هونهرمهند ناب سياسی ب !!؟؟
له سهردەمی شا ف ريان دەکردين" هونهرمهند ناب سياسی ب "! مهبهست ئهوە بوو کارت به ڕژيم نهداب ! "فۆرماليسم"
له هونهردا ،پهرەی ساندبوو که به هۆنهری "آوانگارد" و نوێ دەفرۆشرا ،که م ديا و دەزگاکانی حکومهت پشتگيريان
دەکرد! ئينسان و سرووشت لهم ش وە بيرکردنهوە هونهرييهدا ،وەک "ئۆبيهکت" سهيردەکرا .لهش دەکرايه سوژە و
مات يا ی هونهرمهند .ههرچهند ئهم چهشنه هونهرە ،ب ناوەرۆک و ناسياسی دەنو ن  ،به م به پ چهوانه ،ﻻيهنی سياسی،
کۆمه يهتی ،فهرههنگی و ڕەوانی له خۆی دەگرێ ،که ناديار دەنو ن .
ئهم چهشنه هونهرە ،ڕەنگه ﻻيهنی ئهستهتيکی بهرز بنو ن  ،به م دەتوان ئاستی ت گهيشتنی مرۆڤ له فۆڕمدا قهتيس
به ل تهوە و چاو ج گای م شک بگر تهوە ،که ئهوە دوور له پهيامی سياسی نييه .هونهری وا پهرە به فۆڕماليسم دەدا و
مرۆڤ له جهغزی کا و بهکا بوون دەه تهوە ،کار کت ر و دەور کی نوێ به چاو دەبهخش و م شک دەکاته گو ايه ی
چاو .ئهوە کار کی کهم و نهی هونهريی-تهکنيکييه ،که به پ ی سياسهتی هونهريی دەزگاکانی سياسی و له ڕ گای پا پشتی
م ديايی-ئابووريی و دەو هتی ،به سهر کۆمه گای جيهانيدا زاڵ کراوە! ئهم هونهرە پشتی هۆنهری هۆمانيستی-سياسی
سهدەی بيستی چهماندۆتهوە!
ئهم ت گهيشتنه واته گهورەکردنهوەی دەوری چاو ،تهنيا بۆ بواری هونهر نييه ،به کوو بۆ داسهپاندنی ت گهيشتن و
ب ياردان له ڕ گای چاو بۆ پهسهندکردن و بينينی فۆرم له ههموو شت و ههر شت کدايه .ميوە ،سهوزيی ،دەب فۆرم و
ديزاينی تايبهتی چاوپهسهنديان ههب  ،دەنا ڕ گايان ناکهو ته سوپرمارک تهکان .س ڤ زەمينی ،گ زەر ،هاريۆ ،ش نه،
فاتهبۆر،هه ووچه و ترۆزيی ﻻر و گ وخواروخ چ ،ههر له ب ستان و سهوزيخانه سهربهنيست دەکر ن ،با تام خۆش و
پ له ويتامين و به سووديش بن ،که جوان نهبوون و فۆرميان نهبوو ،جيادەک ينهوە و له ناو دەبردر ن.
ژيانی سهردەمی ئ مه و مرۆڤهکان به پهسهندکردنی فۆرمهکان ڕاه ندراوە ،ئهم ڕ گايه له هونهرەوە دەستی پ کراوە و
بۆته هونهر وت گهيشتن کی جيهانی و سنوورەکانی بهزاندووە ،تا ئهو ج گايهی مرۆڤ خۆی بۆته مات يال بۆ ئهوەی له
ڕ گای دەستکارييهوە فۆرمی د خواز پهيدا بکات ،ياخۆ له ڕ گای زانستی بيۆلۆژييهوە ئيمکان بۆ سفارشی مرۆڤی
د خواز پ ک ب ت،که بازاڕ کی نوێ له بازاڕەکانی سهدەی بيست ويهک زياد دەکات.
گهر لهو سهردەمهدا هونهرمهندی کورد ب ژێ" هونهرمهند ناب سياسی ب !" پهيام کی ڕوون و سيگنال کی جيددی
ناردووە ،که دەرب يی چۆنيهتی هونهر و زمانحا ی هونهرمهندەکهيه له و تی ئ ران و ئهو بهشهی کوردستان!
چهندين دەسا ه هونهرمهندانی کورد ،به هۆی بارودۆخی ئهمنيهتی ناوچهکه ،پهي ەوی لهو ت گهيشتنه دەکهن .مهبهستی
ئهوان له "سياسی نهبوون" خۆ دوورکردنهوە له مهسهلهکانی تايبهت به کۆمه گای کوردستانه ،دەنا ههر ئهوان ئيمکاناتی
هۆنهريی و ئيزنی کاری هونهريی له دەزگاکانی حکوومهت وەردەگرن و بۆ بهشداريکردن له فستيوال و جهشنوارە و
بهرنامهکانی حکوومهت ،ڕاکه ڕاکهيانه! ئهوان له ناو چوارچ وەی سياسی ئهو و تهدا دەجول نهوە و ه ند ک نهتهنيا
ڕاستهوخۆ هونهرمهندی سياسهتپيشهی حکوومهت بوون و ههن ،به کوو دەوری موبهلغی "عهقيدەتی -ئيدئۆلۆژی" ئهوان
دەگ ن.
