ئەندرێ بریتۆن
دیگۆ ڕیڤێرا

مانیفێستی
بەرەو هونەری
شۆڕشگێڕانەی ئازاد
وەرگێڕانی :ئایدیا

ئــەم مانیفێســتە ســاڵی  1938لــە

ئەمــڕۆ

جیهانــی

بتوانێــت لــە گۆڕینیــدا بەشــدار بێــت) .بە

گۆڤــاری «پارتیـزان ڕیڤیــو»دا و بــە واژۆی

دەبینیــن ،شارســتانێتییەکی یەکگرتــوو

شــێوەیەکی تایبــەت ،ناتوانیــن بێپــەروا و

هونەرمەنــدی نیگارکێشــی مەکســیکی

لــە ڕەوتــە مێژووییەکــەی خۆیــدا ،لەژێــر

بێخــەم بیــن لــە ئاســت ئــەو بارودۆخــە

(دیێگــۆ ڕیڤێـرا) و شــاعیری سوریالیســتی

زەبــری دەســەاڵتە کۆنەخوازەکانــدا ،ئــەو

کولتوورییــەی چاالکیــی داهێنەرانــەی

بریتــۆن)

دەســەاڵتانەی پڕچەکــن بە کۆسیســتمێکی

لــە ســایەدا ئەنجــام دەدرێــت ،هــاوکات

باڵوکراوەتــەوە .وێـڕای ئــەوەی ترۆتســکی

تەکنەلۆژیــی زەبــەالح ،گیــری خــواردووە؛

پێویســتیش نــاکات بکەوینــە داوی

ئیمـزای لەســەر مانیفێســتەکە نەکــردووە،

لــە ڕاســتیدا ئێمــەش هــەر بــە تەنهــا بیــر

دەربڕینــی ئەوپــەڕی ڕێــز و ئیحتیــرام

بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ڕۆڵــی ســەرەکیی

لــەو جەنگــە جیهانییــە ناکەینــەوە کــە لــە

بــۆ ئــەو یاســا تایبەتانــەی داهێنانــی

گێــڕاوە لــە نووســینیدا.

بــەر دەمامندایــە .تەنانــەت لــە ماوەکانــی

هونەرییــان کۆنــرۆڵ کــردووە.

لــەم مانیفێســتەدا بــە ڕوونــی ڕوانگــەی

«ئاشتی»شــدا ،دۆخــی هونــەر و زانســت

لــەم جیهانــە هاوچەرخەمانــدا ،پێویســتە

ترۆتســکی ســەبارەت بــە پەیوەندیــی

بــە تــەواوی شــڕ بــووە.

ئــەو وێرانکردنــە لەبەرچاوبگریــن

بەتینــی نێــوان شۆڕشــگێڕبوون و

تــا ئــەو ڕادەیــەی کــە لەنــاو تاکــی مرۆڤدا

کــە بــە شــێوەیەکی لەڕادەبــەدەر لــە

ئازادبوونــی هونــەر دەردەکەوێــت.

شــتێک دەخوڵقێنێــت ،تــا ئــەو ڕادەیــەی

باڵوبوونەوەدایــە ،ئەویــش وێرانکــردن

ســەرەڕای هەڵــەی ترۆتســکی لــە

کــە دەســت بــۆ بەهــرە خودییــەکان

و لەباربردنــی ئــەو بارودۆخەیــە کــە

وەک

ڕادەکێشــێت لەپێنــاو خوڵقاندنــی شــتێکدا

دەشــێت لــە ســایەیدا داهێنانــی هونــەری

هەڵگەڕانەوەیەکــی ترۆمیــدۆری[ ]1لــە

کــە ببێتــە مایــەی دەوڵەمەندکردنــی

لەدایکببێــت .ئەمــە نــەک هــەر داڕمــان و

چوارچێــوەی شۆڕشــی سۆسیالیســتییدا،

بابەتیــی ڕووناکبیــری؛ تــا ئــەو ڕادەیــە

داڕزانێکــی بەرچــاو و بەردەوامــی کاری

نــەوەک ڕوانیــن لێــی وەک دژەشۆڕشــێکی

هــەر دۆزینــەوە و داهێنانێکــی

هونەریــی بــە دوای خۆیــدا دەهێنێــت،

ســەرمایەداری ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا

فەلســەفی و کۆمەاڵیەتــی و زانســتی

بەڵکــو پاشــهاتە زەق و دیارەکــەی بریتییــە

ڕەخنەیەکــی کوشــندە لــەو دەســتە

و هونــەری ،وەک ئەنجامــی هەلێکــی

لــە داڕزانــی «کارەکتــەری هونــەری».

