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هــــةژار: نووسيين

  
  

شةو زستان يان شةوي يةلدا درثژترين شةوي 
لة ئثران خةصك لةو شةوةدا لة دةوري . ساصة

يةكتري كؤ دةبنةوةو بة خواردين شةوچةلةو بة 
تايبةيت شوويت تا درةنگايةكي شةو كات  

  .رادةبوثرن
پثش ئةوةي تةلةضيزيون بثتة مةيدان لة 
قاوةخانةكان، لة ماصان خةصك كؤ دةبوونةوةو 

و نةزيلةي هةمة رةنگ درثژترين شةوي  بة نةقص
كاتث تةلةضيزيونيش سةرو . ساصيان بة ذث دةكرد

سيماي دةركةوت بةرنامةي تايبةيت بؤ دانراو 
بثژةكان بة دةنگي سثحراوي دةبوونة  گؤراين

و بثژةرة راوثژ خؤشةكانيش بة  ميواين ماصان
خوثندنةوةي شثعرو هةصبةست يادي يارو 

و چثژثكي تايبةتيان  ردةوةو تامتةبيعةتيان دةك
  .ورةمسةكة دةدا بة رث

ورةمسي سوننةيت، ئةم شةوة بؤ  جگة لة رث
ئثران بري .ك.د.زؤربةي كوردو اليةنگراين ح

يةكةم كاتث كة . و تاصة هثنةرةوة دوو يادي شريين
و تةصةكة لة  حكوومةيت گةندةصي رةزا شا بة فثص

ووو دا لة كوشتين مسكؤ شاگةشكة بب1930ساصي 
ئةوينداراين رثگاي رزگاري كوردو كوردستان 
ئةژنؤي خةميان بؤ شةهيد بووين ئةم رثبةرة لة 
ئامثز گرتبوو، كؤرپةيةكي چاو گةش لة 
بنةماصةيةكي دةست رؤيشتووي خاوةن مصكي 

لة دايك " عةبدولذةمحان"شاري ورمث بة ناوي 

دا بةيداخي شؤذشة  بوو كة لة رةويت ژياين
ست دايةو بوو بة ئاصا مةزنةكةي مسكؤي دة

و دابني  هةصگري خةبايت گةيل كورد بؤ ئازادي
كردين مايف نةتةوايةيت لة بةشثكي وصاتة زوصم 

دا كة بؤ هةتا هةتاية ناوي،  لثكراوةكةمان
و وةك  رثبازي لة مثژووي كورد دا تؤمار دةكرث

ئةستثرةيةكي گةش لة ئامساين خةبايت 
 تاص لة بةر دووةم. دا دةدروشثتةوة نةتةوةكةمان

ئةوةي   چارةنووسي مسكؤ بؤ رثبةرثكي ديكة 
قامسلوو بوو كة بة . دوپات دةبثتةوة كة ئةويش د

ي ژووئيةي 13و تةصةكةي رثژميي ئاخوندي لة فثص
ز بؤ دؤزينةوةي رثگة چارةي .ي1989

ئاشتيخوازانةي كثشةي كورد لة كوردستاين 
ئثران لة گةص بة ناو نوثنةراين كؤماري ئيسالمي 

ة گةص عةبدوصصا قادري ئازةر ئةندامي كؤميتةي ل
. و د و نوثنةري حيزب لة دةرةوةي وصات ناوةندي

فازص رةسووص كوردي عثراقي لة ضييةن پثتةخيت 
هةر چةند ئةستثرةي . ئوتريش شةهيد بوو

دا نةماوة بةصام بة  تةمةين ئاوا بووةو لة ناومان
بريو باوةذ هةر زيندووةو لة دصي رؤلةكاين 

  .وةكةمان يادي هةر بة زيندوويي دةمثنثتةوةنةتة
لةم وتارةدا بة كوريت چاوثك بة رؤصي شةهيد 

دوكتؤر قامسلوو لة بزووتنةوةي رزگارخيوازي  
و نةخشي لة رثبةرايةيت  گةيل كورد بةگشيت

. دا بة تايبةيت دةخشثنني ئثران. ك.د.ح
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ليسيت سةرمايةداري  و ئ
ووري
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گ  
ك ؤ

