
 ڕزگار عبدالكریم                              وه المك بۆ آاك فه رمان
 هه به ت گومانكی حاشاهه نه گره به درژایی سی و پنج سای ده سه تی ڕه شی ڕژمی ئیستبدادی 

 ی به عسدا توشی گیروگرفت بوون و به تبه عسی له عراق دا سه رجه م مه یدانه آانی ژیان له ده خاه 
 بۆ ، هه موو شوه یه ك هه ویان داوه آه ناوه نده آان بكه نه مه به ندی آاری پیاوانی به عس خۆیان
  هه ربهئه مه ش بواری وه رزش ب به ری نه بووه له و ده خاله ته و هه وڵ دراوه آه له و مه یدانه شدا

ا آار بكه ن،به الم ئه مه به و بت ده سه ت داران پیاوانی به عس بن و له خزمه ت به عسدشوه یه ك 
 هه موو ئه و( تده* رمانآاك فهمانایه نایه ت آه ئه آه سانه له و بواره دا شاره زا نه بووون و وه ك 

 -آه سانه ی آه سه رپه رشتیاری وه رزشیش بوون نه ك هه ر وه رزشكار نه بوون به كو تۆپی باسكه و فوت
 ی هناوه ،هه به ت من لره دا)عوده (بۆ نمونه ی قسه آانی ناوی . ).بایان له یه ك جیا نه آردۆته وه

ئه مه باسكی تره گه ر آاك فه رمان ..ی تاچه ند وه رزشكاربووه یان نا )عوده (نامه وت له وه بدوم آه 
 .خواستی بووئه وه به دنیای یه وه له وه ده دوم 

 ه له ی قسه آانم چونكه ئه وه ڕۆشنه آه به عس به له ڕاستیدا من نه مویست باسی به عس بكه م به مه س
درژایی ده سه تی چی آردووه و چۆن ب تاوان ئینسانه آانی آردۆته سوته مه نی سیاسه تی وه حشیانه ی 
به م ئه وه ی له نوسینه آه ی آاك فه رمان دا سه رنجی منی ڕاآشا ئه وه بوو آه باس له وه ده آات آه 

   درژویی ماوه ی ده سه ت داری ئه حزابی آوردی وه رزش زۆر پشكه وتووه و له وباره وهله آوردستاندا به
 وه ك ئه وه ی ئه مه سه روه ری بت بۆ ئه و (وه رزشكاری آوردی له ئاستی ده ره وه شدا به ناو بانگ بوون

 ه وه دوور ده بینم و وا یئه حزابه آوردی یانه له آاتكدا من ئه م قسه یه ی آاك فه رمان زۆر له ڕاستی ی
 له ده یانكرد هیچی تر)وه ك آه سانك آه له ده ورانی به عس دا(ده بینم جگه له پیاهه دان به حیزب دا 

  به یادی   آاك فه رمانوانا به ناوه وه زۆر ڕاستی بۆمن هه ول ده ده م به پی ت.قسه آان دا به دی ناآرت
 .ه راورده وه له هه ردوو سه رده مه آه بوانتبه هیوام ئه وه ی آه به ببھنمه وه 

آاك فه رمان گازنده ی له ده وره ی ده سه تدارتی به عس له وه دایه آه سه رپه رشتیارانی وه رزشی له 
 م ئه ی بۆ ناڕوانیته یانه وه رزشی یه آانی آوردستانبه )له مه دا هاوڕاین(ه عس بوون عراق دا پیاوانی ب

آان آن؟هه به ت من وه ك آاك فه رمان نام به گشتی به الم پم وایه به شكی زۆریان سه رۆآی یانه 
 له سلمانی هه یه آاك فه رمان له  آهی لیژنه ئۆلۆمپی یه سه رۆآی ئه و{آه لره دا ناوی هه ندكی دنم ،

 )ه ره یدوون عبدالقادرف ( له سلمانی چوارباخئه ی یانه ی نی یه؟  )مه ال به ختیار(؟خۆی پرسیوه آ یه
برایه تی (سه رۆآی یانه ی )آۆسره ت ڕه سوڵ(جگری نه بوو ،) ئاواتی شخ جه ناب( یانه نه بوو  سه رۆآی
  و  به ره ی یانه آه شیانآه پارتی به عسی هنایه هه ولر وآۆسره ت ڕه سول هاته سلمانی بارگه نه بوو؟

  )فرانسۆ هه ریری(  یانه ی هه ولرشكرا بوو به سكرتاری یه ت،سلمانی پچرایه وه،یانه ی برایه تی به ئا
به ده خاه تكردنی (نه بوو؟ئاخر ئینسان گه ر به ویژدانه وه قسه بكات،ئه وراستی یه نابت له بیر بكات 

 ئه وآه سایه تی یه سیاسی یانه بۆ ناومه یدانی وه رزش ئیدی وه رزشكارانیشی به شكرد،آاك فه رمان هیچ
 بۆ وازی له پۆستی ڕۆشنبیری هنا؟ئه و آاته ی آه وه رزش له نو  )شرآۆ ب آه س(ه خۆی پرسیوه آات ل

