سهرۆکی دەوڵهت و جهندەکی شانۆ له فستيواڵی ھهولێر!؟
برايم فهڕشی
" لهھهولێر به ئامادهبوونی سهرۆكی حكومهتی ھهرێم يهكهمين فيستيڤاڵی نێودهوڵهتی بۆ شانۆ دهستی به كارهكانی كرد"
ئهم ھهواڵه له ماڵپهڕی حکوومهتی ھهرێمی کوردستاندا ھاتووە و دوکتور بهرھهم ساڵح له ڕۆژی کرانهوەی ئهو
فستيواڵهدا دەڵێ " :ئهم بۆنه دهرفهتێكی زێرينه بۆ ناساندنی اليهنه پرشنگدارهكانی شانۆی كوردی به جيھان ".ھهروەھا
ئهو دەفهرمێ " :لهسااڵنی رابردوو پانتايی داھێنانی شانۆ وهكو جاران نهماوه و ھيوادارم ئهمه ببێته دهرفهتێك و مايهی
ھاندانی داھێنانی زياتر.
سياسهت و زمانی سياسهت ،که له کوردستان به گشتی و له باشوور به تايبهت ،تێکهڵ به حيماسهت و "سهنعهتی ئيغراق"
بووە ،ئهو ئيزنه به دوکتور بهرھهم ساڵح دەدات که شانۆی" پانتادابهزيو و داھێنان داکهوتوو" وەک شانۆی پڕشنگدار له
جيھانی داھاتوودا ببينێ! قسهکانی بهرھهم ساڵح جگه له ھيوا به داھاتووی شانۆ ،له ھهمان کاتدا چهند ڕاستی زەق
دەردەخهن:
 -١پله وپايهی شانۆ له باشووری کوردستان دوای ھاتنه سهر کاری حکوومهتی دوو حزبی له کوردستان ،ھهنگاو و به
ھهنگاو و پله بهپله دابهزيوە.
 -٢حکوومهتی کوردستان ھهر له سهرەتاوە ھهتا ئێستا بوونی شانۆی به بهڕێوەبردنی فستيواڵ له سولهيمانی و ھهولێر
بهستۆتهوە.
 -٣حکوومهتی کوردستان له ماوەی  ٢٠ساڵ دەستهاڵتی خۆيدا ،نهيتوانيوە يان نهيويستووە به پێی پالن و بهرنامه له سهر
بنهماێکی نهتهوەيی ،نهک ناوچهيی و حزبی و گرووپی ،شانۆ وەک ئهرکانێکی دەوڵهتی و ميللی و وەک کۆلهکهێکی
فهرھهنگی و ڕوونماێکی شارستانيهت ببوژێنێتهوە.
ئهو وتانهی که له زمانی بهرھهم ساڵحهوە له ماڵپهڕی ڕەسمی حکوومهت و کوردستانی نوێ)زمانی حاڵی يهکيهتی
نيشتمانی کوردستان( ،دەگێڕدرێتهوە ،ھهم دەرٮڕی بهرزەفڕی و خهيااڵتی جهنابی وەزيرە ،ھهميش ئيسباتی کار لهنگی
شانۆ! ئهگهر پانتای شانۆ وەکوو جاران نهمابێ ،فستيواڵ ناتوانێ پانتای شانۆ بهرينتر کاتهوە! ئهگهر ھيوا ئهوە بێ
فستيواڵ گرفتهکانی شانۆ چارەسهر بکات ،ئهوە بهڕێوەبهری حکوومهتی کوردستان ،يهکێک له سهرەکی ترين ئهرکهکانی
خۆی و وەزارەتهکانی ڕۆشنبيری و پهروەردە که ناسينی گرفتهکانی شانۆ ،پالن دانان و بهڕێوەبردن و به ئهنجام گهياندنی
پالن و پرۆژەيه ،پشت گوێ دەخات و له فستيواڵی شانۆدا ڕزگاری شانۆی کوردستان دەبێنێ ،که ناگونجێ.