پۆلیســییە ستالینیســتییە دەگرێــت ،کــە

زێڕینــە ،یــان بــە مانایەکــی تــر ،وەک

ڕژێمــی هیتلــەر -کــە ئێســتا ســەرتاپای

ئامانجــی ســڕینەوەی هونــەرە.

دەربڕینێکــی هەڕەمەکییــە بــە ئاســتێک

ئەڵامنیــای لــە هەمــوو ئــەو هونەرمەندانە

***

لــە ئاســتەکانی زەروورەت .بــە هیــچ

پاککردۆتــەوە کــە کارەکانیــان تۆزقاڵێــک

بــێ زیادەڕۆیــی دەتوانیــن بڵێیــن کــە

جۆرێــک کەمکردنــەوە لــە بەهــای ئــەم

هاوســۆزیی تێــدا بێــت بــۆ ئــازادی ،جــا

هیــچ ڕۆژگارێــک هێنــدەی ئەمــڕۆ،

داهێنانانــە ڕەوا نییــە ،جــا لــە ڕوانگــەی

ئەگــەر هاوســۆزییەکی ڕووکەشــانەش

شارســتانێتی لەژێــر هەڕەشــەدا نەبــووە.

مەعریفــەی گشــتییەوە بێــت (کــە جیهانی

بێــت -هەمــوو ئەوانــەی کــردووە

هەمەجییــەکان ،بــە میتــۆد و ئامــڕازە

هەنووکــە ڕاڤــە دەکات) ،یاخــود لــە

بــە خزمەتــکاری شەخســیی ڕژێــم،

دڕندانــە و بەربەرییەکانیانــەوە ،کــە

ڕوانگــەی مەعریفــەی شۆڕشــگێڕییەوە

کــە دەســتیان قەڵــەم دەگرێــت،

هــاوکات ئامڕازگەلــی نەزۆکــن ،لــە

بێــت (کە خواســتی شــیکردنەوەیەکی ورد

هەمــوو کارێکیــان بۆتــە پیاهەڵدانــی

پنتێکــی ئەوروپــادا ،تــەواوی فەرهەنگــی

و دەقیقــی ئــەو یاســایانەیە کــە کۆنرتۆڵــی

زۆرەملێیانــە ،بــە پێــی خراپرتیــن نەریــت

جیهانــی دێرینیــان تەفروتونــا کــردووە.

جوڵــەی جیهــان دەکــەن ،بــە جۆرێــک کــە

و عورفــە ئیســتاتیکییەکان .بــە گوێــرەی

فەڕەنســی

تێڕوانینــی

(ئەنــدرێ

بــۆ

ســتالینیزم

شارســتانێتییەکی
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«گومان لەوەدا نییە کە نووسەر پێویستە پارە پەیدا بکات
تاوەکو بژی و بنووسێت ،بەاڵم پێویست نییە لەسەری
لەژێر هیچ بارودۆخێکدا ،بژی و بنووسێت تاوەکو پارە پەیدا
بکات»

ڕاپۆرتــەکان بێــت ،دۆخەکــە لــە یەکێتیــی

خواســتی دووبــارە بونیادنانەوەیەکــی

ئــەو سیســتمە تۆتالیتــارەی یەکێتیــی

ســۆڤیەت زۆر باشــر نییــە ،کــە لەوێــش

تەواوەتــی و ڕادیکااڵنــەی کۆمەڵگــەی

ســۆڤیەت ،کــە لــە ڕێگــەی ئــەو

هەڵگەڕانــەوەی تێرمیــدۆری گەیشــتۆتە

هەبێــت .شۆڕشــگێڕی ڕاســتەقینە ناچــارە

ڕێکخــراوە بەنــاو کولتوورییانــەوە کار

ترۆپکــی خــۆی.