ني يب دة و

لوو لة كونفرانسي سثي  حيزب كة دوكتؤر قامس

و ناوةندي لة  قامسلوو خوثندين سةرةتايي.د
هثشتا منداص بوو . ان تةواو كردو پاشان تار ورمث

و بريي نةتةوايةيت  كة هةسيت ئازادخيوازي
و مثشكيان هةژاندو هةسيت كرد كة  دةروون

و  نةتةوةيةك بة ناوي كورد هةية كة بؤ ئازادي
  .سةربةسيت خةبات دةكا

قامسلوو تثكؤشاين سياسي خؤي لة تةمةين . د
 هةتاوي لة 1324.  ز1945 ساصي، لة ساصي 15

ةمي كؤماري كوردستان بة دامةزراندين سةرد
. يةكيةيت الواين دمثوكرات لة ورمث دةست پثكرد

ز بؤ درثژداين .ي1948 هةتاوي 1327لة ساصي 
بة هؤي دژايةيت لة گةص . خوثندن چووة پاريس

حكوومةيت شاي ئثران كةوتة ژثر فشارو 
تةنگژةوةو ناچار چووة چكسلواكي لة زانستگاي 

 دوكتؤراي زانسيت و پاشان پراگ ليسانس
ي هةتاوي 1349و تا ساصي  ئابووري وةرگرت

ز لة زانسگةي پراگ لة بواري  ئابووري .ي1970
و تثئووري ابووري سوسيا

هةصداين ئاب دةرسي 
لةم ماوةيةد چةندين . وتةوة
و ناميلكةي لة سةر  كتثب

،  گريوگرفتة ئابووري
 يةكان ياسيكؤمةصاية

نووسي كة لةهةموويان بة ناو 
  .ة"و كورد كوردستان"بانگتر 

دوكتور قامسلوو لة ماو
وورة وصا و  و ئاوارةييژياين 

دةرس خوثندنيش بؤ ساتثكيش 
لة خةبايت سياسي لة پثناوي 

و دابني  و دمثؤكراسي ئازادي
فة نةتةواية يةكاين كردين 

و چ لة  گةيل كورد چ لة نثوخؤ
. ت رانةوةستاوةدةرةوةي وصا

يةكث لة كارة گرينگةكاين 
. ك.د.دوكتو قامسلوو كة ح

ئثران بؤ هةتا هةتاية دةبث 

خؤي بة قةرزداري بزانث، زيندوو كردنةوةي 
قامسلوو لة ساصي . د. رثكخراوةكاين حيزب بوو

ز پاش . ي1970ي هةتاوي بةرانبةر بة 1349
و رثكةوتين   ئازار11دةرچووين بةياننامةي 

عثراقنثوان  و  بزووتنةوةي كوردستاين
ةذايةوة كوردستاين  ناوةندي،  حكوومةيت

رات  عثراق و ب زيندوو كردنةوةي حيزيب دمثؤ
و كةوتنة ژثر  و راست رؤيي كة بة هؤي سةرةذؤيي

كار تثكةري شؤذشي مةال مستةفاو لة گرثژنة 
و ذثبازي  و ئوسوصي چوو بووو لة رثگاي زانسيت

خؤيي سياسي خؤي لة خؤي الي دابووو سةر بة
دةست دابوو، لة گةص چةند كةسث لة هاوذثياين 

و پثك كردين  بؤ زيندوو كردنةوةو رثك
و ئاما كردين  نووسرثكخراوةكاين حيز

و زانستيانة، دياري  پةيذةو بةرنامةيةكي روون
و مودذنيزة كردين  و ئيستراتژي كردين دروشم

  . حيزب هةوصثكي زؤري دا
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يةكاين مثژووي  كؤمةصايةيتو   سياسي

 

ن  
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باتثكي 

دةگةيةنث
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صةي  ئةم
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ةث

كورد لة و كة 

ي

ة

مانگي جؤزةرداين ساصي
و  هةتاوي گريا، بة ئةندامي كوميتة ناوةندي
. پاشان سكرتثري گشيت حيزب هةصبژثردرا

قامسلوو حيزيب دمثوكرايت لة سةر .بةجمؤرة د
و زانستيانة ساغ كردةوةو بناخةيةكي عيلم

 رثگاو رثبازثكي ديوارثكي پتةوةو قاميي بؤ داناوو
ة جؤرثك  بؤ دياري كرد كة ئثستاش بةردةوامةو 

