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وزمةي بص دةنطي سصبةر دةخاتة سةر ثانتايي والَتصك وهيض كاتصك كة دص
 كاتصك كة هةموو وشةكاين دونيات  ،كةس لة بةر خوصن مذان ناوصرص بدوص

تةا لة بةر ئةوةي ، تاية وئةوةي كةدةبص بطوترص ناتواين بيلَصيس بةر دةلة
 ئةو كاتةية كة ثياوصك هاواري"  ئازادي "كة يةك وشةت لةبةر دةستدا نية،ًًًًًًًًًٍٍٍ

ين ثرسيار  تروسةرةتايي لة نصوطؤراين خؤيدا جص دةكاتةوةنةتةوةكةي 
بريتان  قةد " .ردنةوة دةكاتئاوا  دصنصتة ئاراوة كة خةلَكانصك تووشي بري ك
ثرسيارصك كة بريكردنةوةي  . "لةوة كردؤتةوةكة ئةم نيشتمانة هي ئصمةية

نةتةوةيصك لةو بوارةداية كة خوصنمذان وا لص دةكات تا تةور بكاتة ضةكصك 
يين ئةو دةستانةي كة تالَي طيتار دةبزوصنص تا باس لة ئازارةكاين بؤ برٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍُُُِ

اوةكاين خؤي ،ٌٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ كةبةلَطةي دةستةبِر بةالَم هةر ئةوة كة. اتخةلَكةكةي بك
ذصر باراين  لة سةرص و دةباتةئازادي خوازي خؤيي وريسوايي دوذمنة،

هاوسةنةطراين لة رؤذئاواوة تا رؤذهةالَيت  يان ويخوصندا ،خوصين هاوِر
ص تا خةلَكي  دا هاواري خؤي هةلَِربسةرلووتكةي جيهان تر لة جارصكي دونيا

 ئةو .بسةملصنن  زيندوويةيت خؤيانو دونياش مؤري تةييدي لص بدةن 
" ظيكتؤرخارا "."ية دةنط قةد نابةزصت  نةتةوةيصكي يةكدلَ و"هاواري كرد 

كي بضووك  شارص"لكووئن"لة شي شيلي شاعري، طؤراين بصذوو ذةنياري شؤِر
ثايتةخيت شيلي لة داييك بوو، دايك و باوكي   رووبةري سانتياطؤ،لة دةو

وةكووكرصكارصك )مانؤئل(باوكي.ةلًصكي سادةوساكاربوونظيكتؤر جووتيارط
 بؤ يارمةيت بنةمالَة كاري ماالَين "ئاماتدا" ، دايكيشي لةكصلَطة كاري دةكرد

 باوكي مةشروب خؤر بوو، هةر ئةمة ببوة هؤي سةر هةلَداين. دةكرد
  . باوكي لة دايكي دةدا تايبةت كاتصك كة بة .كصشةي خصزاين

ئةوةي كة ثاش ضةند سالَ باوكي ظيكتور بؤ كار كردن لة كصلطةكان، تا 
بةر ثرسيارصتيي ثةروردة كردين ظيكتؤر و خؤشك  و شاري بة جص هصشت،

ئاماندا ذةنياري طيتار بوو و طؤراين . براكاين كةوتة ئةستؤي دايكي
ئةويش بوو كة ذةنيين طيتار و ئاوازي فؤلكلؤري شيلي فصري دةطوت، هةر 



بة راسيت . ظيكتور كرد و بوو بة ناسنامةي بةشصكي طةورة لة ذياين ظيكتور
شصوازي مؤسيقاي ظيكتور خارا لة ذصر كاريطةري ئةو كاتةنةدا بوو كة 

ي زؤري بة تواناو دةوري ئاماندا باوةِر. لةطةل دايكي بة سةري دةبرد
ئامادةيي و  كردين قوناغي سةرةتايي هةر بؤية ثاش تصثةِر. ين بووبارهصنا

 كاتصك كة ثازدة سالَ بوو، دايكي لة .ئةوي نارد بؤ فري بووين ذمريياري
 ذمصرياري وةالنص و يئةوةي كة وانةبووة هؤي ئةم رووداوة . دةستدا

بضصتة نصو خوصندنطةيةكي ئايينيةوة، ئةو لةو باوةِرةدا بوو كة كاري 
م ثاش دوو سالَ هؤطريي سةبارةت بةالَ. شةيةك طرنطترين ئةركي دونيايةقة

دواتر . بة ئايني لة دةستدا و بؤ ماوةيةكي كورت ضووة نصو ئةرتةشةوة
 شوصين لة دايك بووين خؤيي و لةطةل هاورصيانيدا طةِرايةوة بؤ لكوئن

  سةردةمةدا بووولة. خةريكي فري بووين مؤسيقاي فولكلؤري شيلي بوون
 خويندين لة بةشي ئةكتةر كؤليجي شانؤي زانكؤي شيلي  و هؤطري شانؤبة