بــەو جــۆرە بێــت ،ئەمــە تاکــە ڕێگەیــە

دەکات کــە لــە واڵتانــی دیکــەدا دەســتی

ڕەنگــە پێویســت نــەکات بڵێیــن ئــەو

بــۆ ڕزگارکردنــی ئەفراندنــی کولتــووری

بەســەردا گرتــوون ،لــە سەرتاســەری

دەربڕینــە بــاوەی ئێســتا بەربــاوە،

لــە کــۆت و بەندەکانــی ،و کردنــەوەی

جیهانــدا تاریکییەکــی قووڵــی دژ بــە

ڕەتبکەینــەوە ،کــە دەڵێــت« :نــا بــۆ

بــوار لەبــەردەم تــەواوی مرۆڤایەتیــدا

گشــت جۆرەکانــی بەهــا ڕۆحییــەکان

فاشــیزم ،نــا بــۆ کۆمۆنیزم» ،ئەم درووشــمە

بــۆ بەرزکردنــەوەی ئاســتی خــۆی بــۆ

بــاو دەکەنــەوە ،ئەمــە تاریکییەکــی

پــڕ بــە پێســتی میــزاج و زەینیەتێکــی

ئــەو چڵەپــۆپ و لوتکانــەی ،کــە تەنهــا

بەرئەنجامــی پیســی و خوێنڕێژییە کە ئەو

تەســکبین و کۆنزێرڤاتیــڤ و ترســنۆکە ،کە

بلیمەتــە تــاک و تــەراکان لــە ڕابــردوودا

کەســانە تێیــدا نغــرۆ بــوون ،کــە خۆیــان

پەیوەســتە بــە پاشــاوەی لەڕێدەرچــووی

پێــی گەیشــتوون .ئێمــە دەزانیــن

لــە وێنــەی ڕۆشــنبیر و هونەرمەنــددا

ڕابــردووی «دیموکرات»ـــەوە .هونــەری

کــە تەنهــا شۆڕشــێکی کۆمەاڵیەتــی

حەشــارداوە ،و ملکەچییــان کردۆتــە

ڕاســتەقینە ،بــە ژەنینــی کۆمەڵــە

دەتوانێــت ڕێگەیــەک بێنێتــە کایــەوە

پیشــە ،درۆی هەڵبەسرتاویشــیان کردۆتــە

شــتێکی تێکــەڵ و پێکــەڵ لەســەر

بــەرەو کولتــوور و فەرهەنگێکــی تــازە.

عــادەت ،پاســاودانەوەی تاوانەکانیشــیان

ڕیتمــە ئامادەکــراوەکان ڕازی نابێــت،

کاتێــک ئێمــە هەمــوو هاوپشــتییەک

کردبــووە ســەرچاوەی چێــژ و لــەززەت.

بەڵکــو ســوورە لەســەر گوزارشــتکردن

لەگــەڵ بیرۆکراســیەتی بااڵدەســتی ئێســتا

هونــەری

ستالینیســتی،

لــە پێداویســتییە ناوەکییەکانــی مــرۆڤ

لــە یەکێتیــی ســۆڤیەت ڕادەگریــن ،بــە

بــە ســادەبینی و ڕووکەشــگەرایی و

و مرۆڤایەتــی لــە زەمەنــی خۆیــدا;

دیاریکــراوی هۆکارەکــەی ئەوەیــە کــە

ئاســتنزمییەکی بێوێنــە لــە مێــژوودا،

ئــەم هونــەرە ڕاســتەقینەیە هیــچ

یەکێتیــی ســۆڤیەت لــە چــاوی ئێمــەدا

ڕەنگدانــەوەی هەوڵەکانیــان بــوو بــۆ

بژاردەیەکــی لەبەردەمــدا نییــە جگــە

کۆمۆنیســتی نییــە ،بەڵکــو دووژمنێکــی

داپۆشــینی کار و پیشــە قێزەونەکانیــان بــە

لــەوەی شۆڕشــگێڕ بێــت ،جگــە لــەوەی

هــەرە ناپــاک و مەترســیداری کۆمۆنیزمــە.

ماســکی چاکــە.
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فەرمیــی

ئــەو توڕەیــی و هەڵچوونــەی ئــەم

هاوســەنگییە

دەدات

کەســانی دیکــەش ،تەنانــەت لــە کاتــی

نەفیکــردن و ئەتککردنــە بێــزراوەی

لەنێــوان «ئیگــۆ (»)Egoی کامــڵ و ئــەو

پێویســتدا قوربانــی بــە بوونــی خــۆی و

هونــەر بــەکاری دەهێنێــت!!! -نەفیکــردن

ڕەگــەزە دەرەکییانــەی ڕەتــی دەکەنــەوە.

کارەکــەی دەدات ...مەرجــی یەکەمــی

و ئەتککردنێــک کــە تەنانــەت دەوڵەتــە

ئــەم پڕۆســەی دووبــارە بونیادنــان و

ئازادیــی چاپەمەنــی ،ئەوەیــە کــە نەبێتــە

نەیانوێــراوە

هاوســەنگکردنەوەیە هەوڵــی ســوود

چاالکییەکــی بازرگانــی».

