هل بهاینییه
بههارییهکهی قهندیل مهب ه�سیت بوو ،کتێبهاکین نێو ئهم کتێبخانهیه رێك خباتهوه،
پاش ریزکردین سهرچاوهاکین سهرهوه ،به�شێوهیهیک لۆژیکی ئهو کتێبانه دادهێن
که ابیس ئهلرتانتیڤه مهوجوودهکهی دیکهی رۆئیای یهکسانیی مرۆڤ هلو
سهردهمهدا دهکهن .هل کتێبخانهی ئهو پیاوهدا که هل جهرگهی خهابیت قوریس
چهکداریدا حازر بوو بۆ چه�سپاندین «سۆ�سیالزیمی دێموکڕاتیک» هل پڕۆگرامی
حزیبهکهیدا تێچووی گهورهی تهشکیالیت تهحهمول باک ،کۆمهڵێک سهرچاوهی
خوێندراوه و اکرهلسهرکراو سهابرهت به «ئۆرۆکۆمۆنزیم» (کۆمۆنزیمی ئورووپایی)
و ئهزمووین سۆ�سیالیست و سۆ�سیال دێموکڕاتهاكین بلۆیک رۆژئاوا (بۆ منوونه
کتێبێکی اکرل کۆرش دامهزرێنهری مارکسیزسمی رۆژئاوایی و کتێبێكی سانتیاگۆ
اکریلۆ سکرتێری گشتیی پاریت کۆمونی�سیت ئی�سپانیا) سهرجن رادهکێشن .دایره
هلو نێوهدا پڕۆژهی سۆ�سیالی�ستهاكین فهڕانسه هل هه�شتااکن و ابس و خوایس
نێو کۆنگرهاکین پاریت سۆ�سیالی�سیت فهڕانسه (بهاتیبهیت کۆنگرهی «ئێپینه« که

18

گەشتێک بە نێو کتێبخانەکەی دوکتور قاسملوودا

کۆنگرهی یهكگرتین بهرهی چهپ هل فهڕانسه و سهکۆی سهرکردایهتیی فرانسوا
میرتان بوو) جێگایهیک دایرتراین ههیه .چڵهپۆپهی ئهم کۆمهڵه سهرچاوهیهش
ئهو کتێبانهی نێو کتێبخانهكهن که هل رێگهی �شیکردنهوهی سی�سمتی پارێزگاریی
یت و دهوڵهیت ریفاهی هل ساکندیناوییهوه،
کۆمهاڵیهیت هل ئورووپای اکپیتالی�س 
پۆاتن�سیهل و ههر ئهودهم �سنوورهاکین سۆ�سیال دێموکڕایس دهخ هنه ڕوو.
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مێژوو
به هۆگری و ههگبهیهکهوه که دوکتور قامسلوو هلبواری مێژوودا ههیبوو،
رسو�شتییه که کتێبهاکین ئهم بـواره جێگهیهیک گرینگیان هل کتێبخانهکهیدا
بۆخۆاین داگرتێب .لێرهدا مێژووی نوێ�ی جهیان به قهڵهمی ه هریهک هل ڤیکتۆر
ئالێکساندرۆڤ و مارک فێرۆ و جهواهر هلعل نههرۆ دیدێکی به�ستێن انسانه
و ت هاننهت دهروونناسانهی �سیایس بۆ مێژوومان دهدهنه دهست .ههروهها
مێژووی ئینقالبهاکین جهیان بهاتیبهیت ئینقالیب فهڕانسه سهرجن رادهکێشن .هل
کتێبێکی ئالبێرت سابوولدا هلو ابرهوه ههموو ئهو شوێنانهی کتێبهکه که ابیس
ههڵوێ�سیت هێزه ن هریتییهاکین کۆمهڵگای ئهودهمی فهڕانسه بهاتیبهیت لکیسا و
ئهرشافیهت هل اکیت شۆڕیش فهڕانسهدا دهکهن به قهڵهم (میداد)ێکی اکڵ
خهتیان هلبن کێرشاوه و ئیشاڕه کراون .ههر هل فهڕانسه ،سهابرهت به راپهڕیین
مانگی مای ١٩٦٨ی ئهو واڵته که هلسهر به�ستێنێکی �سیایس-کۆمهاڵیهیت و
هلڕاستیدا بهدژی کۆمهڵگای نهرییت و بۆ ئازادیی زایتر و شل کردنهوهی کۆت
و ب هنده کۆمهاڵیهتییهاکن بهڕێوه چوو ،چهند سهرچاوهیهک هلو کتێبخانهیهدا
دهبیرنێ .هلسـهر شــۆڕیش ١٩٧٩ی ئێرانیش چ هند کتێبێک سـهابرهت
بهو ئینقالبه هل دیدی ئورووپایی هاکنهوه وهک کتێیب «خومهیین ،ئینقالیب
خیانهت پێکراو» هل نووسیین ژان پیهر پیشار و کریستیان دۆالنوا دهبیرنێ.