فستيواڵێکی دەرەکی که چهند ڕۆژ بهردەوام دەبێت و  ١٠٠کهسی بيانی و  ٦٥کهسی ھاوواڵتی تێيدا بهشدار دەبن و
پاشان دەگهڕێنهوە شوێنی خۆيان ،جێگای پالن و پرۆژە و چارەسهری گرفتهکانی شانۆ ناگرێتهوە .له ماوەی بيست ساڵی
ڕابووردودا دەکرا واڵتێک پڕ له شانۆ به شێوەی سيستيماتيک و ئهوڕۆيی ھهر له باخچهی مندااڵنهوە ھهتا زانستگا ساز
بکرێ و پهرە به شانۆی دەوڵهتی و ئهھلی بدرێ .ئهو کات له فستيواڵهکانی ناوخۆيی و ناوچهيی و جيھانی "اليهنه
پڕشنگدارەکانی شانۆی کوردی" دەردەکهوت .ئهوەێ ئێستا به ناوی شانۆ له باشووری کوردستان ھهيه ،ئهوەندە نييه که
رەييسی حکوومهت بتوانێ له بهرانبهر ١٠٠کهسی بيانی و دەزگاکانی ڕاگهياندن ،باسی لێوە بکات ،ھهر بۆيه بهرھهم
ساڵح پهنا بۆ ڕابووردو دەبا و دەڵێ ":لهم بۆنهيهدا دهھێنێ ئاوڕێك لهھونهری شانۆ و كهڵه پياوانی شانۆكار لهھهرێمی
كوردستان و يهكهم دهقی شانۆيی و نوسهرانی شانۆيی بدهينهوه"
جهنابی وەزير له يهکهمين فستيواڵی ناونهتهوەيی شانۆ له ھهولێر ،بۆ ناسينی مێژووی زياد له حهفتا ساڵهی نمايش و
شانۆی واڵتهکهی که بهرھهمی ڕەنجی ژن و پياوی شانۆکار وکهسانی شانۆ بووە ،ھيچی بۆ گووتن نييه جگه لهوەی
بفهرمێ ،ئاوڕ له "کهڵه پياوانی شانۆکار"]کهڵه پياو[ و "يهکهم دەقی شانۆ و نووسهرانی شانۆ" بدەنهوە.
ئهو کارانهش که دەوڵهتی کوردستان بۆ شانۆی"کهڵهپياوان" ئهنجامی داوە ،بهم چهشنه باسی لێوە دەکرێ " :سهرۆكی
حكومهت لهپاڵ ئهوهش كورتهيهكی لهھهوڵهكانی حكومهت بهبير ئامادهبووان ھێنايهوه بهتايبهت سندوقی پاڵپشتی
داھێنهران و ھاندانی وهبهرھێنان و سندوقی خانهنشينی و چهندانی ديكه ،ووتيشی ئهمانه بهپێی رێنماييهكانی وهزارهت و
دوور له خاتر و خاترانه بۆ خزمهتی رۆشنبيرانی ھهرێمی خراونهته گهڕ ".
ھهرچهند ھهموو شت له باشووری کوردستان له سهر ئهسڵی" خاتر وخاترانه" ئهنجام دەدرێ ،بهاڵم ئهو کارانهی دەوڵهت
جێگای ئافهرين پێگوتنه ،لهوە بهدەر جهنابی وەزير بۆ چارەسهرکردنی گيروگرفتهکانی شانۆ ،پالن و پرۆژەی حکوومهت
له بيست ساڵی ڕابووردو و ئهمڕۆ و دواڕۆژ ھيچی بۆ باسکردن پێ نييه .نووسهری ڕاپۆرتهکه دەنووسی " :لهبهشێكی

ديكهی قسهكانيدا سهرۆكی حكومهت داوای له وهزارهتی رۆشنبيری كرد  ،بهھاوكاری پسپۆران وهرهقهيهك گهاڵڵه بكهن
بۆ بهردهم ئهنجومهنی وهزيران بۆ ئهوهی به بهشێوهيهكی بهرجهسته كاری لهسهر بكرێت "1
ڕوون نييه مهبهست له گهاڵڵهکردنی "وەرەقه" بۆ کارکردن به شێوەی "بهرجهسته"چييه ،که پسپۆڕان دەبێ بيخهنه بهر
دەم ئهنجومهنی وەزيران! بيست ساڵه "وەرقه" ،دەنووسرێ و دەدرێ به ئهنجوومهنی وەزيران ،بێ ئهوەی گٶڕانێک ڕوو
بدات .دەوڵهتهکانی پێشوو و دەوڵهتی بهرھهم ساڵح رێگاچارەی شانۆيان له بهرپاکردنی فستيواڵ و وەرەقهبازيدا ديتۆتهوە.
