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لــە مێــژووی گەالنــدا ڕووداوگەلێــك هــەن 

ــەر   ــە س ــی ل ــی كاریگەری ــە زۆر بەقووڵ ك

ــن،  ــێ دێڵ ــان ج ــی خۆی ــەی ژیاری پێكهات

وەك چــۆن ڕووداوی مێژووییــش هەیــە 

كــە زۆر بەئاســانی تێدەپــەڕن. ئایــاری 

ڕووداوانــەی  لــەو  فەرەنســا  لــە   1968

دوەمیشــیان  بــۆ  و  یەكەمــە  جــۆری 

ــاكات،  ــەوە ن ــە هێنان ــە منوون ــت ب پێویس

مەڵبەنــدی  و  زۆرە  زۆر  هــەر  چونكــە 

ڕوودانیشــان، ئــەو پانتاییەیــە كــە لەمڕۆدا 

و  زەوی  باشــووری  دەگوترێــت  پێــی 

ســەربەوێین. ئێمەومانانیــش 

ئەوەیــە:  پرســیارەكە  لێــرەدا  بــەاڵم 

ــك  ــدێ  ڕووداو الی میللەتانێ ــی هەن )بۆچ

دەرەنجامــی دەبێــت و الی هەندێكــی 

دیكــەش  بــێ  ئــاكام دەبێــت؟(. ئــەوە 

بابەتــی  ئامادەكاریــی  بــە  پێوەنــدی 

لــە  میللەتانێــك  كــە  هەیــە  قووڵــەوە 

گەڵیــدا دەژیــن و پێشــوازیی لــێ دەكــەن، 

لــە كاتێكــدا میللەتانــی تــر گوێــی نادەنــێ  

و دەرباســی نیــن.

شۆڕشــی  دەشــیا  ســەروبەندەدا  لــەم 

تەنهــا   ،)1789 )ســاڵی  فەرەنســیی 

ــە  ــۆ منوون ــە. ب ــی بوای ــی ناوخۆی جەنگێك

و  خۆمــان  الی  شۆڕشــەكانی  وەك 

وەرگــۆڕاوە بــۆ ئاشــوب و ئاژاوەیەكــی 

ناوخۆیــی، وەلــێ  هۆشــیاری و ویســتی 

بــە  گۆڕییــان  فەرەنســی،  گەلــی 

ڕووداوێكــی گرنگــی مێژوویــی كــە دواتــر 

كاریگەریــی لــە ســەر  تــەواوی میللەتانــی 

دنیــا جــێ هێشــت. 

بــە  شۆڕشــە  ئــەو  كاریگەریــی 

سیســتمە  تەنانــەت  بــوو،  ڕادەیــەك 

شاهنشــاییەكانیش ناچــار بــوون، چەمكــە 

ــاو  دەســتووری  ــە ن ــی شــۆڕش ل نوێیەكان

واڵتەكانیانــدا جــێ بكەنەوە. ســاتەوەختی 

ــە  ــڕ، دەبێت ــڵ و چڕوپ ــگێڕانەی كام شۆڕش

مایــەی دروســتكردنی گۆڕانــكاری دوور 

ڕاپەڕینــی  كاتێكــدا  لــە  ئەمــە  مــەودا، 

ــە خوێنڕشــن  ــە ل ــەرزۆك و چــروك، جگ ل

هیچــی تــری لــێ  ســەوز نابێــت. 

ــی 68  ــی خوێندكاران ــاتی شۆڕش ــان و س ئ

ــەرخ  ــانی هاوچ ــەوەی مێژوونووس وەك ئ

بــە  فەرەنســادا  لــە  دەكــەن،  پۆلێنــی 

بــە  و  چارەنووسســاز  چركەســاتێكی 

ــت.  ــوێ  دادەنرێ دەســتپێكی قۆناغێكــی ن

واتــە دوای ئــەو مێژوە ئەســتەمە شــتەكان 

وەك خۆیــان مبێننــەوە. 