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ههر هلبواری مێژووییدا زۆر بیۆگرایف و ئۆتۆبیۆگرافیی کهسایهتییه �سیاسییه
انودارهاکین جهیان هل کتێبخانهکهی د .قامسلوودا وهبهر چاو دهکهون .لێرهدا
ژاین و بهسهرهایت �ستالنی و تیتۆ و چ هند جڵد دا�ستاین ژایین مووسۆلیین به
قهڵهمی ئاندرێ بریسۆ که خاتوونێکی ئێراین بهانوی پهرچیێهری سابییت «به
ئاوایت سهرکهوتین خهابیت گهیل کورد و رزگاریی میلهلیت ئێران هلم رۆژگاره
اتڵ و خهمناکه» پێشکهش به دوکتور قامسلووی کردووه هلگهڵ بریهوهرییهاکین
مارشاڵ ڤا�سیلێفسکی قارهماین شهڕی �ستالینگراد و بریهوهرییهاکین هێرنی
کیسێنجێر بوونه مااڵو�سێ�ی یهکرت .بهاڵم دیسان فهڕانسه بهیش شێری وهبهر
ک هوتووه  :جگه هل بیۆگرایف و بریهوهرییهاکین ژهنڕاڵ دوگۆل و فڕانسوا میرتان
(به قهڵهمی خۆی هلژێر انوی «مێشهنگوین و ئ هندازایر» که مانیفێ�سیت
وی بۆ فهحتی دهسهاڵت هلپێناوی وهدهیێناین ئیدئاهلاکن و هلسهر بنهمای
ب ــروابوهڕه) ،هێندێک هل سـهرچــاوهاکن ابیس ژاین و خـهابیت کهساین هل
انوچهی ئێمهدا کهمرت انرساو دهکهن ،وهک ژۆرژ لکێامنسۆ سهرۆک وهزیری
سهرهاتی سهدهی بی�سیت فهڕانسه که سهرسهختانه داکۆکیی هل جیاکردنهوهی
دین هل دهوڵهت کردبوو و هل کۆمهڵگای دژه یههوودی ئهوسادا ئازااینه داکۆکیی
هل اکپنت دریفووز-ی به رهگهز جووهلکه کردبوو که به انههق تۆمهتبار کرابوو
که خیانهیت به واڵت کردووه ،ههروهها پیهر م هندێس فرانس گهوره �سامیی
کۆمارهاکین �سێههم و چوارهمی فهڕانسه که واڵتهکهی هل ڤیهتنام هێنابووه دهر.
ئهم کتێبه که پزیشکێكی فهڕانسهیی بهانوی رۆین رووزۆ هلبری پێشکهیش
به فهڕانسهوی هلسهری نوو�سیوه «خۆڕاگری ..خۆڕاگری ..خۆڕاگری!»
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و ئادرهس و ژماره تههلفوین خۆی هل مارسهی بۆ بهجێ هێ�شتووه ،یهكێک
هلو ئاخرین کتێبانهیه که دوکتور قامسلوو خ�ستوویهته نێو کتێبخانهکهیهوه.
بهاڵم ههژێن هرترین و رهنگه بهنرخرتین کتێیب ئهم بهش ه کتێبێکه بهانوی
«پیاوێکی جیاواز» به قهڵهمی ژیل پێرۆ که بهسهرهایت هانری کوریهل دهگێڕێتهوه
که خهابتگێڕێکی جووهلکهی کۆمۆنیست و الیهنگری جهیاین �سێههم بوو و
هل هێندێک واڵیت عهرهیب وهک میرس و ئهجلهزایر نهخشی داکۆکیاکرانه هل
گهالین ژێرده�ستهی نواندبوو .هانری کوریهل که هل سهردهمێکدا که کهس
بریی هل �شیت وا نهدهکردهوه ه هوڵی دهدا فههل�ستینیهاکن و ئیرسائیلییهاکن
پێک بێێن ههات کێشهی خۆاین هلڕێگهی ئاشتیخوازانهوه چارهسهر بکهن،
ساڵی  ١٩٧٨هل پاریس تێرۆر کـرا .اکتێك رۆژههاڵتناس و کورددۆ�سیت
فهڕانسهیی مـهدام جۆیس بلۆ هلسهر ئهم کتێبه دهنووسێ «پێشکهش به
عهبدولڕهحامن ،هلگهڵ سۆز و الیهنگریی سهرسهختانهم بۆ خهابیت پریۆزی»،
بێگومان فکری بۆ ئهوه نهدهچوو که رۆژێــک چهند سهت کیلۆمیرتێک
ئهوالتر دوکتور قامسلووش ههر بهدهم خهوین ئا�شتییهوه تێرۆر دهکرێ..
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کێشهکانی جیهانی سێههم
کێشهاکین جهیاین �سێههم تهوهرێكی دیکهی خوێندنهوهاکین دوکتور قامسلوو
بووه .ئهگهر به�شێک هل بهرههمهاکین ئهم تهوهره سهرجن دهدهنه دڕدۆنگی و
انیهکسانییهاکین نێوان واڵاتین ابکوور و واڵاتین ابشوور (بۆ منوونه کۆمهڵێک
سهرچاوه سهابرهت به بزوتنهوهی واڵاتین بێالیهن ،گۆڤاری فهڕانسهیی «دوو
جهیانهکه» این کتێیب «بێزاریی مهینهتبهشان هل نهزمی جهیاین» هل نووسیین
ژان زیگهلر �سیاسهمتهدار و کۆمهڵنایس بهانوابنگی سوییس و الیهنگری
بهجهیانیبوونێکی دیکه) ،ئ هوانهی دی زۆرتــر ابیس انلێکی و دینامزیمه
نێوخۆییهاکین واڵاتین جهیاین �سێههم دهكهن که لێرهدا سهابرهت به دنیای عهرهب
و ئهگهری شۆڕش و نوێبوونهوه هل رۆژههاڵیت نێوهڕاست بهرههمی نووس هراین
وهك حمهممهد حوسێن ههیکهل و س ـهابرهت به ئهفغان�ستانیش کۆمهڵێک
سهرچاوهی وهک چ هند ژمارهی اتیبهتیی «گۆڤاری سهردهمه اتزهاکن»ی ژان پۆل
سارتر و کتێیب «هل قهفهیس ورچدا»ی رۆژانمهواین فهڕهن�سیی بهابرمتهگریاو
هل ئهففان�ستان ژاک ئابووشار دهبیرنێن .ئهمریاکی التینیش هلنێو ئهو کتێبانهدا
جێگهیهیک دایری ههیه ،بۆ منوونه کتێیب «رهگــه هـهڵــدڕاوهاکین ئهمریاکی
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التنی» ی ئێدوارد گالیاان و «گـڕاکین نیاکراگوا» که خاتووین رۆژانم ـ هوان
گلۆرایتۆنیا هێرنیکزی (که هلگهڵ اکرۆل پرۆهنووبێر هل یهک دهورانــدا د.
قامسلوواین ان�سیوه) به دوو زماین ئی�سپانیایی و فهڕانسهیی هلسهری نوو�سیوه
«بهڕێز قامسلوو! خهابیت گهالن بۆ رزگاری �سنوور انانسێ ،مهگهر ان؟!».