و رثبازي   قةوارةو ئامانج و كة حيزيب دمثوكرات
قامسلوويةو تةواوكةري . ئاوثتةي ناوي د

  .يةكترن
وو ب هؤي شارةزايي لة زانستة . د قا

، ئابووري
خةبايت گةالين بن دةست، ئاشنا  نةتةوةكةي و

بووين بة سياسةيت نيونةتةوةيي، خافص نةبوون 
و خوثندنةوة، هةصسةنگاندين  لة فثر بوون

زانستيانةي باروو دؤخي سياسي نيونةتةوةيي، 
و  نةخشثكي گرينگي لة سياسةيت كوردستان

يب ئةگةر حيز. تةنانةت ئثرانيش هةبوو
اوبانگي دةر  شؤذشگثذ  دمثوكرات بة حيزبثكي

ي لة ناو كؤذو كؤمةصة سيا يةكاين  كردووةو
و  دا ناسراوة، ئةگةر وةك حيزبثكي سياسي جيهان

بة پرستيژو بةرپرس ناوبانگي دةركردووة دةبث 
ية قةبووص بكةين كة بةشثكي زؤري ئةم  ئةم راسيت
  .ية دةگةذثتةو سةر دوكتؤر قامسلوو شانازي

قامسلووي نةمر لة رثبازو خةتة . د
دا قوتابياين خؤي فثر دةكرد يةكاين سياسي

ؤر ژيرانة ل گةص ئا و گؤذة پثويستة كورد 
و بة تايبةيت ناوچة كةصك   يةكاين جيهان سياسي
دةبث پشت بة هثزو تواناي خؤي .  وةربگرث
و پشتيواين دةرةوة وةك  يارمةيت. ببةستث

رثبواراين رثگاي .  بكاهؤكارثكي دةرةكي سةير
ةكرد و  دمثوكرايت فثري كاري بة كؤمةص 

رثبةرايةيت بة كؤمةصي هثناية ناو بزووتنةوةي 
و  كوردةوةو لة شةخسيةت پةرةسيت

عةشريةگةري دووري خستنةوةو فثري كردن كة 

چارة نووسي بزووتنةوةي كورد نابث بة چارة 
  .نووسي رثبةر يا شةخسثكةوة گرث بدرث

خةبايت گةيل كورد خة:  دةيوتقامسلوو. د
رةواو عادالنةيةو دةبث لة كردةوةو هةصوثسيت 

بارمتة گرتن، ديل كوشنت، : ناشرييين وةك
و هةموو ئةم ئاكارو  رةشةكوژي، فذؤكة رفاندن

كردةوانةي كة زيان بة سيماي بزووتنةوةي 
.  حةقخوازانةي گةلةكةمان  بة دوور بث

دا، دانيشنت لة گةص  بؤية لة وتووثژةكان
يةكاين بثگانةدا لة چاو  شةخسيةتة سياسي

پثكةوتنةكان لة كؤذو كؤمةصة 
دا ئةس دووپات  يةكان نثونةتةوةيي

بة حةق و  دةكردةوةو وةك بزووتنةوةيةكي رةواو
  .دوور لة كردةوةي ناپةسند دةيناساند
نةمر قامسلوو سةبارةت بة سياسة

وو كة دونياي ئةمذؤ  دونياي لةو باوةذةدا ب
و  يةو وصاتاين جيهان قازانج  پةرةسيت قازانج

يةكاين خؤيان لة سةرووي هةموو  بةرژةوةندي
قازاجنثك دادةنثن، بؤية دةبث لةم روانگةوة 

و پشتيواين وصاتاين جيهان لة  سةيري هاوكاري
شةهيد . بزووتنةوة رزگارخيوازةكان بكرث

ي وابوو كة ئاماجن كاين بزووتنةوةي قامسلوو پ
نةتةوايةيت كورد چ ئثستاو چ لة داهاوودا لة گةص 

و وصاتة كؤنة  و بةرژةوةندي ئيمپرياليزم قازانج
پةرستةكاين ناوچةدا ناتةبايي هةية، بؤية كورد 
لة رةويت بزووتنةوةي خؤي نابث بة هيچ 

  .و متمانةيان پث بكا جؤرثك باوةذ
دا لةو باوةذة بو هةر لةو كاتةش

و  دا پثويستة قورس بةرانبةر پةالماري دوژمنان
و بة هةموو هثزو توانايةوة  قامي رابوةستث