 68 ئایــاری  دوای  فەرەنســای  ئاخــر 

لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە، جیــاوازە لــە 

فەرەنســای بــەر لــەو مێــژوە. گۆڕانكاریــی 

ســەر   لــە  تەنهــا  هــەر  قۆناغــە،  ئــەو 

ســەركەوتنی  نەبــوو.  سیاســی  ئاســتی 

كــەم  هاوچەرخــە،  چركەســاتە  ئــەو 

شۆڕشــی  ســەركەوتنی  وەك  زۆر  تــا 

ــەدە  ــە دوو س ــەر ل ــە ب ــی وەهای فەرەنس

و هۆكارەكەیشــی بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە 

كــە بــە دوور لــە كاریگەرییەكانــی دەرەوە 

ڕووی دا. واتــە لــە هۆشــیاریی گشــتیی 

چینەكانــی  ناخــی  )لــە  فەرەنســیدا 

ــە  ــەر بۆی ــتبوو، ه ــت(دا پێگەیش ناوەڕاس

هەمەالیــەن  گۆڕانكارییەكــی  لــە  ڕوو 

بــوو، گۆڕانكارییــەك كــە لــە كاتــی خۆیــدا 

خوێنــدكاران هەڵگــری بــوون و جەختیــان 

لــێ دەكــردەوە.

بــۆ ئــەوە هێندە بەســە زنجیــرەی ڕووداوە 

ــە  ــە ب ــەو قۆناغ ــی ئ ــەك بەدوایەكەكان ی

ســەر بكەینــەوە، تــا بۆمــان دەر بكەوێــت 

ــد  ــەندنی ڕووداوەكان چەن ــە تەشەنەس ك

تــا  بــوە،  پێچپێچۆكەیــی  و  بازنەیــی 

گەیشــت بــەوەی تــەواوی كۆمەڵگــەی 

فەرەنســی بگرێتــەوە. 

ــە  ــەك دژ ب ــە گردبوونەوەی ڕووداوەكان ب

ئیمپریالیــزم دەســتی پــێ كــرد كــە لــە 

نــاو  زانكــۆی نانتێــردا ڕێــك خرابــوو. هــەر 

ــری  ــی ت ــی زانكۆكان ــەوە بەخێرای دوای ئ

ــۆی  ــەت و زانك ــەر خ ــە س ــس، هاتن پاری

ســۆربۆنیش یەكێــك بــوو لەوانــە. ئــەوە لە 

ــر  ــۆ ڕۆژی دوات ــوو. ب ــاری 1968دا ب 2 ئای

پۆلیــس بــە زەبــری هێــز بــاڵوەی پــێ 

ــی  ــەك و بۆمب ــش كوت ــۆ ئەوەی ــردن و ب ك

پاشــان  هێنــا.  كار  بــە  فرمێســكڕێژیان 

ــە  ــۆكان درا. ئەم ــتنی زانك ــاری داخس بڕی

ــدكاری  ــۆ هــەزار خوێن ــرد چــل و ن وای ك

ــەقامەكان.  ــو ش ــە نێ ــی بێن فەرەنس

لــە ڕۆژی 6 ئایــار لــە گەڕەکــی التینــی،  كــە 

گەڕەكــی زانكۆكانــە لــە پاریــس دەســت بــە 

گرتنــی ڕێگەوبــان و كوچە و كۆاڵنــەكان كرا 

ــرد  ــە وای ك ــە بەربەســتدانان، ئەم و كەوتن

ــدكاران  ــوان خوێن ــە نێ ــد ل ــی تون پێكدادان

و هێزەكانــی پۆلیســدا دروســت بێــت و 

ــەوە  ــێ كەوت ــداری ل ــەرەنجام 945 برین س

كــە 345 پۆلیــس بــوون.
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ناڕەزایەتییــەكان تەنییــەوە و گەیشــت بــە 

