ڤيکتۆر خارا ژەنياری زانست خواز!

ڕەشاد – مستهفا سو تانی
دوازدەی نڤامبری ٢٠٢٠
له پڕۆسهی کوديتا ،به خاتر بڕوای سياسی شارۆمهندان و ڕووناکبيرانی ئازاديخواز کوشتارو قه چو
دەکر ن.
ڤيکتور خارا ،ژەنيار و مرۆڤ کی شارەزا و کارزانی دەريای موسيقا و پردی پهيوەندی بهرخودانی
مهدەنی بوو .ژنڕال پينۆشه  ،نازيهکان و خمهرە سوورەکانی کامبوجيا گيرۆدەی نهخۆشينی ساديسم
بوون .موخالفين ودژبهرانی خۆيان وەک" ئهندامانی پارازيت و م مڵ "ی کۆمه گا ناو دەبرد و  ،بڕوايان
وا بوو  ،که دەب له کۆمه گا کوشتار و قه چو کر ن .ژنڕاڵ پينوشه له ﻻيهن ئوڕگانی سيای ئامريکاوە
يارمهتی ئاشکرا دەکرا .پينۆشه به نی دا  ،تهنيا چاکسازی و دابين کردنی ئهمنيهتی شيلی له ئهستۆ
دەگر ت و پاشان واز له دەسه ت د نيت  .کات ک کوديتاکهدا سهرکهوت گوتی  :ئ مه گسکی کارەبايی
نين که مارکسيستهکان گسک بدەين  ،و پاشان دەسه ت به سياسهتمهدارەکان پ شکهش کهين .کابينهکهی
دوکتور سالوادور ئاليندەی وەک م مڵ وپارازيت چاو ل دەکرد که پ ی وا بوو دوکتورئاليندە دەيهو ت
و تی شيلی و ران وکامباخ بکات .بۆ ئهو مهبهسته تاوانی مهزنی کردو ،ﻻيهنگران و باوڕمهندانی هزر
و بيری چهپ و سيکۆﻻری بهيارمهتی سازمانی سيای ئامريکاوگسکی ئاسنين قه چو کرد .دوکتور
سالوادور ئاليندە پزيشک بوو .و باوڕ و متمانهی ههبوو که دەب ئاڵ و گۆڕی سوسياليستی له شيلی له
ڕ گای سهندووقی دەنگ دانهوە دەستهبهر کر ت  .وحکومهتهکهی گهلپهسهندە و ڕ بازی خهباتی
چهکدارانهی هه نهبژارد .ماسم ديای کوديتاچيهکان پڕوپاگاندەی ژەهراوی له ن و ه زی نيزامی ب و
کردبوەوە وپينۆشه خۆی بهسواری تانک ه رشی کردە سهر کۆشکی سهرۆک کۆمار .دوکتور ئاليندە به
دەستی ه زی پ نوشه کوژرا وکات ک تهرمهکهيان دۆزيهوە که ی سهری تهقيبوەوە  ،دە ن و گومان
دەکرا که دوکتور ئاليندە خۆی گو ی به سهر خۆيهوە ناب ت .
ڤيکتورخارا زمان کی نوێ هه بژارد و شارەزايانه ڕاسپاردە سياسيهکانی ت ک هه ش ﻼو به ئيلهام وەر
گرتن له دياردەکانی ميتافور ،ميتولۆژی و ئيستعارە گۆرانيهکانی پ شکهش به جهماوەر دەکرد و
ئازارەکانی دەشکاندو خولق نهری حيماسه جوان و بﻼوينهکانی موسيقا بوو.
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ڤيکتورخارا گۆرانی ب ژی "ههژار پار ز" ی شيليايی بووکه هزری چهپی پ شڕەوی نو نهرايهتی دەکرد،
لهگهڵ ههزاران ئازاديخوازی تر ئهسير کرا و،بهرەو وەرزشگای شيلی گوازرايهوە .دا ی مهرگ به
سهر سهريانهوە دەخوﻻيهوە .سهربازانی کوديتا ،ناجوام رانه ئيهانه و ب حورمهتی زۆريان پ ی کرد و
دەيانويست فهرههنگی سيکۆﻻر بکوژ نهوە .له يهکهمين ههنگاودا دوو دەستی ڤيکتورخارايان شکاند که
ئيتر نهتوان ت ژەنياری گيتار ب ت و پاشان چل و چوار ٤٤گو يان پ وە نا و تيربارانيان کرد.
ڤيکتور خارا له وەرزشگای سانتياگۆ به گيتارەکهی که هيشتا له گۆ نهکهوتبوو گۆرانی دەخو ند و سنوور
و کهوشهنی بهزاند و سهربهستی و ئازادی بانگهواز دەکرد .ئاخرين گۆرانی که له ئوردووگای مهرگ
ئامادە ی کردبوو ناوی " وەرزشگای ش لی" يه .که شانموونهی هه ويستی ئهم ژەنيارە بوو و ،ههرگيز
به دەنگی خۆی نه خو ندرا .به م هۆنراوەکهی پسکۆ پسکۆ خزايه دەرەوە وله ناو جهماوەردا ب و بوەوە.
" ژمارەی ئ مه لهم بهشه چکۆلهی شاری سانتياگۆ پ نج ههزار کهسه .تهنيا ل رە دەههزار دەست تۆی
ئازادی له جيهاندا دەچ ن ت! " سهد مخابن دەستهکانی ڤيکتۆر خارا فريای چاندنی ئازادی نهکهوت .
تهواو
…………………………
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