 ،وانامةي ئةكتةري رووي كردة دةرهصنانو ثاش وةرطرتين بِر دةست ثصكرد
وردة وردة . ظيكتؤر لةم كاتةدا زؤرتر لة جاران هؤطري طوراين ووتن بوو

ئةلبؤمي ي زاييين يةكةم 1966ي سالَ. اين سياسيةوةِروسوثصي ناية نصو هةلَ
 وةكوو دةرهصنةري . دواترداةكاينلةسالَ. بة ناوي خؤيةوة خستة بازارةوة
بةالَم كاتصكي زؤرتري لةطةلَ ئاوازةكاين . شانؤ دةسيت كرد بة كار كردن 

ي 1970لة ئاكامداو لة سالَي  .  دةكردةوة اين سياسي ثِرخؤي وهةلَسووِر
رتر و بة ئاوازةكاين زايينيدا دةسيت لة شانؤ كصشا تا وةكوو كاتصكي زؤ

،  بةرهةمةكاين ظيكتؤر خؤيةوة خريك بصتةوة لةطةلَ خةلَكي والَتةكةي
ئةو عةشقصكي . ن لة بؤضوونةكاين بؤ ذياين سادةي خةلَكي شيليخارا ثِر

زؤربةي  . زؤري بةرانبةر بة خةلَكي زةمحةتكصشي شارو الدصيةكان هةبوو 
هةر وةها بة هؤي عةشقي  . ئاوازةكاين رصزطرتنة لةو خةلَكة زةمحةتكصشة

و لة رادة بةدةري بةرانبةر بة والَتةكةي، ئاوازةكاين زؤر جار لة اليةن كؤِر
ة سياسيةكانةوة بص بايةخ دةبوو و دةكةوتة بةر هصرشي رةخنة كؤمةلَ

ظيكتؤر خارا رصنوصين كردين بةشصكي طرنطي لة بزووتنةوة .طرانةوة
ئاوازة و )نووكظاكاشن( يي التيين بة نيومؤسيقاييةكاين ئةمريكا



اين ئةم بزوتنةوةية سةرقالَي هةلَسووِر.  نوصيةكانةوة لة ئةستؤ طرتبوو 
شؤرشطصرانة بوو لةئةمريكاي التيندا و زؤربةي هونةرمةنداين ئةم 

 بؤضوونة طشتيةكاندا هاوبةش بوون لة ئاكامدا بزوتنةوةية لة ئامانج و
كي طرنط لةئاوازةكاين صشسياسيةكاين ظيكتؤر خارا بوونة بةبؤضوونة 

واي بة فةلسةفةي هاوبةش ثةيدا كردو  وةكوو هونةرمةنداين ئةو بِرئةو، 
 كردبووة بنةماي تري ئةمريكاي التني باش بووين ذياين خةلَكي  هةذاري

دةتوانني سةرجني ظيكتؤر خارا بة ئاماجنة .  ضاالكيةكاين خؤي
وادؤرئالندة لةسالَي سياسيةكاين لة ثشتيواين ئةو لة خؤ ثاالَوتين سالَ

يةكصيت طشيت "ئالندة ئةندامي حزيب . بة رووين ببينني ي زايينيدا 1973
ظيكتؤرو هونةرمةنداين تري .  بةشصك لةحزيب كومونيسيت شيلي بوو"

والَتةكةي ضةندين كؤنسصرتيان بؤثشتيواين لةئالندةو ئاماجنة سياسيةكاين 
شارة  صكي زؤري بةخةلَك وعةشق كة ئالندةثالَصوراوصك بوو. بةرصوة برد

ضكؤلةكاين شيلي  هةبوو،  حزيب يةكصيت طشيت بةرنامةطةلصكي هةبوو بؤ 
بردنة سةرةوةي ئاسيت ثةروةردة،  ثشتيواين لة دابني كردين شوصين 

خزمةتطوزاري، يةكصك لةو كؤنسصرتانة لة ياريطاي شيليدا نيشتةجص بوون و
 هونةرمةندان وطؤراين بؤ ثشتيواين لة ئالندة بةرصوة ضوو و تيايدا

لة ئاكامدا ئالندة لة هةلَبذاردنةكاندا .  بصذطةلصكي زؤر بةشداريان كرد
سةركةوتين بة دةست هصناو وةكوو سةرؤك كؤماري شيلي  هةلَبذصردرا،  

 لةئاكامي ئةو كودةتايةدا ئالندة بةالَم ئةرتةش كودةتايصكي  رصكخستوو
 ظيكتؤر خارا كة لةو كاتةدا لة . ئةرتةش دةسةالَيت طرتة دةست.   كوذرا 

زانكؤي تةكنيكي دةولَةيت دا خةريكي كار كردن بوو،  دةستطري كراو 
ثصنج رؤذ لة خواردين طوجناو بص بةش بوو، بةالَم .  راثصضي زيندان كرا