بةرگري لة خؤ بكا، چةندها جار دووپايت 
كردووةتةوة كة كثشةي كورد رثگة چارة سةري 
و  نيزامي نية، بةصكوو لة رثگاي سياسي

بؤية . ئاشتيخوازانةوة پثويست چارةسةر بكرث
و  ةوصي دةدا تا دةكرث لة خوثن رشنتهةميشة ه

وثراين كوردستان پثشگريي بكاو لة رثگاي 



www,kurdistannet.org 
29-12-2004 16:58 

  9ژمارة 

 4  الپةذي    ي كوردي2704 ي زاييين، 2004 ئوكتوبر ـ نوامرب 

 
 

 و  حيزب

هةبث يت و ه

ب 

ب 

دا
و ا

  

كؤتايي  وتووثژي ئاشتيخوازانة بة قازاجني كورد
دا  بةم كثشةية بثنث كة بة داخةوة لةم پثناوةش

سةري نايةوةو بة دةست تاقمثك تثرووريسيت دص 
  .رةش ،دصي پذ لة ئاوايت لة لثدان كةوت

 ئةو باوةذة بوو كة قامسلوو لة سةر. د
يةكان پثويستة  رثكخراوة كوردستاين

لة سةر . اوكاري نثزيكيان دؤستاية
يةكاين بزووتنةوةي كورد بة  مةسةلة گشيت

هاوكاري بكةن اري  يةكةوة و دةست لة كارو 
هةر لةم كاتةدا لة . نثوخؤيي يةكتر وةرنةدةن

تواناي سةر ئةو باوةذة بووة كة كثشةي كورد 
و  ئةوةي هةية ببثتة مةسةلةيةكي جيهاين

ناساندين كثشةي كورد بة . نثونةتةوةيي ؤية بؤ
بة . بريوذاي گشيت جيهان دةورثكي باصاي هةبوو

قامسلوو تاقانة . يةوة دةتوانني بصثني د راشكاوي
رثبةرثكي كورد بوو كة لة نثو كؤذو كؤمةصة 

و  و شةخسيةت و حيزب يةكان نثونةتةوةيي
 ناسرا بووو  كخراوةكاين دةرةوةي وصاترث

هةر . د هةبو ترين پثوةندي لة گةصيان بةرين
بؤيةش رثژميي كؤنةپةرسيت كؤماري ئيسالمي 
لثي دةترساو چاوي ديتين ئةم شةخسيةتة 

لة بووين . نةبةزو ديپلوماتةي كوردي نةبوو

هةسيت بة مةترسي دةكردو لة هةموو دةرفةتثك 
. ناو بردين كةصكي وةردةگرتو لة  بؤ زةبر لثدان

بة داخةوة سةرةجنام كؤنةپةرستان بة ئاماجني 
و شةهيد بووين ئةو كةصة  چةپةصي خؤيان گةيشنت

رثبةرة وةك بوومةلةزةيةكي بة هثز ويژداين 
و هةموو  و سةرانسةري كوردستان مرؤضايةيت

  .دؤستاين گةيل كوردي هةژاند
ة  ساص ب74ي ئةمساص )شةوي يةلدا(شةو زستان 

و  ساص15سةر لة دايك بووين دوكتؤر قامسلوو و 
نيو بة سةر شةهيد بووين ئةم گةورة پياوةي 
و  مثژووي بزووتنةوةي رزگارخيوازي

هةم لةدايك . شؤذشگثذانةي كوردايةيت تثدةپةذث
و هةميش شةهيد  و تثكؤشاين بووين، هةم ژيان

بووين تاجثكي زثذيين شانازي لة مثژووي 
 بؤية حةق واية لةم شةوةدا .نةتةوةي كورد داية

هةموو كوردثك رثز لة يادي ئةو گةورة زانايةي 
قامسلوو . و بة دوژمين بسةملثنث كة د خؤي بگرث

و رثگةو رثبازي درثژةي هةيةو درثژةي  نامرث
  . دةيب

دا هةميشة زيندوو   يادي لة بريو هةستمان
يةكاين دةكةينة چةكي تؤصةي  و رثنوثين رادةگرين

.رةواين شاد.  و نيشتمانةكةي رزگاري گةل

  

  