ــن  ــت و ڕی ــبۆرگ و نان ــارەكانی )سراس ش

و تۆلــۆز(و هــاوكات لــە شــارەكانی )لیــۆن 

ــزی  ــە ڕی ــكاران هاتن ــش، كرێ و دیجۆن(ی

ــەو،  ــە ش ــاردا ب ــە 10 ئای ــەوە. ل مانگرتوان

ــی  ــە پەالماردان ــس كەوتن ــی پۆلی هێزەكان

ــاو   ــە ن ــدكاران ل ــەو بەربەســتانەی خوێن ئ

و  نابــوون  دایــان  پاریســدا  جەرگــەی 

ــدار  ــەو پێكدادانەیشــدا 367 كــەس برین ل

بــوون، كــە بارودۆخیــان مەترســیدار بــوو. 

پۆلیــس  برینــدارەكان  لــە  كــەس   251

ــوون. ب

ڕۆژی دواتــر ســەندیكاكانی كرێــكاران لــە 

فەرەنســا داوای مانگرتنــی سەرتاســەرییان 

پێوەندیــی  كــە  گەیانــد  ڕایــان  و  كــرد 

بــە خۆپیشــاندەرانەوە دەكــەن. لــە 13 

ئایــاردا خۆپیشــاندانی گــەورە ڕووی دا، كە 

ــدا  ــكاران پێكــەوە تیای ــدكاران و كرێ خوێن

بەشــدار بــوون و شــەقامەكانی پاریســیان 

ــەزار  ــەد ه ــەش س ــان ش ــی و ژمارەی تەن

ــوو. ــاندەر دەب خۆپیش

دیارتریــن  خۆپیشــاندانەدا  لــەو 

ســەركردەكانی بــەرەی چــەپ بەشــدار 

و  مەندیــس  )بیــار  لەوانــە:  بــوون، 

فرانســوا مێتیــران و گــی مۆلــێ  و ڤالدیــك- 

كۆمپانیاكانــی  ئایــاردا   16 لــە  ڕۆســێ (. 

ڕینــۆ دەســتیان لــە كاركــردن هەڵگــرت و 

داوایــان كــرد، ســەعاتی كاركردنیــان كــەم 

بكرێتــەوە و مووچەكانیــان زیــاد بكرێــت.

ــت  ــییەك دەری خس ــاردا ڕاپرس ــە 20 ئای ل

كــە %53 دانیشــتوانی پاریــس، لەگــەڵ 

ڕۆژێــك  خۆپیشــاندەراندان.  داواكاریــی 

ــی  ــی فەرەنس ــای فرەنك ــەوە بەه دوای ئ

ســەرمایەداران  هەروەهــا  دابــەزی، 

بــۆ  دەگواســتەوە  ســەرمایەكانیان 

ئایــاردا و  لــە 24  بانكەكانــی ســویرسا. 

ــاندەر  ــەم خۆپیش ــۆن، یەك ــاری لی ــە ش ل

ــۆ  ــاردان ب ــرش و پەرالم ــەوە هێ ــوژرا. ب ك

ــێ  ــتیان پ ــس دەس ــی پۆلی ــەر بنكەكان س

كــرد و توندوتیژیــی زۆر دروســت بــوو، 

كــە 456 برینــداری لــێ كەوتــەوە.