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رۆژههاڵتناسی و کوردۆلۆژی
بوارێکی دیکهی زۆر بهرجه�سته هلنێو کتێبهاکین دوکتور قامسلوودا
رۆژههاڵتناسییه .دوکتور قامسلوو جیا هلوه که پێوهندیی هلگهڵ ژمارهیهیک
زۆر هل رۆژهـهاڵتــنــاســاین انرساوی جهیان هـهبــوو و ئـ ـهوهیش کــردبــووه
به�ستێنێک بۆ راکێشاین سهرجن و پشتیوانیی فهرههنگییاین دنیای دهرهوه
بۆ الی مهسههلی کورد ،بۆخۆیشی هل نیوهی دووهمــی حهفتااکین زایییندا
هل ئهن�ستیتۆی زمان و شار�ستانییه رۆژههاڵتییهاکین پاریس مامۆ�ستا بوو و
بووین چ هند ژمارهیهک هل بوڵتهنهاکین ئهو ئهن�ستیتۆیه هلنێو کتێبخانهکهدا ئهو
دهورهیه هل ژایین ئهاکدمیی و فهرههنگیی دوکتور قامسلوومان وهبری دێنێتهوه.
لێرهدا ههروهها زۆر کتێب و سهرچاوه سهابرهت به ئێراننایس و خولیای
فهڕانس هوییهاکن بۆ ئیسفههان دهبیرنێ (بۆ منوونه «بـهرهو ئیسفههان»ی
پیهر لــۆیت و «ئینب سینا ای رێگای ئیسفههان»ی ژیلبێر سینۆوێ).
بهاڵم زۆربهی بهرههمهاكن لێرهدا کوردۆلۆژی به زمانهاکین بیاین بهاتیبهیت
فهڕانسهیی دهگ نرهوه .هلسهر کتێبهکهی کریس کۆچێرا (بزوتنهوهی نهتهوایهتیی
کورد) ،ئهدییب کوردی تورکیه ،مهمۆ یهتکنی ک ه بهپێ�ی زانیارییهاکین اکک
حهسهین قازی هلو سهردهمهدا که هل هله�ستان ژایوه د .قامسلووی ان�سیوه
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و هلبواری کوردۆلۆژیدا خاوهین کتێبخانهیهیک بهنرخه ،ساڵێک پێش شۆڕیش
گهالین ئێران به رێنوویس التیین بۆ د .قامسلووی نوو�سیوه «بوهار هاتیه سهر
چیاێی وهالێت من .تو مامۆ�ستاێی من ،اکل و کهکێ من! ل سهر وێ چیای
گوهلیک ..هێڤیدارم کو بوهارێ دێ درێژ و شاد ببه بۆ گهلێ مهی کورد» .تێزهکهی
عیسمهت شهریف وانیل هلسهر کورد�ستاین عریاق ،بریهوهرییهاکین نورهدین زازا،
کۆمهڵێک دهیق ئهدهیب و فۆللکۆریی کوردی ههڵژباردهی جۆیس بلۆ هلژێر انوی
«بریهوهریی کورد�ستان»� ،سیاحهتنامهی ئهولیای چههلیب که مامۆ�ستای نهمر
سهعید اناکم پێشکهیش د .قامسلووی کردووه ،شهڕهفنامه ،کتێبهکهی حهسهن
ئهرفهع هلسهر مێژووی کوردهاکن که دوکتور قامسلوو هل «چل ساڵ خهابت
هلپێناوی ئازادی»دا هلریزی ئهو دهگمهن سهرچاوانهدا که هل کۆاتیی کتێبهکهدا
هێناوین انوی بردووه ،و انمیلکهیهک به زماین توریک هلسهر کورد�ستاین ئێران
هل نووسیین خودی د .قامسلوو که انوبراو هل زۆر شوێن ئیشارهی پر�سیار و
پهراوێزی بۆ نوو�سیوه ،هلو کتێب و سهرچاوانهن که هلو بهشهدا دهبیرنێن.
ههر لێرهدا کتێبێکی فهڕانسهیی هل نووسیین کریستیان مۆر بهانوی
«کــوردهاکین ئهمڕۆ» هلو ابرهوه سـهرجن رادهکێشێ که بهرگهکهی بریتییه
هل نیگارێکی ده�ستکرد که هلودا د .قامسلوو به جلوبهرگ و جهمهدانهی
کوردیهوه هلپێش گوندێکی کورد�ستان راوه�ستاوه .دڵنیام ئ هوانهی دژایهتیی د.
قامسلوواین هلگهڵ فهردپهره�سیت و ئایکۆن سازی هل کهسایهتییه �سیاسییهاکن
هلب ــره ،بــه دیتین بـهرگــی ئ ـهو کتێبه کهمێک ســهراین ســووڕ دهمێێن.