گهر هونهرمهندانی کوردی ئهم سهردەمه ،بتوانن ئهم ت گهيشتنه"هونهرمهند ناب سياسی ب " ،تئۆريزە بکهن و بهرگی
زانستی پ دا بک شن ،خۆيان له گ چهل کی مهزنی سياسی-ئهمنيهتی و سهرئ شهی خۆخهريککردن به بابهتی کۆمه يهتی-
سياسی ،ڕزگار کردووە و دەتوانن خۆ له گهڵ هونهری فۆرماليستی و ئيدئۆلۆژيک و سياسی دەو هتی و حکوومهتی
ڕ ک بخهن و دەروازەی ئيمکان و ئيمکاناتی ناخۆ و دەرەوە له ڕ گای دەزگاکانی دەو هتييهوە بهرەو ڕووی خۆياندا
بکهنهوە.
ئهوە ههمان مۆد له که "ئاکاديميسينهکانی" کورد زۆر به باشی چهسپاندوويانه ،ههم خۆيان له ژ ر تيغی حکوومهت
ڕزگار کردووە و ههم لۆمهی خه ک! ئهوان کاری "زانستی" دەکهن و ئهوەش ناب ت کهڵ سياسهت بکرێ!
ل رەش مهبهست سياسهتی گر دراو له گهڵ بهرپرسيارەتی کۆمه يهتييه ،دەنا ئهو کهسانه خۆيان له چوارچ وەی سياسهتی
دەزگاکانی حکوومهتدا هه دەسووڕ ن ،که ئهوە به ئاسايی و قانوونی و ڕەوا دەزانن.
هونهری پاش شهڕی يهکهمی جيهانی شانۆ ،سينهما ،ئهدەبيات ،به زەقی دوو ﻻيهنی سياسی و هۆمانيستی ت دا بهرچاو
بوو .ئهو هونهرە ڕاستهوخۆ تهئسيری له سهر خه ک ههبوو ،ئهوانی بهرەو چاﻻکی سياسی ،هۆمانيستی و ئاشتيخوازانه
دەک شا و دەوريان له ئاشتی جيهاندا دەگ ا ،تا ئهو کاتهی ديواری بهڕلين مابوو! ئهمرۆ ئهم هونهرە له بازنهيهکی
بهرتهسکدا بهردەوامه و توانای ئهوەی نهماوە تهئسيری بهرچاو له سهر خه ک دابن  ،ههر بهو پ يه فهرههنگ و
ت گهيشتنی هۆمانيستی و سياسهتی هۆمانيستی ،به ش وەيهکی بهرچاو دابهزيوە!

داب ان له هۆمانيسم و هۆمانيسمی سياسی و خۆ هه واسين به دام و دەزگاکانهوە بۆ بژيوی ڕۆژانه دەتوان کاری
ڕۆژانهی کهس کی هونهرمهند ب  ،به م پيشهيهکی لهو چهشنه سيمای کۆمه يهتی به کهس ک نابهخش  ،ههر وەک چۆن
کر کار و مووچهخۆر ک! ئهو پرۆسهيهی که له سا نی  ٧٠ی زايينی له ئ ران بهرەو فۆرماليسم و چهشن ک
"روشنفکربازی" ک شرا ،ئ ستا پاش ت پهڕبوونی چهند دەساڵ له جمهوری ئيسﻼمی ئ راندا چهسپ ندراوە و هونهرمهندان
خۆيان له گه ی ڕاه ناوە .له هونهری ئهو کهسانهدا عونسوری خه ک ،سياسهت و گيروگرفتهکانيان دەوری ﻻوکی
دەگ ن ،ياخۆ بۆ پ شبردنی سياسهت و ئيدئۆلۆژيی حکوومهتی بهکار دەه ندر ن.
هونهر دەکرێ بۆ ئامانجی ئينسانی و بهرزکردنهوەی ت گهيشتن و ئ ستهتيکی خه ک و پ که نانی کۆمه گايهکی هۆمان
بهکار به ندرێ ،دەکرێ بۆ و رانکردنی ئينسان و کۆمه گا و ڕوتاندنهوەی ئينسانيش له هۆمانيسم که کی ل وەربگيرێ ،به
ههر دووباردا هونهر دەب ته ئاکسيۆن کی سياسی!
به ت گهيشتنی نووسهری ئهم د انه ،ههر چهشنه خۆبهستنهوەيهک ،هونهرمهند له جهوههريی هونهريی که خۆی له خۆيدا
جهوههری ئينسانييه و گر دراوی ئينسان به گشتی و زەمينی ژ رپ ی و جيهانی فانت زی ئهوە ،دەڕووت ن تهوە ،که دەتوان
بب ته هۆی ئهوە له هونهر و هونهرمهند ،شت کی تر سازبکرێ دوور لهو جهوههرە! هونهرمهند ئهو کاته هونهرمهندە که
دەسته تی بيروهزر و ل هاتووی هونهريی و ئهست تيکی خۆی ،نهداته کهس و نهک شر ته ژ ر باندو ی هيچ ﻻيهن ک!
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