ــوان،  ــە نێ ــتان ل ــر دانووس ــۆ ڕۆژی دوات ب

ســەرانی  و  فەرەنســا  ســەرۆكوەزیرانی 

دەســتی  خوێندكارانــدا  و  ســەندیكا 

چارەســەرێكی  گەیشــتنە  و  كــرد  پــێ 

ــی  ــار شــارل دیگۆل ــە 29 ئای ــد. ل مامناوەن

بــۆ  هەڵهــات  فەرەنســا،  ســەرۆكی 

لــە  فەرەنســا  ســەربازی  بنكەیەكــی 

ــس،  ــۆ پاری ــەوە ب ــان گەڕای ــا. پاش ئەڵامنی

دوای ئــەوەی دڵنیــا بــوەوە لــەوەی ســوپا 

دەكات. لــێ  پشــتیوانیی 

شــێوازی   68 ئایــاری  ڕووداوەكانــی 

گوزارشــتكردنی نــوێ  و جیــاوازی تێــدا 

ترادســیۆنی  هەروەهــا  هــات،  كار  بــە 

ــۆ  ــدەوە ب ــەی گەڕان ــەوەی ئازادان بیركردن

فــەزای گشــتیی فەرەنســا و بــۆ یادەوەریی 

میللیــی پاریســییەكان، لــە كاتێكــدا ئــەوە 

ــا  ــی فەرەنس ــەڕی بەردەوام ــۆی ش ــە ه ب

لــە دژی دراوســێكانی )جارێــك ئینگلتــەرا 

و جارێــك ئەڵامنیــا(، الواز بووبــوو.

ئــازاد و  بیركردنــەوەی  وەلــێ  شــێوازی 

ــەری  ــەژاك پریڤ ــایی ك ــی فەرەنس ڕادیكاڵ

ساتەوەختی 
شۆڕشگێڕانەی كامڵ 

و چڕوپڕ، دەبێتە 
مایەی دروستكردنی 

گۆڕانكاری دوور 
مەودا، ئەمە لە 

كاتێكدا ڕاپەڕینی 
لەرزۆك و چروك، 

جگە لە خوێنڕشتن 
هیچی تری لێ  

سەوز نابێت
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شــاعیر بــە چاكریــن شــێوە گوزارشــتی 

لــێ دەكات، لــە نەریتــی سیاســیی میللیــی 

ــوو، بەڵكــوو  ــۆش نەبووب فەرەنســیدا خام

ــش  ــەر. ئەوی ــوە ب ــازەی گرتب ــی ت ئاقارێك

تــۆڕی  دروســتكردنی  لــە  بــوو  بریتــی 

ــوو(،  ــزر ب ــە ب ــەو كات ــا ئ پێوەنــدی )كــە ت

لــە نێــوان خوێنــدكاران )واتــە ڕۆشــنبیران( 

و كرێكارانــدا. 

هــەر   68 ئایــاری  درووشــمەكانی 

هەمــووی، زمانــی میللــی ســەرچاوەكەیان 

بــوو. دیــوارەكان درووشــمگەلێكیان لــە 

ســەر  نوورسابــوو، كــە گوزارشــتیان لــە 

بیركردنەوەیەكــی گشــتیی تــازە دەكــرد، 

ــە  ــتییەوە. ئەم ــوێ  و گش ــی ن ــە زمانێك ب

پریشــكی  تــا  كــرد  زۆری  كارئاســانیی 

ناوەنــدە  لــە  خۆپیشــاندانەكان، 

ــەوە و  ــەوە بپەڕێت ــدكاری و زانكۆكان خوێن

بــگات بــە شــەقام. 