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پێوهندیی نێودهوڵهتی و ژیئۆپۆلیتیک
وهک ئاماژهی پ�ێ کـرا ،ئهو ب ـوارهی زۆرترین ژمــاره هل کتێبهاكین نێو
کتێبخانهكهی بۆخۆی تهرخان کردووه بواری ژیئۆپۆلیتیک و پێوهندیی نێودهوڵهیت
و ملمالێن جهیاین و انوچهیی هاکنه .هلو بهشهدا سهرچاوهاکین پێوهندیدار به
شهڕی سارد و راکبهریی �سیایس و نزیامیی ئهمریاک و شووڕهوی و جێگه و
پێگهی ئورووپا هلو نێوهدا زۆر بهرجه�ستهیه که هلو ابرهوه بهرههمی پ�سپۆڕاین
وهك برێزینسکی راوێژاکری بهڕهچهڵهک هله�ستانیی جمییی اکرتێر بۆ ئهمنیهیت
میلیل و رێژیس دوبرێ که رابردوویهیک هلگهڵ شۆڕیش کووابدا ههبوو و
دواتر بوو به راوێژاکری فرانسوا میرتان ،وهبهرچاو دهكهون .ههر هلو بوارهدا
کتێیب «هلنێو هنێنیی شازادهاکندا» سهرجن رادهکێشێ که بریتییه هل وتووێژی
رۆژانم هواین بهانوابنگی فهڕانسهیی کری�ستنی ئۆکرهنت هلگهڵ بهرپریس پێشووی
رسویسه هنێنییهاکین فهڕانسه .کری�ستنی ئۆکرهنت ههمان ئهو خامنهیه که دواینی
وتووێژی تهسویریی هل زیندان هلگهڵ ئهمری عهابیس هووهیدا ئهجنام دا و
پێش هێریش هاوپهمیانهاکنیش بۆ سهر عریاق هل ژانویهی ١٩٩١دا وتووێژی
هلگهڵ سهدام حوسێن کرد .ئهو که دووهمنی هاوژیین بێرانرد کو�شنێریشه،
هلسهر کتێبهک ه بۆ دوکتور قامسلووی نوو�سیوه «پێشکهش به دۆ�سامتن
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عهبدولڕهحامن ،چونکه ئ هویش یهک هلوانه!» (واته یهکێک هل شازادهاکنه؛
مهبه�سیت ئهوهیه یهکێک هل گهوره پیاواین ئهم جهیانهیه) .ههروهها ژمارهیهیک
زۆر گۆڤار و سهرچاوهی گ�شتگریی پێوهندیدار بهو بواره وهک گۆڤاری
ئهن�ستیتۆی توێژینهوهی سرتاتژیکی فهڕانسه و چ هندین ژمارهی ساڵنامهی
رۆژانمهی لومۆند سهابرهت به ابرودۆیخ �سیا�سیی جهیان و ئهتڵهسهاکین
ژیئۆپۆلیتیک که ژێرار شالیان هلسهر یهکێکیاین نوو�سیوه «ئهو ئهتڵهسه
که پێشکهشه به هێلێن و رهحــان ابیس �شتگهلێک دهاک که ئـ هوان لێ�ی
شارهزان» ،هلم کتێبخانهیهدا دهبیرنێن .ههر هلو بهشهدا کۆمهڵێک سهرچاوهی
اتیبهت به لێکدانهوهی کێشه انوچهییهاكنیش بهاتیبهیت شهڕی ئێران و عریاق
و ئاانلزیی نزیامیی ئهو شهڕه و دوورهدمیهنهاکین یهالکبوونهوهی وهبهرچاو
دهكهون (بۆ منوونه کتێبێکی پاوال ابڵتا بهانوی «ئێران و عریاق ،شهڕێکی
پێنج ههزار ساڵه» و مهوسووعهی چهند جڵدیی ئهو شهڕه به زماین عهرهیب).
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شهڕ
هێلێنا کروولیش (نهرسین قامسلوو) هل کتێبهکهی خۆی بهانوی «ئورووپاییهک
هل سهرزهمیین کــوردهاکن»دا دهنووسێ دوکتور قامسلوو قسهیهیک ئاندرێ
مالرۆی هلسهر کوته اکغهزێک نووسیبۆوه که دهڵێ «شهڕم پ�ێ خۆش نهبوو،
بهاڵم شهڕم کرد» .هل کتێبخانهی ئهو رووانکبریه بهفهرههنگ و پهروهردهیهی
ئورووپادا که بهێب ئهوهی ههرگزی هلژاینیدا اکری نزیامیی کردێب دهبوو رێبهرایهتیی
بزوتنهوهیهیک ب هرباڵوی چهکداران ه باک ،به�شێوهیهیک لۆژیکی توویش هێندێک
کتێب و انمیلک ه سهابرهت به بواری شهڕ و خهابیت پارتزیاین بووم .کتێبێک که
هلو تهوهرهدا هل ههموواین زایتر س هرجنی راکێشام هلابرهی گاریبادلی ،رێبهری
�سیایس و نزیامیی سهدهی نۆزدهی ئیتالیاوه نوورساوه که هلوێدا د .قامسلوو
چ هند شوێنێکی کتێبهكهی ئیشاره کردووه و خهیت هلبن کێشاون .بۆ منوونه هل
الپهڕه ٢٥٨ی کتێبهكهدا ئهو ر�ستهیه که دهڵێ «گاریبادلی بۆی گرینگ بوو
که سهرکردایهتیی جۆره هێزێک باک که تهواو هلگهڵ ئاماجن و سرتاتژییهکهی
خۆی یهک بگرێتهوه» .هل الپهڕه ٣٠ی ههمان کتێبدا ئهو خوێنهرهی هل ههر
ابخچهیهیهک گوڵی خۆی دهچین خهیت هلبن ئهو شوێن ه داوه که دهڵێ «ئهو
اکته هل ئیتالیا به زیندانیاین �سیاسییان دهگوت اکربۆانری» .کۆمهڵێک کتێب
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و انمیلکهی دیکه ههر هلبواری اتکتیکهاکین شهڕی پارتزیاین وهک «شهڕه
شۆڕشییهاکن»ی کۆلۆنێل گابریهیل ئهمریاکیی و «هونهری شهڕ»ی ژهنڕاڵ
سۆن تزووی چیین و کۆمهڵه راپۆرتێک هلسهر موقاومهیت ئهفغانیهاکن هلریزی
ئهو کتێب و انمیلاکنهدان که اتوتوێ�ی پارامێرتهاکین شهڕی پارتزیاین دهكهن.
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هاوار و هانای ئینسانی
بهاڵم ئهو سهردارهی حازر نهبوو چهك به جهنگاوهرهاکین دابێن و ههمیشه
ورهی وهبهر پێشمهرگهاکن دهان که ههات دروستبووین ههلومهریج چارهسهری
�سیایس درێژه به خهابت و خۆڕاگریی چهكدارانه بدهن ،قهت شهڕی وهک
حاڵهتێک چاو لێ نهدهکرد که هلودا ههموو رهفتارێك رێگهپێدراو ێب .بهجمۆرهیه
که هل الپهڕه ١٥٩ی کتێبهکهی گاریبادلیدا د .قامسلوو خهیت هلبن ئهو شوێنهش
داوه که ابیس شهڕی سۆلفێرینۆ دهاک که چلۆن ابویک قانووین بهشهردۆ�سیت،
هانری دوانن ،پاش دیتین گیان دهرچووین برینداراین شهڕ ،هاتۆته سهر
ئهو قهانعهته که پێوی�سته چوارچێوه و رێساگهلێک بۆ ئهوه دابرنێ که هل
مهیداین شهڕدا ئینسانیهت وهبهرچاو بگریێ .جگه هلمهش ،هلنێو کتێب هاکندا
زۆر جار توویش نوخسهاکین کۆنڤان�سیۆنهاکین ژنێڤ و راگ هایندراوی جهیانیی
مایف مرۆڤ (چاپ�ی لیربا�سیۆن) و راپۆرتهاکین ئامنێ�سیت ئهنرتان�سیۆانل و زۆر
سهرچاوهی دیکهی پێوهندیدار به مایف مرۆڤ و قانووین بهشهردۆ�سیت دهبنی.