کوردستان له سااڵنی ڕابووردودا بۆته واڵتی کۆنفرانس و فستيواڵ و کۆنسێرت ،به مليۆن پارە تهرخان دەکرێ به بێ
ئهوەی چارەی گرفتهکان بکردرێ ،لهوە دەچێ حکوومهتی کوردستان بهو پارە زۆرەی که نهوتی ڕەش بۆی دابين
دەکات ،السايی حکوومهتی تاران بکاتهوە! تاران فهرھهنگ و ھونهری له واڵتهکهی خۆی ھهتا سهدەکانی بهربهرييهت
دابهزاندوە و بهردەوام فستيواڵی شانۆ و سينهما له ئاستی نهتهوەيی و ناونهتهوەيی بهڕێوە دەبا .له کوردستان  ٤١سينهما
له ماوەی  ٣٢ساڵ حکوومهتی کۆماری ئيسالمی ئێران ،وێران کراون ،ھۆڵی شانۆ به چۆڵی ماوتهوە و شانۆکار و
فيلمساز و ئاکتۆر تاراندراون ،بهاڵم بۆ پروپاگهندە و چاوبهستنی خهڵکی خۆيی و دەرەکی سااڵنه له کوردستان و
شوێنهکانی ديکهی ئێران فستيواڵی ھهمه ڕەنگ بهڕێوە دەچێ.
له باشوور سينهما و ھۆڵی شانۆی ستاندارد به دەگمهن ھهيه و فيلمی سينهمايی به ھهڵکهوت و بۆ بهشداری له
فستيواڵهکانی جيھانی له ڕێگای دەسته و تاقمهکانی ناو حکوومهت و حزبهکان بهرھهم دەھێندرێ ،بهاڵم فستيواڵی سينهما
بهرپا دەکرێ ،شانۆ لهو حاڵهدايه که سهرۆکی حکوومهت باسی دەکات ،تهرح و بهرنامه و پرۆژەی ئهساسی بۆ له
ناوبردنی گرفتهکانی سهر ڕێگای شانۆ و سينهما نييه و تاقه گۆواری شانۆ و سينهما داخراون ،بهاڵم فستيواڵی ناونهتهوەی
شانۆ له سهر ويستی چهند کهسێک و بۆ مهبهستی سياسی و پروپاگهندە و بهرژەوەندی تهسکی حزبی و گرووپ و دەسته
و تاقم ،نهک بۆ بووژاندنهوەی شانۆ ،بهرپا دەکرێ!
ئهگهر بمانهوێ کوردستان له گهڵ واڵتێک بهراوەرد بکهين دەبێ سهيری کۆماری ئازەربايجان بکهين ،ئهو واڵته که
ھاوکات له گهڵ باشووری کوردستان ڕزگار بووە و نفووسی ھهر ھێندەی باشوورە و له زۆر بوار خۆی گهياندۆته پلهی
جيھانی ،به تايبهت ھونهر و فهرھهنگ ،لهوانه شانۆ و ئوپێڕا .به پێچهوانه له کوردستان له پاڵ برەوپهيداکردنی زەرق و
بهرقی ژيانی ئهمڕۆيی ،پاشهکشهی فهرھهنگی و تهشهنهی ئيسالمی ئێرانی و عهرەبی له ناو کۆمهڵگای کوردستان و
کوردەکانی دەر و ژووری باشووردا دەبيندرێ ،که بهرھهمی سياسهتی حکوومهت و حزبهکانی باشوورە .ھهر ئهو
اليهنهش ئهمڕۆ له ناو کوردەکانی باشوور نيشتهجێ له ئووروپا بڕەوی پهيدا کردوە ،نهک اليهنه"پڕشنگدارەکانی" شانۆ
و فهرھهنگ و ھونهری کورد!
له کۆماری ئازەربايجان ھيوا و ئارەزووەکان دەبنه پالن و بهرنامه و جێ بهجێ دەکرێن ،له ھهرێمی کوردستان)عيراق(
به پێچهوانه بهرباد دەدرێن و دەبنه وتاری کردنهوەی فستيواڵ و کۆنفرانس و کۆنگرەکان!
سپتامبری  ٢٠١١ئاڵمان
بابهتی پێوەنديدار:
"شانۆی ئهن دێر روھر" کام "پهنجهرهيه به سهر شانۆی کوردييهوه]"[1؟!
http://www.dengekan.com/doc/2006/9/18/braimFarshi.htm
ئهگهر شانۆ له کوردستان مردبێ ،چی زيندوه؟
http://www.pertwk.com/ktebxane/node/1177

 -1ئهوەی له ماڵپهڕی حکوومهتی کوردستان ڕاگوێزراوە ،وەک خۆی لێردا باڵوکراوەتهوە ،ئهگهر ھهڵهی چاپی و ڕێزمانی تێدابێ ،وەباڵی
گهردنی نووسهرەکه و ماڵپهڕی ناوبراوە.