ســەندیكاكانیان،  و  كرێــكاران  ئاخــر 

ڕەوانــی  و  ڕوون  هــۆی  بــە  زوو  هــەر 

ئــەو زمانــەی خۆپیشــاندەران قســەیان 

پــێ دەكــرد، هەســتیان كــرد ئەوانــەی 

لــە  نییــە  داوای دەكــەن، دوور  ئــەوان 

ــرد  ــە وای ك ــان، ئەم ــی خۆی داواكارییەكان

بــەر لــەوەی لــە ســەر  شــەقامەكاندا 

ــەن،  ــەك بگ ــە ی ــەوە و ب ــۆ ببن ــەوە ك پێك

لــە ســەر  ئاســتی درووشــم و باڵوكــراوە و 

زمانــی قســەكردن، نزیــك ببنــەوە، تێكــەڵ 

ــە  ــە ل ــەو دوو الیەن ــەركەوتنی ئ ــن. س ب

وای  هاوبەشــدا،  زمانێكــی  دۆزینــەوەی 

كــرد ببێتــە هۆكارێــك بــۆ ســەركەوتنی 

داواكاریــی  بەدیهێنانــی  و  شۆڕشــەكە 

بەگشــتی. خۆپیشــاندەران 

ــە  ــی ب ــەك درك ــەاڵت دوای هەفتەی دەس

ئــەوەی  دوای  و  كــرد  خــۆی  هەڵــەی 

ــوەوە و  ــگەز ب ــت، پاش ــی داخس زانكۆكان

ــت  ــدن دەس ــەی خوێن ــرد، پرۆس داوای ك

پــێ بكاتــەوە.  چونکــە بــۆی دەر كــەوت 

بــەو هەڵوێســتەی بێئاگایانــە نزیكــەی 

ــی،  ــوڕ و كچ ــدكاری ك ــەزار خوێن ــل ه چ

و  كــردوە  شــەقامەكان  نێــو  بەرەڵــاڵی 

لەبــار  ئامرازێكــی  بوونەتــە  ئەوانیــش 

ــە  ــان ل ــەكان و بەكارهێنانی ــۆ ناڕەزایەتیی ب

الیــەن كرێــكاران و ســەندیكاكانیانەوە.

دەمــەدا  لــەو  خوێنــدكاران  زمانــی 

زمانێكــی ڕاســتەوخۆ بــوو، زمانێكــی ڕوون 

و بــێ  پێچوپەنــا و زۆر لــەو زمانــە دەچــوو 

بــوو.  پێــی  حەزیــان  كرێــكاران  كــە 

هــەر بۆیــە دەســتبەجێ  خوێنــدكاران و 

كرێــكاران لێــك نزیــك بوونــەوە. ئەمــە 

فەرمــی  میدیــای  زمانــی  كاتێكــدا  لــە 

لــە جێیەكــی تــردا بــوو. زمانێكــی بــە 

ــە  ــاو، ئەوەنــدەی ل ــڕ پێچوپەن توێــكڵ و پ

ــدە  ــوو، هێن ــی مێشكشــۆرینەوەدا ب هەوڵ

نمایشکردنی بەشێک لە پۆستەرە شۆڕشگیڕییەکانی بزووتنەوەی خوێندکارانی 1968ی فەڕەنسا
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و  بدوێنێــت  هاواڵتییــان  نەیدەویســت 

قســەیان لەگەڵــدا بــكات.

ڕووی  لــە  خوێنــدكاران  لێــرەوە 

بــە  خواســتەكانیان،  لــە  گوزارشــتكردن 

ســەر  دەســەاڵتدا  نووســەرانی  ســەر 

ــدی  ــە ناوەن ــەو نووســەرانەی ل ــن، ئ كەوت

دەكــرد.  كاریــان  فەرمیــدا  ڕاگەیاندنــی 

خوێنــدكاران داوایــان دەكــرد سیســتمی 

پــەروەردە و فێركردنــی كــۆن بگۆڕێــت 

نوێیــەكان  بــە كەڵكــی ســەردەمە  كــە 

نەدەهــات و لــە بریــی ئــەوە سیســتمێك 

بێتــە ئــارا كــە ئــازادی و دیموكراســیی 

تێیــدا بێــت. 

داوای  كرێــكاران  خۆیشــیانەوە  الی 

ئەوەیــان دەكــرد، كۆتایــی بــەو سســتمی 

زۆرەملێیــە  كاری  و  چەوســاندنەوە 

بهێرنێــت، كــە لــە كارگەكانیانــدا پەیــڕەو 

ــی  ــەوە، دیموكراس ــی ئ ــە بری ــرا و ل دەك

و یەكســانی بەرقــەرار بكرێــت. ڕاســتە 

چ  و  خوێنــدكاران  )چ  یەكەیــان  هــەر 

تایبەتــی  لــە گۆشــەنیگای  كرێــكاران(، 

خۆیانــەوە دەیانڕوانــی، بەشــداریكردن 

و  خوێنــدكاران  بــە  ســەبارەت 

دادپەروەریــی كۆمەاڵیەتییــش، دەرهــەق 

بــە كرێــكاران. 