ههر هلبواری هاوار و هاانی ئینسایندا دوو کتێیب وهزیری دهرهوهی
پێشووی فهڕانسه و دۆ�سیت انرساوی گهیل کورد ،بێرانرد کو�شنێر وهبهرچاو
دهک ـهون .یهکهمیان پێش شههید بــووین د .قامسلوو ،د .کو�شنێر هلگهڵ
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ماریۆ بێتایت (پرۆفسۆر هل زانکۆی «پانتیۆن-ئهساس»ی پاریس) سهابرهت
به «ئهریک دهستێوهرداین مرۆیی» نوو�سیویهیت و چوار پزیشکی فهڕانسهیی
هـ هراکمـهاین هل گۆشهیهكی الپ ـهڕهی یهکهم پێشکهشییان بۆ د .قامسلوو
هلسهر نوو�سیوه .یهكیان دهڵێ «ئهم مهمئوورییهته دا�ستانێکی را�ستهقینه
بوو� .سپاس که دهرفهتت پێداین گههلکهت بناسنی و خۆشامن بوێ» .یهیک
تراین دهنووسێ «ئهم مهمئوورییهته جارێ ههر هل نیوهیدایه ،بهاڵم ههر هل
ئێ�ستاوه دهزاننی که قهت هلبریمان انچێتهوه» .کتێبهکهی دیکهی کو�شنێر هلژێر
انوی «نههامهتیی ئ هواین دیکه« دوای مهرگی قامسلوو نوورساوه و نووسهر
چاپ�ی کتێبهکهی پێشکهش به «عهبدولڕهحامن قامسلوو و سهید بههائهدین
مهجرووح» کردووه .بههائهدیین مهجرووح ئهاکدمییک و �سیاسهمتهدارێکی
ئهفغاین بوو که وهك د .قامسلوو ئ هویش هل پاریس خوێندبووی و وهک د.
قامسلوو ئهویش ههر سهری هلڕێ�ی ئا�شیت داان و بهم «سووچه» تێرۆر کرا.
ت هاننهت زۆر اتڵ و اتسێنهره که کتێبخانهکهی د .قامسلوو چ هندین کتێب
و انمیلکهی سـهابرهت به تێرۆریزم و نهخشی کۆماری ئیسالمی ههم هل
تێرۆریزمی نێودهوڵهتیدا و ههم هل تهسفیهی ات ئـهواکیت جیابریاندا تێدایه.
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ئهدهب ،شێعر ،زمان
ئهوهی ات ئێره ابسامن کرد ههمووی �سیاسهت بوو .بهاڵم خۆ هل ئاسۆی
خهایڵی قامسلوودا ههر «بریی لێننی» نهبوو« ،ابخهاکین سهمهرقهند»یش
ههبوو .هل پهان و هلپاڵ کتێبه �سیاسییهاكندا ،ئهدهبیات وهک بوارێکی ههره
جێگای په�سند و هۆگریی د .قامسلوو بواره اباڵده�ستهکهی دیکهی کتێبهاکن
پێک دێێن .بهرههمه ئهدهبییهاکن به زمانهاکین بێگانه بهاتیبهیت فهڕانسهیی یهکجار
زۆرن و دهاین رۆمان به قهڵهمی ڤیکتۆر هۆگۆ و ابڵزاک و زۆاڵ و �سمینۆن و
چ هندین ئانتۆلۆژیی �شێعری فهڕانسهیی و هۆنراوهاکین بۆدلێر و کۆکتۆ و ژاک
پرێڤێر و رۆێن شار هلو کتێبخانهیهدا پاڵهپه�ستۆی یهکرت دهدهن .هلنێو رۆمان هاکندا
هێندێکیان که ههم انرساوترن و ههم زایتریش رهنگی خوێرنانهوه و بهاكربرانیان
پێوه دایره سهرجن رادهکێشن و ئهوالتر هل زهویق ئهدهبیی د .قامسلوو ،ئیلهامی
فهرههنگی و حهساسییهیت ئینسانیی ئهومان چاکرت بۆ دهردهخهن .بۆ منوونه
«انمه ئێرانییهاکن»ی مۆنتسکیۆ« ،روویح شاد»ی رۆمهن رۆاڵین هیومانیست
و عهداڵهختواز« ،سهت ساڵ تهنیایی» به فهڕانسهیی« ،مه�سیح هل ئیبۆیل
راوه�ستا»ی اکرل لێڤی که ابیس رهجن و بهدبهختیی خهڵکی گوندێكی ئیتالیا دهاک.