 آاروباره آانی وه زاره تی ڕۆشنبیری دا دانرابوو،باوه رناآه م،چونكه هه ر ئه و سه رده مه ی آه سه ره تای
  آشانه وه ی ئیداره آانی به عس له آوردستان ئه ویش په یوه ندیبیاری دا دوای)یه آتی(آشه آان بوو 



هه ر ئه وه ش بوو آه )ئیمه په یوه ندی نا پچنین(به ئاشكرا ووتی ) فرانسۆ هه ریری(وه رزشی بپچنت
وای له شرآۆ ب آه س آرد داوای ئیستقاله بكات له وه زاره ت،هه به ت ئه مه ش به جی خۆی به م له 

 وو هه موو ئه و شتانه وه ده ورانی شه ڕی آۆنه په رستانه ی هه ردوو حیزب وه رزش به یه آجاری له سه ر
آار گه شته ئه وه ی ئیسالمی یه آان بۆ ئه وه ی له و مونافه سه حیزبی یانه دوور نه بن له هه ده ست درا،

،بۆ پارتی ئه وه ی پ ئاسایی تر )ئاسۆ(و له هه ولر )ئاشتی (رشاره و یانه یه آی آرده وه ،له سلمانی 
 خۆی بنرت له به ژداری آردن له پاه وانتی یه آانیعراق به ژداری بكه ن به م له بوو آه یانه آانی 

شی به شك له آوردستان بوو  وه رزگه ڵ یانه آانی ژر ده سه تی ئیداری یه آتی پی تاوان بوو،له مه وه
 .دارانی سلمانی به قوربانی عه قی ده سه ت

 به رامبه ر به و نوسه رانه ی له له ڤیستیڤای سانه ی گه الوژ ) به ختیارمه ال(هه ر ئه و ده ورانه آه.
هه ر ئه وآات مه به ستی ته نھا نوسه ره آان )ئیمه ئیستك ده آه ین(هه ولر شتیان بو ده آرده وه ووتی 

  ڕوونیی آه له ژر ده سه تی ئه واندابوون ،زۆر بهموده زگایانه نه بوو به كو هه موو ئه و مه به ندو دا
 دوواین ساته آانی  یه آتی ،بۆیه تا  له  ده بینرا وه كرتیش به عس به باشتربۆ پااشكرا وای ووت،به ئ

 ڕكه وتنی هاوبه ش تاآه  له به عس نه بان،هاوآات دوای ئه وه ی له سیناریۆی مه رگی به عس ئه وان
 وه رزشی سلمانیشیان له دواین ساته آانی به عسدا برده وه بۆ به غداد و شاره آانی  ئیتراوكیان ناگهه ن

 .تری عراق
گوایه ده سه تداران دۆڕانیان پ قبوڵ نه بووه و له سه ر ئه وه ئازاری (باسی دۆڕان و بردنه وه ی آردووه 

  ئه و آاته ی آۆسره ت 1995ردستان آه م بووه؟ سای ئاخر ئه زیزم له و جۆره له آو)وه رزشكارانیان داوه 
ی هه ولر له عه ینكاوه بۆ سه یر آردنی یاری باسكه آه له نوان یانه ی )ئه آاد(ڕه سوڵ هات بۆ یانه ی 

 برایه تی و سلمانی دا بوو زۆر به ئاشكرا له به ر ئه وه ی سه رۆك ئاماده بوو به هه موو الیه ك و هه وی
 دا یانه ی سلمانی به دۆڕانن بده ن ،ئه ی ئه مه ناو ده نی چی ؟له سلمانی هه ندك له وانه ی ئه وه یان 

 بۆیه ئه م بۆچوونانه)شه رمه ئیمه بھین سلمانی له شاری خۆیدا بدۆرت(به رپرسی وه رزشین ده یانووت 
آه چی آه به عس یاسی حیزبی ه نگدانه وه ی ئیختالفاتی سونی ڕآرد آه مه یدانی وه رزشی آرد به شوای 

ی ده سه تی دا له آوردستان ده رآران هه مان آادر بونه وه به به رپرسی شونه آان بۆیه ڕۆشنه له ماوه 
آه ئه وه ی به درژایی دوانزه سای ژر ده سه تی ئه حزابی آوردی آراوه له بواری وه رش دا هه ر درژ 

 به رپرسی حیزب به ر پرسی وه رزش بووه و هه ر ئه و خاوه نی آراوه ی هه مان سیسته م بووه و هه ر
 بیار بووه بۆ یه ئه م قسانه ی آاك فه رمان هه ر وه ك ئه و رۆژنامه وانانه ی ده ورانی ڕابردوو حسابی بۆ 

          .ده آرت آه له به ر پویستی بژو ناجاربوون آه به بای ده سه تدا هه بده ن 
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