دوای  و  الیــان  دوو  هــەر  بــەاڵم 

و  خۆپیشــاندان  یەكەمــی  هەفتــەی 

ناڕەزایەتییــەكان، گەیشــتنە فۆرمەالكردنــی 

ئەویــش  كــە  نــوێ ،  درووشــمێكی 

هێنانەئــارای فەرەنســایەكی نــوێ  بــوو، 

ــی  ــەر  پێوەدانگ ــە س ــە ل ــایەك ك فەرەنس

ــە  ــت ل ــە دوور بێ ــت و ب ــازە دامەزرابێ ت

ــی  ــی جیهان ــی دوەم ــی جەنگ میراتییەكان

ئــەو  نوێنەرایەتــی  كــە  دیگۆلیــزم  و 

دەكــرد. میراتییــەی 

ــكاران،  ــدكاران، كرێ ــەدا خوێن ــەو قۆناغ ل

چیــن و توێژەكانــی تریــش، هەســتیان 

هاتــوە  ئــەوە  كاتــی  كــە  كــرد  بــەوە 

فەرەنســا فــەزا و ئەمتۆســفیری دوای دوەم 

جەنگــی جیهانــی جــێ بهێڵێــت و بــە 

بیركردنەوەیەكــی نــوێ  و تێگەیشــتنێكی 

جیــاوازەوە، پــێ  بنێتــە نــاو نیــوەی دوەمی 

ــە  ســەدەی بیســتەمەوە. دەســەاڵتداران ل

ــە  ــەردەوام و ب ــۆل، ب ــەی دیگ قوتابخانەك

شــێوەیەكی ئۆتۆماتیكــی خــەم و خولیــای 

لــە  جیهانییــان  دوەم جەنگــی  نــەوەی 

فەرەنســادا دووبــارە دەكــردەوە، هەرچــی 

دوەم  هــۆکاری  )كــە  نوێیشــە  نــەوەی 

ــە  ــوو(، پێویســتی ب ــی نەب جەنگــی جیهان

دیدگایەكــی شارســتانیی نــوێ  هەبــوو، 

تــا بتوانێــت لــە چوارچێــوەی ئــەوەدا 

ــكات. ــاری ب ــۆی دی ــووی خ داهات

دوای  نوێخوازییــە،  ڕەهەنــدە  ئــەم 

ــە ڕووی  ــە ل ــەكان )ك ــەوە نوێی ــی ن خەون

رسوشــتییە(،  زۆر  سۆســیۆلۆژییەوە 

فەرەنســا  ئەوســای  دەســەاڵتدارانی 

ئــەوان  ئــەوەی  نەبــوون.  حاڵــی  لێــی 

ــی  ــرس و باس ــوون، پ ــەرقاڵ ب ــەوە س پێی

بــە  بــوو.  دەســەاڵت  درێژكردنــەوەی 

خــەون  دەربەســتی  جۆرێكیــش  هیــچ 

گەنجــان  گۆڕانخوازانــەی  ئــارەزووی  و 

نەبــوون.