رۆماین «شهوی پریۆز» ای «هلیهلتولقهدر»ی اتهری بن جهلوون (ههر
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به فهڕانسهیی) که حهز و حـهرسهتـهاكین کچێک دهگێڕێتهوه ابیب هلبهر
ئـهوهی کوڕی نهبووه ههر هل منداڵییهوه به کوڕ به خهڵکی انساندووه و
به�شێوهیهیک شاعریانه ب ـهاڵم ێبڕوحـانــه ئــازاری ژنبــوون هل کۆمهڵگای
رۆژه ـهاڵیتدا وهسف دهاك ،هلالیهن تمیێکی رێکخراوی ایرمهتییه دهرمانییه
نێونهتهوهییهاکن (ئا .ئێم .یئ)یـهوه پێشکهش به د .قامسلوو کـراوه .رۆماین
«جواین خوداوهند» که بهانوابنگرتین رۆماین ئاشقانهی فهڕانسهیی هل سهدهی
بی�ستهمدایه ،پزیشکێکی رێکخراوی پزیشاكین جهیان هلبهر خۆیهوه هلسهری
نوو�سیوه «بههۆی مهمئووریهتهکهمهوه اکمت نهبوو ئهم رۆمانه ت هواو بکهم،
بهڵکوو رۆژێک ههر هل کورد�ستان ت هواوی بکهم و ئهو رۆژهش رۆژێك
ێب که مههاابد ئازاد بووێب!» .رۆماین «ههڵژباردین سۆیف» که دا�ستاین ژنه
جووهلکهیهكی دهرابزبووی ئۆردووگااکین انزی دهگێڕێتهوه که انچار کراوه
هلنێوان ئهو دوو منداڵهیدا که هلبهر ده�سیت انزیی هاکندا ماون ههڵژبێرێ اکمهاین
به زیندوویی مبێێن ،خامنێكی فهڕانسهیی هل پێشهکییهکهیدا نوو�سیویهیت «بۆ
(ئا .ئێر .ژێ) ،هلالیهن الیهنگرێکی سهرسهخیت خۆتهوه»« .ئا .ئێر .ژێ»
پیتهاکین یهکهمی عهبدول-ڕهحامن-قامسلوو به فهڕانسهوییه و کورتکراوهی
انوهکهیهیت که دۆ�سته قهدمییی ه خارجیییهاکین د .قامسلوو ،به اید و به عادهیت
سهردهمی هنێنیاکری و راوهدووانن ،ئێ�ستاش اکتێک خۆ به خۆ ابیس د.
قامسلوو دهکـهن ،هل جیایت انوی تـ هواوی ئهو ،ههر ئهو چ هند پیته بهاکر
دهبهن .ئهو خاتوونه بۆخۆیشی انوی ت هواوی خۆی ن هنوو�سیوه و هلجیایت ئمیزا
تهنیا پیتهاکین یهكهمی انو و انوابنگی خۆی هلسهر کتێبهکه بهجێ هێ�شتووه.
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بهاڵم هلنێو ههموو رۆمانهاكندا ئهوهی هل ههمووان زایتر س هرجنی راکێشام
و ههژاندمی شااکرێکی نووسهری لوبناین ئهمنی مهعلوف بوو .ئهمن ههر
هل کۆلێژهوه هل رێگهی دهریس «ا ألدب و النص»ی عهرهبییهوه هلگهڵ انوی
ئهمنی مهعلوف ئا�شنا ببووم .اکتێکیش چوومه فهڕانسه یهکهم رۆماین درێژی
فهڕانسهیمی که خوێندهوه رۆمانێکی ئهو بوو .ئهو رۆمانهم ئهوهنده بهدڵ بوو که
اکتێک ساڵی  ١٩٩٨هل سرتا�سبورگ چاوم به ئهمنی مهعلوف کهوت و هلو
دیدارهدا کتێبێکی تری خۆی (ان�سنامه بکوژهاکن)ی پێشکهش کردم ،ئیجازهی
وهرگێڕاین رۆمانهکهم لێ وهرگــرت (که دواتر هلبهر ئهوهی ئهمحهدی مهال
دهست و بردی لێ کردبوو ،پاشگهز بوومهوه) .ئهو رۆمانه رۆماین سهمهرقهند
بوو« .سهمهرقهند» رۆمانێکی مێژوویییه که دا�ستاین ژایین شاعریی ش هراب
و فهلسهفه ،خهییام ،و اتقه دهستنوویس چوارینهاکین ب ه خهیت خۆمیان بۆ
دهگێڕێتهوه که به ریوایهیت رۆمانهکه پاش هێریش مهغووهلاکن هل سهدهی
ایزدهدا ون بووه و نزیک به ههزار ساڵ دواتر رۆژههاڵتنا�سێكی ئهمریاکیی
که دایک و ابیب هل خۆشهویستیی خهییام انواین انوه عومهر ،دهیدۆزێتهوه
و ههوڵ دهدا وێڕای مهعشووقه ئێرانییهکهی (شریین) ،دهستنووسهکهی
خهییامیش دهرابزی ئهوپهڕی ئهتالنتیک (ئۆقیانوویس ئهتڵهس) باک .کهچی
چارهنووس وا دهاک که «روابعیات» هلنێو کهشتیی اتیتانیکدا بۆ ههمیشه
غهریق ئۆقیانووسهاکن ێب و «شریین»یش ئهگهرچی هل خناکن رزگاری
دهێب ،بهاڵم ئهویشی بۆ ههمیشه هل کهانرهاکن لێ ێبسهروشوێن دهێب و ات
سهر هل خۆی دهپرسێ داخوا هل بنهڕهت ڕا «شریین»ێک ههبووه ای ههر
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درو�ستکراوی خولیا و خهایڵی رۆژههاڵتدۆ�ستانهی خۆی بووه و هیچی دیکه.
بهبیانووی ئهم بهسهرهاته شاعریانهیه و هلپشت دا�ستاین گهڕان بهدوای
گهجنینهاکن و دۆزینهوه و ه هوڵی رزگارکردنیان و سهرهجنام سهرهلنوێ و بۆ
ههمیشه هلده�ستدانهوهاین  ،نووسهر هلڕاستیدا سهفهری گهجنینهیهیک گهورهتر
هلو �شته رواڵهتیانه و ههموو ئهو رێگر و مهترسییانهمان بۆ دهگێڕێتهوه که
هل انوچهی ئێمهدا ههڕهشه هل درهوشانهوهی ئهو گهجنینهیه دهکهن که ئ هویش
برییتیه هل :ئازادی .ئهمنی مهعلوف هل «سهمهرق هند»دا بهدرێژیی ههزار ساڵ
اتزه هل ملمالێن �سیایس و
مێژووی ئێران و انوچه ،چهندین الپهڕهی کۆن و 
فهرههنگییهاکین ئهو دهڤهرهمان بۆ ههڵدهداتهوه .مێژوویهک که هلودا ئارهزووی
ئینسانهاکن بۆ ئازادی و ئازاد ژاین بهردهوام بههۆی فاانتیسم و اتریکپهر�ستاین
وهک ت هریقهیت حهسهن سهابح و هاو�شێوهاکین سهردهمی هاوچهرخیانهوه
س هرکوت دهکرێ .نزیاکین د .قامسلوو هۆگریی انوبراو بۆ خهییامیان چاک هلبریه
و دڵنیام به خوێندنهوهی سهمهرق هند و سهرجندان به نیشانه و تێاماکین نێو ئهو
رۆمانه زۆر �شیت ف هزای زێهین و کهسایهتیی اتیبهتیی د .قامسلوواین دێتهوه
اید .هلسهر یهکێک هلو دوو نوخسهی ه که هل کتێبخانهکهی د .قامسلوودایه
و کریستیان مــۆر پیشکهیش کــردووه ن ــوورساوه »:ئ ـهم رۆمانه بێگومان
ایرمهتیت دهدا که شهواین درێژی ز�ستاین کورد زووتر تێپهڕ بکهی»...
