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دوکتور قا مسلو ،  که سا یه تی سیا سی 
 ! بوو 20را سته قینه ی سه ده ی 

 
پا زده سا ل به سه ر تريوری نا جوا مريا نه ی دوکتور عبدالرمحن قا                   

.   مسلو ، سیکریرتی حیزبی دميوکرا تی  کوردستا نی ئريا ن تیپه ر بوو                  
 س چوو به ال م      مه خا بن که گه لی کورد بلیمه تیکی بیو ینه ی له ده             

ئا ال ی خه با ت و تیکو شا نی گه لی کورد  ،  نه نوی و نا یش نویت                       
 له شا ری وورمی ها ته دونیا ،مه کته          1930دکتور قا مسلو که سا لی       .  

ئه و  .    بی سه ره تاییله وورمی  و نا وه ندی له تاران ته واو کرد                
یه کیه تی    «    تیکو شا نی سیا سی له وورمي و به دا مه زرا ندنی                   

 و له دوا ی روخا نی       1946سا لی   .    ده س پیکرد    »  ال وا نی دميوکرا ت      
 1948کو ما ری کوردستا ن  له مه ها با د ، چووه تا را ن و سا لی                      

بو دریژه پیدا ن به زا نست خوی گه یا نده پا ریس پا یته ختی فه                    
 ری زور   به هوی هه لسورا نی بی ووچا ن که وته ژیر گو شا             .  را نسا   

و مه جبور کرا فه را نسا به جی هبیلی و له پرا گ پا یته ختی                        
  که ملمال نی دوکتور      1954 تا   1950سا ال نی    .      چکسلوا کی جی گري بی      

مصدق و حه مه ره زا شا  گه یشتبووه ئا ستیکی  حه سا س ، قا مسلو ،                     
ی  هه م ده بوا دریژه به خویندن بدات و هه م چا ال کی دژ به ریژمي                    

ئی  .  ئا ی   .  له پا ش کوده تا ی ر ه ش و نگریسی   سی                 .    شا بکا ت    
سا لی  .    ،  مه جبور بوو  خوی بشا ریته وه و بگه ریته وه پرا گ                   

  دوکتورای  زا نستی ئا بوو ری وه رگرت و پا شا ن چه ن په                      1962
رتوو کی له سه ر ئا بووری سو سیا لیستی   و سه ر ما یه داری نوو                     

دوکتور قا مسلوو که به زما نی چیکی ، رووسی ، فه را نسا ،                 .    سی  
ئینگلیزی ، عه ره بی، تورکی  و فا رسی   شا ره زا یی ته واوی هه                     
بوو ، تا قه بلیمه تی سیا سی روژ هه ال تی ناورا سته که تا ئه مرو                   

ئه و بو چاره سه     .  له و بواره دا وینه ی دوو پا ت نه بووه ته وه                
ه ی کورد  هیچ کا تیک درگای گوت و بیزی دا نه خست به                ر کردنی کیش  

ال م تريوری ئه م که له پیا وه ی کورد و روژ هه ال ت له سه ر میز ی                       
ئا شتی و ووت و یژ  حه قا نییه تیکی سه ملا ند که پیشه وا ی نه                       
مری گه لی کورد ، قا زی مو حه مه د له وه سییه ت نا مه که یدا به                     

قا زی مو حه مه د  نوو سیو یه            .  وون کرد بووه وه     جوا نی ئه وه ی ر     
: 
 

دلنیا م  له دوا ی ئیمه یش زور که سی دیکه .....  «   
. هه ر به فر و فیل و دوو روویی له به ین ده بر ین 

دلنیا م زور له وا نه ی له دوای ئیمه ش ده که ونه داوی 
تر فروفیلی عه جه ما ن ، له ئیمه ش زا نا تر ولیها توو 
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ده بن ، به ال م هیوا دارم کو شتنی ئیمه ببیته عیربه ت  
 ».  بو دلسوزا نی گه لی کورد 

 
هه زا ر مه خا بن که ئه وه ی قا زی پیش بینی کرد بوو ، ها ته دی                       
و دوکتور قا مسلووی ئا شتی خواز و مروفی روشنبريی  دژی زوره ملی له                

 چرای ته مه نی  به ده        1989 ی ما نگی ته مووز ی سا لی           13ریکه وتی   
س چه ن تريوریستی کوما ری ئسالمی کوژرا یه وه به ال م بريی  روو نا ک                   

کو ما ری   .    و ژیوا ری مه زنی هه ر روو نا که و روو نا کرت ده بی                  
تريور و وه حشه ت له ئريا ن ده بی با ش بزا نی ، چا ره نوو سی                         

   زا و سه دام حو سه ین    ریژميی ئیسال می  وه ک حه مه ره زا شا و سو مو             
  له    C.H.A.Kکو میته ی روژ هه ال تی        .  ده بی و رزگا ریا ن بو نیه          

سا لیا دی تريور ی دوکتور قا مسلو ، جا ریکی دیکه به لني ده دا ت که                   
بو به ر پا کردنی دادگا ییکی نیو نه ته وه یي دژ به کو ما ری                      

 .ز نه بی ئیسال می له هه ول و ته قه ال ی خوی  پا ش گه 
 
 

                                              
 که رانی کوردستا ن گري"نه ما ن بو دا 

                                       
 بژی ما فی چا ره ی خو نوو سینی گه لی کورد

 
 

نا وه ندی ئه نفا ل و هه له جبه د ژ به 
کو ( جینو سا ید کردنی گه لی کورد  

 )روژ هه ال ت میته ی 
 

                                                                   
12.07.2004 
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