بریــی  لــە  دیگۆلــی  دەســەاڵتی 

ســەركوتكردنی ئــەو خــەون و ئارەزوانــە، 

گــەر بیزانیایــە بەچاكــی مامەڵەیــان لەتەكدا 

ــە  ــا ل بــكات، ئــەوا چەندیــن كایــەی جیاجی

دەبوونــەوە. نــوێ   گشــتیدا  ژیانــی 

فەرەنســا،  لــە   68 ئایــاری  ڕاپەڕینــی 

چونكــە  بــوو.  گەنجانــە  ڕاپەڕینێكــی 

ئەوانــەی لــەو كاتــەدا لــە دەســەاڵتدا 

گەنجانــە  شــێوەیەكی  بــە  بــوون، 

بەڵكــوو  نەكــرد،  لەتەكــدا  مامەڵەیــان 

دەیانویســت بــە ڕێگــەی نادیموكراســی و 

بگــرن. پــێ  بــەری  پۆلیســی 

            Charles de Gaulle
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بــە  دواجــار  مەســەلەكە  تەنانــەت 

شــكایەوە  خۆیشــیدا  دەســەاڵت  ســەر 

و گەورەتریــن ســیمبولیان كــە ژەنــەراڵ 

ــوو دەســت  ــوو، ناچــار ب شــارل دیگــۆل ب

ــتهێنانی  ــێتەوە. دوای شكس ــە كار بكێش ل

باســكی  بادانــی  بــۆ  هەوڵەكانــی، 

بزوتنــەوەی ناڕەزایەتییــەكان لــە بــەرواری 

1969دا. نیســانی   28

تەنهــا  فەرەنســا  دەســەاڵتدارانی 

لەگــەڵ  مامەڵەیــان  ڕوانگەیــەوە  لــەو 

كــە  كــرد،  68دا  ئایــاری  ڕووداوەكانــی 

تــر.  هیچــی  و  سیاســییە  ڕووداوگەلێكــی 

واتــە نەیانتوانــی لــە ڕەهەنــدە سۆســیۆلۆژی 

ــە  ــە كرۆك ــە ل ــەن، وات ــێ بگ ــەی ت و ژیاریی

مەعریفییــە پەنهانەكــەی بێئــاگا بــوون. هەر 

ــی  ــە چ ــدا. ئەمڕۆك ــر باجەكەیان ــە دوات بۆی

لــەو ڕۆژە ســەختانە ماوەتــەوە كــە فەرەنســا 

پێیــدا تێپــەڕی و نەیارانــی لــە بایــەخ و 

كاتێكــدا  لــە  دەكەنــەوە،  كــەم  گرنگیــی 

و  قارەمانیەتــی  لــە  جۆرێــك  الیەنگرانــی 

جەربەزەیــی بــە بــااڵدا دەبــڕن.

ــە  ــەو شۆڕش ــی ئ ــەت كاریگەرییەكان ئەڵب

لــە ســەر  ئاســتی ســەندیكایی بــە دی 

دەكرێــت، لەگــەڵ چەنــد گۆڕانكارییەكــی 

ــداریكردن  ــیپی بەش ــاییدا وەك پرەنس یاس

لــە ناوەنــدی ئەكادیمی و كرێــكاری )وەك 

ــش  ــەك( و هەروەهــا یاســاگەلێكی نوێی ی

ــە  ــی ب دەر چــوو كــە ڕاســتەوخۆ پێوەندی

ــوو.  ــییەكانەوە هەب ــی فەرەنس ژیان

بزاوتێكــی  ســەروەختێك  ئاشكرایشــە 

لــە  گۆڕانــكاری  دەتوانێــت  نــاڕازی 

یاســاكاندا بــكات، ئــەوا نیشــانەی ئەوەیــە 

ئامانجــی خــۆی پێــكاوە، چ لــە ئێســتا و چ 

لــە داهاتــوودا. لــە ســەر  ئاســتی سیاســی 

ــی هاوكێشــەكە  ــاری 68، توانی ــی ئای بزاوت

ــە  ــۆ منوون ــەوە. ب ــی هەڵبگێڕێت بەتەواوەت

جەنگــی  دوەم  دوای  كۆنــی  الپــەڕەی 

جیهانیــی پێچایــەوە و الپەڕەیەكــی نوێــی 

هەڵدایــەوە.