ههر هلبواری ئهدهبیدا هێندێک بهرههمی پێوهندیدار به ئهدهبیایت رووس و
سالڤیش دهبیرنێن .بۆ منوونه گۆڤارێکی ئهدهبیایت روویس به زماین ئینگلییس این
دا�ستانێكی تهنزنوویس چێک ایرۆسالڤ ها�سێك که بهسهرهایت سهرابزێک
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هل شهڕی یهکهمی جهیانیدا دهگێڕێتهوه .هلنێو ئهم کتێبهدا ئینشای پێشمهرگهیهیک
حزییب دێموکڕات که وا دایره هلنێو حزیبدا فێری خوێندنهوه و نووسنی بووه
خۆی حهشار دابوو که به زمانێکی جیددی و جوان ابیس ژایین پێشمهرگایهیت
دهاک .بووین ئهو ئینشای ه راست هلنێو ئهم کتێبهدا النیکهم بۆ من پر�سیارخوڵقێن
بوو و قهت انزانرێ چۆنهاکیی ئهمیان ئهوایین هل ابوهیش خۆیدا پارا�ستوه.
هل ئهدهبیایت فار�سیدا جگه هل هێندێک بهرههمی انرساوی وهک شاهنامه که
دایره ژمارهاین هل کتێبخانهکهدا زۆر نیه ای نهماوه ،چهند کتێب و انمیلکهیهکیش
بههۆی پێشکهشییهاکنیانهوه که وهبری هێنهرهوهی حاڵ و ه هوای سهردهمی
خۆاینه ،س هرجنیان راکێشام .عهیل مریفرتووس ئێراننایس دانی�شتووی فهڕانسه
کتێیب «�آوازهای تبعیدی» ی خۆی «به ئاوایت ئێرانێكی ئازاد و کورد�ستانێکی
خودموختار» پێشکهش به د .قامسلوو کردووه .نیعمهیت مریزازاده که هلگهڵ
د .قامسلوو هل چوارچێوهی اکنووین نووس هراین ئێراندا یهکرتاین ان�سیوه ،به
مهبه�سیت «تهجدیدی ئریادهت»« ،گوڵخهمش»هکهی خۆی داوه به د .قامسلوو
و ایدانمهی ئو�ستاد اکمڕاین نهجاتوڵاڵهی که مامۆ�ستای زانکۆی پۆلیتێکنیکی
اتران بوو و ساڵی  ١٣٥٧هل خۆپێشاندان بهدژی رێژمیی شادا شههید کرابوو،
هلالیـهن «دایکی ئو�ستادی شههید»هوه پێشکهش به د .قامسلوو کراوه.
ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر ئهدهبیایت کوردی ،رۆمانهاکین حهمهدۆک
که وهرگێڕی کوردی وهک «ایدگارێکی چبووک» پێشکهش به «هاوڕێ و
مامۆ�ستای گهوره«ی خۆی کردوه« ،ئهودیوی چیا» که شکور م�ستهفا به
هلحنێکی عریفاین و زهردهشتیانه هلسهری نوو�سیوه «بۆ مامۆ�ستا و پریم اکیک
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گهورهم» ،دیواین مهوهلوی که مهال عهبدولک هرمیی مودهریس پێشکهش به
«جهانیب دوکتور عهبدولڕهحامن قامسلوو»ی کردووه ،ههروهها دیواین شاعریاین
وهک حایج قادری کۆیی و �شێخ نووری �شێخ ساڵح و ئهمحهد موختارجاف و
بێگومان گۆران که هلگهڵ د .قامسلوو سهردهمێک هل زانکۆی بهغدا ههردووکیان
مامۆ�ستا بوون و د .قامسلوو یهکجار هۆگری �شێعرهاکین بوو ،دهبیرنێن.
هلبواری زماین کوردی و زماننایس و زمانسازیدا تێزهكهی ئهمریی حهسهن
پوور هلسهر اکریگهریی فاکتهری زمان هلسهر گهشهکردین نهتهوه و کتێبهکهی
تۆفیق وههیب هلسهر ریشهاکین زماین کوردی به ئینگلییس و «زماین یهكگرتووی
کوردی»ی د .عێزدهین م�ستهفا رهسووڵ و چ هندین ژمارهی گۆڤاری کۆڕی
زانیاریی کورد که اکیت خۆی د .قامسلوو یهكێک هل هــاواکران و ئ هنداماین
بهرجه�ستهی بووه و عهبدولقادری دهابغی ژمارهیهکیاین پێشکهش به د .قامسلوو
کردووه ،ههروهها هێندێك نوخسهی گۆڤاری گهالوێژ و رۆژی کورد و رۆژی
کورد�ستان سهرجن رادهکێشن .جیا هلوانهش ،ههر هلبواری زماندا ،کۆمهڵێک
وشهانمهی وهک فهرههنگی ئینگلییس-عهرهیب-فهڕهنیس ،فهرههنگی عهرهیب-
چێکی ،فهرههنگی ئابووریی روویس-چێکی ،و فهرههنگی روویس-کوردیی قهانیت
کوردۆی دۆ�سیت و فهرههنگی ک�شتواکڵ که مهعرووف قهرهداغی بۆ مامۆ�ستا
هێمین انردووه دهبیرنێن و ژماره و چه�شین فهرههنگهاکن اکربوردێکی زۆر
فرهوانرت هل پێوی�ستییهاکین فێربوون ای تێگهیشنت هل زمان هلالیهن خاوهنهک هاینهوه
دهردهخا .خۆش ئهوه بوو فهرههنگێکی شهراب و بورجێکی خۆشهویستییش
(اتیبهت به مانگی هلدایکبووین د .قامسلوو) خۆی خزاندبووه نێو فهرههنگهاکن!