لةم نصوةدا تةنيا .  زيندانيةكاين تر لة بةشي خواردين خؤيانيان ثص دةدا
م يارمةيت كردنة دؤستانةية بؤ ئةوان ئةنيطةراين ظيكتؤر ئةوة بوو كة 

  .                                                                                طرفت دروست بكات
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واتا ئةو "الوي شيليايي برد بؤ ياريطا  هةزار5كؤتاييدا، ئةرتةش، ظيكتؤر خاراو لة 

، لةوصدا ئةرتةشيةكان "شوصنة كةتيايدا كونسصرتةكاين ثشتيواين لة ئالندة بةرصوة ضوو
سةرؤكي زيندان .  كرد بة كوشنت وئةشكةجنةداين زؤربةي خةباتكاراندةستيان

ضووة الي هونةرمةندي نةرةكاين ظيكتؤر خاراي بيستبوو، كةسروودة ورووذص
؟ وةالَمي يتار بؤ دؤستان لص بدات وسرود خبوصنصتططريؤدةو لصي ثرسي، ئايا ئامادةية 

 :بة يةكصك لةئةفسةرةكاين ووت سةرؤكي زيندان "ئامادةم بةلَص كة". ظيكتؤر ئةرص بوو
خؤي هصناو هةر دوو دةسيت فسةرةكة رؤيشتوو تةورصكي لةطةلَ ئة! طيتارةكةي بؤبصنة

ؤ ب! باشة، خبوصنةإٌٌٍٍٍٍُُ: ويت كات سةرؤكي زيندان بة تةشةرةوة  ئةو!ظيكتؤر خاراي شكاند
داواي لة . دكدا كة دةستة خوصناويةكاين دةجوالًَنصضي وةستاوي؟ ظيكتؤر خارا، لة حال

هاوزجنريةكاين خؤي كرد كة لة طةلَي هاودةنطي بكةن و ئةوكات زايةلَةي طؤراين ثصنج 
كة ظيكتؤر داينابوو لة نصو ياريطاكةدا " سروودي يةكطرن"بةخوصندين هةزار دةم 
دواي ئةوة بة شصوةيصكي ! ةد نابةزصتق ! نةتةوةيصكي يةكدلَ ويةكدةنط!ثؤنطي خوارد

ئةم . ي كراية سةرو تةرمةكةي  طوصزرايةوة بؤ طؤِرة بة كؤمةلَةكاندِرندانة دةستِرصذ
" ي زاينيدا روويدا،  كة لة مصذووي شيليدا بة 1973كارةساتة لة سيثتامبةري 

ي  "جظان خارا"ثاش طيان بةخت كردين ئةو .  ناوبانطي دةركردوة " سيثتامبةري رةش
ردةي كردو لة بةر ترسي هاوسةري بةشصوةيةكي صين تةرمةكةي وةرطرتوو ئةشثة

 دةهصنا،  ناضار بوو شيلي بة جص بصلَص، طرفتةكاين دواتر كةرذميي كوودةتا بؤي ثصك
وكاسصتةكاين ظيكتووريشي  بة شصوةيةكي صين لةطةلَ خؤي برد،  ئةمِرؤكة ئاوازة 
ئينساين و سياسيةكاين ظيكتوور خارا لة هةموو دونيادا ريزي لص دةطريص و 

 بةردةوام بة ومؤسيقاي سياسي بةشصوةيصكي طشيت " وازة نوصةكانئا"بزووتنةوةي 
ذياين ظيكتؤر خارا منوونةيةكي جوانة لة هونةرمةندصكة كة لةرصطاي .  هصز ماوةتةوة

ئاوازةكانيةوة لةطةلَ خةلَك دةدوصت،  ئاوازةكاين،  شايةيت هصزي لةرادةبةدةرو 
ئايا قةد بريتان لةوة ! ئةوةيةثرسياري من .  روايين باشي ئةوة بةرانبةر بة ذيان

كردؤتةوة كة ئةم نيشتمانة هي ئصمةية؟  هي كةسصك كة بةشصكي طةورةي لة 
قةد بريتان لةوة كردؤتةوة ئةو دةستانةي لةم . ئةمةيةئةستؤداية ،  ثرسياري من 

نيشتمانةدا كار دةكةن هي ئصمةن و بةرهةمةكةشي هي ئصمةية؟ ديوارةكان بِرووخصنة، 
بةثصدرو ماريا، بةخظان وخؤزة، ئةطةر . ة، ئةم نيشتمانة هي ئصمةيةتصكيان شكصن



طؤراين من كةسصك ئازار دةدات، ئةطةر كةسصك هةية كة تةحةمويل بيستين 
، دلَنيا بن كة ئةو سةرمايةدارة يان لةطةلَ مالك وفيئؤدالصكي طؤرانيةكاين مين نية

     . طةورةي والَتداية، ديوارةكان تصك بشكصنة
  