ــوا  ــەڵ فرانس ــەپ لەگ ــرد چ ــە وای ك ئەم

بــە  یــەك  خولــی  دوو  )بــۆ  مێتێرانــدا 

دوای یــەك(، دەســەاڵت بگرێتــە دەســت. 

مێتێــران خــۆی یەكێــك بــوو لەوانــەی 

ــرد  ــی ك ــداریی فیعلی ــاری 68 بەش ــە ئای ل

شانبەشــانی  خۆپیشــاندانەكاندا،  لــە 

ســەر   لــە  كرێــكاران.  و  خوێنــدكاران 

ئاســتی كەلتــووری گشــتییش، شۆڕشــی 

68 فەزایەكــی نوێــی لــە واڵتــدا خوڵقانــد 

خوێندكارانــی  بــۆ  ئــەوەی  بــواری  و 

و  متامنــە  تــا  ڕەخســاند،  فەرەنســی 

دەروونــی  و  دڵ  لــە  بڕوابەخۆبــوون 

بچێنــن،  فەرەنســادا  الوانــی  ســەرجەم 

ــە  ــەرجەم كای ــە س ــەكان و ل ــە ئامادەیی ل

كۆمەڵگــەدا. تــری  جیاجیاكانــی 

هەروەهــا ئامادەگیــی ئــەو نــەوە گەنجــە 

باوانــی  نــەوەی  ســەر  بــە  بســەپێنن 

پێشــوودا كــە خاوەنــی بونیادێكــی پاتریــار 

كیانەبــوو، بونیادێــك كە دەســتی خســتبوە 

ــای الوان و هەمــوو  ــی خــەون و خولی بین

زیندەبەچــاڵ  دەشپێشــخەرییەكیانی 

ــداڵ و  ــەوەی من ــووی ئ ــە بیان ــرد، ب دەك

ــن. كاڵفام

بەرپرســەی  و  چەپــڕە  بزاوتــە  ئــەم 

و  گــۆڕان  پرســی  كــرد،  وای  فەرەنســا 

لــە  گەنجــان  بــە  بــگات  نوێبوونــەوە 

فرانكۆفۆنــی.  واڵتانــی  زۆری  زۆربــەی 

ئەمەیــش بــە جۆرێــك بــوو هەندێــک  

درووشــمی خۆپیشــاندانی خوێنــدكاران 

كــە لــە حەفتاكانــدا لــە بەیــروت بــە ڕێــوە 

دەنگدانــەوەی  و  ڕەنگدانــەوە  چــوو، 

باهــۆزی ئــەو شۆڕشــە خوێندكارییــە بێــت 

فەرەنســاوە  لــە  لــە شەســتەكاندا  كــە 

هەڵــی كــرد. 

ســەرەنجام دەتوانیــن بڵێیــن: )ئایــاری 68 

ــۆ كۆمەڵگــەی فەرەنســی دەســتپێكێكی  ب

نــوێ  بــوو، بــۆ دەرەوەی فەرەنســایش 

بــۆ  بــوو  یارمەتیــدەر  هۆكارێكــی 

یاخیبوونــی گەنجــان و گوزارشــتكردن لــە 

ــتكەوتانەی  ــەو دەس ــەت  ئ ــان(. ئەڵب خۆی

لــەو  چنییــەوە،  فەرەنســادا  لــە 

ئەزموونانــەی تــردا دووبــارە نەبــوەوە كــە 

ئیلهامیــان لــە ئایــاری 68 وەر گرتبــوو. 

دوورودرێــژی  بابەتێكــی  ئەمــە  وەلــێ  

ــەوەی، ئێمــە  ــەوە ســەر ئ ــرە و دەمانبات ت

ئەوســا لــە كوێــدا بوویــن یاخــود دروســت 

ــن. ــە كوێدای ــتا ل ــن ئێس بڵێی

سەرچاوە:

فردریــك معتــوق: ثــورة مایــو 1968 يف 

فرنســا - الپــەڕەی كلتــووری ڕۆژنامــەی 

)الحیــاة(.   