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بهجێهێشتنی کۆشک
ئهمن ههر هل منداڵییهوه هلگهڵ فهزای فهرههنگی و زێهنیی د .قامسلوو
ئا�شنام .هلنێو سهت دهخسهتیشدا دهخسهیت د .قامسلوو هل یهکهم روانیندا
دهانمســـهوه .ب ـهاڵم هل نووسینهوهی ئـهم کورته گێڕانهوهیهی گه�شتهکهم
بهنێو کتێبخانهی د .قامسلوودا و انوهێناین هێندێك هل کتێب هاکندا ،بۆ من
زۆر گرینگ بوو که هل داوی وهسوهسهیهیک �سیا�سیی «پۆست مۆرتێم»
(پاش مردووان) نهکهوم و به زۆری زۆرداری و به دڵی خۆم کتێبخانهیهیک
فهڕزی بۆ د .قامسلوو به دروست کردن نهدهمهوه .دهبوایه کتێبهاکن ههر
ئهوهندهی که ههبوون و بهو جۆرهی دیتوومن و لێمک کردوونهوه ابس بکهم.
هلس هریهک دهتواننی بڵێنی کتێبخانهکهی د .قامسلوو که پهجنهرهیهیک ههرچهند
�سنووردار بهاڵم بهنرخ بهسهر پانتایی ژاین و خهابت و کهسایهتیی انوبراو و
پێچ و قۆرتهاکین نێو ئهم پانتاییهدایه ،کتێبخانهیهیک زۆرتر �سیایس ،زیندوو،
اکربۆردی و بهڕۆژی سهردهمی خۆیهیت .ههر هلو اکتهدا بووین ژمارهیهیک زۆر
بهرههمی غهیره �سیایس و بهگ�شیت فرهچهشنیی بوار و اببهتهاکین نێو ئهم کتێبخانهیه
فرهواین و دهوڵهم هندیی دنیای زهیین و مهعریفیی خاوهنهکهمیان بۆ دهردهخا.
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رهنــگــه بــۆ زۆر ک ـهس سهرسووڕهێنهر ێب کــه کتێبخانهی زاانی ـهیک
وهک د .قامسلوو هـهر ئـهو چهند سـهت جڵد کتێبهی تێدا ێب و هلنێو
کتێبهاکنیشدا زۆر شت که پێامن وایه ههبوون نهبن ای رهنگه نهمابن .جیا
هلو تێبینیانهی هل سهرهاتدا سهابرهت به هۆاکری کهمبوون ای کهمبوونهوهی
کتێبهاکن و رسو�شــی ئـهو کتێبانه ابمس کــرد ،به ابوهڕی من هـهر ئهو
�سنوورداربوونهی ژمارهی کتێب هاکنه که ابیهیخ کتێبهاکن دهابته سهر .کتێبهاکن
به ژماره �سنووردارن بهاڵم به نێوهرۆک �سنوور انانسن ،وهک چۆن بریی
�سیایس و خولیای ئینسانیی د .قامسلوو نه �سنووری دهانیس ،نه اتبوو.
کتێبخانهک ه ههروهها بۆی دهرخ�سمت که بۆ د .قامسلوو ،ههروهک چۆن
خــودی کۆمهڵگا انێب بکرێته عهتیقهخانهی روانگه و ن هریته قهتیسامو و
چهقبه�ستووهاکن ،کتێبیش هلگهڵ ههموو کهڵک و ابیهیخ ،شتێک نیه جگه
هل ئامرازێک بۆ ئاڵووێر و جێگوڕکهی زانیاری و گۆشهنیگا جیاوازهاکن،
ئامرازێک که دهێب ایرمهیت به نی�سیب مانهوه و سهایلیهیت بریوابوهڕهاکن و ئاوهاڵ
بووین رێچکه جیاوازهاکین پێشک هوتن و مۆدێهلاکین پێکهوهژاین هل کۆمهڵگادا باک.
هل کوجنی هـهره ئاخر و خــوارهوهی کتێبخانهکهی د .قامسلوودا دوو
سهرچاوهم دهرهێنان ک ه بهپێ�ی پێوهرهاکین ئهو کتێبخانهداره عیلمییهی د.
قامسلوو هل بهاینییه بههارییهکهی ق هندیدلا مهبه�سیت بوو ،نهدهبوایه هل پهانی
یهك دانــدراابن ،بهاڵم ئهمن هل پهانی یهمک داانن ـهوه .نهک ههر هلبهر ئهوه
که دهمویست کتێبخانهکه وهک خۆی بهجێ بێڵم ،بهڵكوو هلبهر ئهوه که
خودی هــاواڵ بووین ئهو دوو انمیلکهیه بهس بوو بۆ وێناکردین خولیای
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فرهچه�شین ئهو پیاوهی خهمی گههلکهی به تهالانندا هل کۆڵێ انبوو ،کهچی
ههروا ئاشقه ژاینیش مابۆوه .سهرچاوهی یهکهم «قانووین خودموختاریی
اکاتلــۆن» به ئینگلییس بــوو که ساڵی  ١٣٦٥د .قامسلوو هلگ ـهڵ خۆی
هێنایهوه کورد�ستان و هل حزییب دێموکڕاتدا به زماین فاریس به چاپ�ی گ هایند.
سهرچاوهکهی دیکهش ،دیواین «گوڵهاکین خراپه«ی بۆدلێر بوو که اکبرایهیک
فهڕانسهیی هلجیایت پێشکهیش روو به دوکتور قامسلوو هلسهری نوو�سیوه:
«دهزامن ئهتۆش وهک من هلو ابوهڕهدای که رێگای ئازادی به خۆشویستین
جوایندا تێدهپهڕێ!»
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