توانائی هنر درايام "جنگ و صلح"!
رشاد  -مصطفی سلطانی
٢٠٢٠ - ٠٥ – ٢٥
هوشی مين گفتهاست :هنرمندان بايد سنگری را بنفع آزادی و برعليه بی عدالتی اجتماعی و ظلم و ستم
طبقاتی رهبری کنند .
هنر بعنوان يک ابزار،نقش خﻼقی در شکل دادن به ديدگاە هاو افکار عمومی شهروندان جهان دارد.
اگر اين ابزار در دست سياسيون ناصادق قرار گيرد رنج های فراوانی بر افکار عمومی ،تاريخ و تکامل
جامعه تحميل خواهد کرد .
شهروندان کردستان عليه اشغالگری کشورهای ديکتاتورخاورميانه ،بطور مستمر در پروسهی مبارزات
مدنی ونبردهای مسلحانه بودەاند .يک عکس ،يک نقاشی ،يک آهنگ،يک مجسمه ،يک فيلم کوتاە و يک
ميلودی دلنشين ميتوانند در ميان دگر انديشان زبان مشترکی ايجاد نمايند و بين اختﻼفات نظری و
ديدگاەهای متنوع پلی ايجاد کنند .هنرتاثير گذار و انقﻼبی ،هميشه در سيستم های توتاليتر با پديدەی
"سانسور" روبرو بودە است .وزش و نسيمی که از طرف شوينيزم عظمت طلبانهی اشغالگران بر جنبش
صلح طلبانه و انقﻼبی کردستان ميوزد ،خيلی مسموم کنندە بودەو به تکامل ،فورم ها و قالب های
دمکراتيک و مدنی جامعهی کردنشين ضربات مهلکی زدە است .حاکميت شووينيزم  ،پوتانسيل و ظرفيت
رشد و گرايش پديدەی " ملی گرائی " رادر ميان ملل تحت ستم ضمانت و کمک ميکند  .همزمان شوينيزم
با تکيهی مستقيم بر کاتگوری" ستم ملی " مخالف سرسخت ارگان ها و ساختارهای دمکراتيک ،گرايشات
راديکال و ايدەهای اومانيستی وسيکوﻻر در جوامعی است که از ستم ملی رنج می برند.
"در بين الملل سوم که تنها نهاد معتبر بين المللی بود ،افکار و دکترين کماليست ها ،تبليغ و تقديم شدە
بود و بين الملل سوم با حمايت از کماليزم بعنوان نيروی مترقی و متمدن جامعهی ترکيه ،آنرا پذيرفته
و بگرمی از ان استقبال کردند .بين الملل سوم " کد روايی" به تراوشات فکری کماليستها تقديم نمود .اما
همين بين الملل سوم با مواضعی نازل و وقاحت تمام  ،به تمدن و مبارزات شهروندان " کردستان و
ارمنستان " که گويا مخالف پيشرفت و تمدن جديد هستند ،نگاە تحقير آميزی داشته و آن را ارتجاعی
ارزيابی ومعرفی کردند".
جامعه مدرن و مدنی و گلوباليزم هرگزجنبش انقﻼبی کردستان را با واژەی منحط " ناسيوناليزم " متهم
نميکند .بدون شک مفاهيم ميهن پرستی و ناسيوناليزم از ديدگاە جامعهشناسی دو مقولهی فلسفی و تاريخی
جداگانه ميباشند .کمااينکه مبارزات شهروندان الجزاير در برابر اشغال فرانسوی هاو مبارزات
شهروندان ويتنام در برابر اشغال آمريکائيها و مبارزات اتحادجماهير شوروی سابق در برابر اشغال
نازيها که "جنگ کبير ميهنی" لقب گرفت  ،فورم و محتوای جنگ های آزاديبخش و ميهنی را داشته و
در تاريخ ثبت و تداعی ميگردند .حزب کمونيست زحمتکشان ويتنام و حزب کمونيست اتحاد جماهير
شوروی سابق در کشورهای ويتنام و روسيا در مسند قدرت بودندو  ،رهبری جنگهای آزاديبخش را
کردە و شهروندان اين دوکشور از جنگ های آزاديبخش بمنظور بيرون راندن امريکائی ها و نازی ها
استقبال شايانی کردند.
صحنه ی تيرباران شهروندان کرد ،درفردوگاە سنندج در مرداد  ، ١٣٥٨مرز هارا درنورديد وعکسهای
ان تراژدی ،وزن و اعتبار جهانی يافت  .عکسها تجسم اميدها  ،آرمان ها و نماد غرور ملی و بگونهای
سمبل مبارزات عادﻻنه وصلح طلبانهی شهروندان کردستان گرديد و همزمان سيمای درندەی فاشيزم
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اسﻼمی را نشان داد .در زمينهی اينکه شهروندان کردستان متحد و يکپارچه نگردند و هميشه نامتحد
باقی بمانند  ،استراتژی و تاکتيک های اشغالگران تاکنون نا موفق نبودەاست .
شهروندان کردستان  ،که دورەهای سياە تاريخ را در هم شکسته و به روشنائی قرن  ٢١قدم گذاشتهاند،
سپاسگذار ادبيات رآليستی وحماسی وهنرانقﻼبی ،مقاومت های مدنی و مسلحانه خويش هستند .آرزو
و خواست جانباختگان ،شايد ساختن بنای يادبودی باشد که بعيد نيست اين بنای يادبود يک کردستان
مستقل و آزاد باشد .
جانباخته و زندە ياد "مهندس کمال رحيميان  ،آقای آريز داراپور وآقای حسين پارسائی" و انقﻼبيون
ديگری خالق آثار هنری شکوهمندی بودەاند .احزاب شرق کردستان که در برابر گفتههايشان مسئول
بودە و همزمان در قبال سکوت هايشان نيز مسئول ميباشند ،با انتشار آثار هنری انها  ،حتی به نامشان
اشارەی نکردەاند.آنها مبتکر و نوگرا بودە و در زمينهی ثبت و تهيهی فيلم مارش عظيم راەپيمايان
سنندجی بطرف مريوان و عکس های نادرشان شايستهی احترام و قدردانی ميباشند .پايان
چهارم خرداد ١٣٩٩
حقيقتآمريوان پذيرای مبارزات مدنی ،سيستم های مدرن و دمکراتيک بود .
عکس دختری گريﻼ ،که مشغول سنگر سازيست تا از کرامت خلق کرد دفاع کند.
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عکس  ،مارش عظيم راەپيمايان سنندجی بطرف مريوان  ،تيرماە٥٨

کوچ تاريخی مردم مريوان در  ٣٠تير ماە سال ١٣٥٨
عکس دودختر در قاميشلو که پدر و مادرشان در حملهی کماليست ها کشته شدەاند.
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عکس فرودگاە سنندج ،سمبل مبارزات صلح طلبانهی کردستان گرديد وفاشيزم اسﻼمی را در جهان
رسوا نمود.
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