بیگەیەننــە ئــەم ئاســتە -پێویســتە ببێتــە

وەرگرتــن دەدات لــە «ســوپەر ئیگــۆ

ئێســتا زیاتــر لــە هــەر کاتێکــی تــر،

مایــەی ســەرکۆنەکردنێکی چــاالک

( ،»)Super Egoکــە لــە بەرامبــەر

شــیاوی ئەوەیــە بگەڕێینــەوە بــۆ ئــەو

و نەپســاوە لــە جیهانــی هونــەردا.

واقیعــی کوشــندەی بااڵدەســتدا تــەواوی

گوتەیــە لــە بەرامبــەر ئەوانــەی دەســتیان

بەرهەڵســتیی نووســەران و هونەرمەنــدان

هێــزە ناوەکییەکانــی جیهــان کۆڵبەبــارە،

داوەتــە میلیتاریزەکردنــی چاالکیــی

یەکێکــە لــەو هێزانــەی دەتوانێــت ڕۆڵــی

هەروەهــا «ئــەو (»)IDێکــی هاوبەشــی

کولتــووری بــە ئاڕاســتەیەکی نامــۆ لــە

هەبێــت لــە پەردەهەڵامڵیــن و خســتنی

نێــوان تــەواوی مرۆڤــەکان ،کــە بــە

خــۆی ،و ســەپاندنی تێــا و ڕێســا لەژێــر

ئــەو ڕژێامنــەی ،کــە نــەک هــەر مافەکانی

ڕەوتێکــی جێگیــر بــەردەوام دەگەشــێتەوە

پــەردەی بەرژەوەندیــی دەوڵەتــدا.

پرۆلیتاریــا لــە خواســتی ژیانێکــی باشــردا

و دووبــارە دەبوژێتــەوە .پێویســتیی

هونەرمەنــد مافــی خۆیەتــی وەک

وێـران دەکــەن ،بەڵکــو لــە پاڵیــدا هەمــوو

ڕزگاربــوون ،کــە ڕۆحــی تاکگەرایــی

ئــەوەی دەیەوێــت گوزارشــت بــکات ،بــە

هەســتکردنێک بــە ڕێــز و شــکۆ ،بگــرە

دەیبزوێنێــت ،تەنهــا ئەوەنــدەی بەســە

ئازادیــی خــۆی تێــاکان هەڵبژێرێــت و

هەســتکردن بــە کەرامەتــی مرۆییــش،

کــە بــە ڕەوتــی رسوشــتیی خۆیــدا بــڕوات،

هیــچ کۆتوبەندێــک بەســەر داهێنانیــدا

وێــران دەکــەن.

تاوەکــو پەیوەســت بێــت بــەم پێویســتییە

نەســەپێرنێت،

مافێکــی

شۆڕشــی کۆمۆنیســتی لــە هونــەر

یەکەمیــن و لەپێشــینەیە -پێویســتیی

پیــرۆزە و نابێــت دەســتیان بــۆ بربێــت.

ناترســێت .شۆڕشــێکی لــەم چەشــنە

ڕزگاربوونــی مــرۆڤ.

لــە جیهانــی ئەفراندنــی هونەریــدا،

درک بــەوە دەکات کــە ئــەوەی ڕۆڵــی

تێگەیشــتنی مارکســی الو ســەبارەت

پێویســتە خەیــاڵ لــە هەمــوو کــۆت

هونەرمەنــد لــە کۆمەڵگــەی داوەشــاوی

بــە وەزیفــەی نووســین ،شــایەنی باســە،

و ســنوورەکان ڕەهــا بێــت و نابێــت

ســەرمایەداریدا دەستنیشــان دەکات،

کــە ڕای دەگەیەنێــت« :گومــان لــەوەدا

لەژێــر هیــچ بارودۆخێکــدا ڕێگــە بــە

ملمالنێــی نێــوان تــاک و فۆڕمــە

نییــە کــە نووســەر پێویســتە پــارە پەیــدا

سنوورکێشــان و کۆتکردنــی بدرێــت .ئێمــە

کۆمەاڵیەتییــە جۆراوجــۆرە نەیارەکانیەتی.

بــکات تاوەکــو بــژی و بنووســێت،

بــە ڕاشــکاوی داواکاریــی هەمــوو ئەوانــە

تەنهــا ئــەم مەســەلەیە و ئاســتی

بــەاڵم پێویســت نییــە لەســەری لەژێــر

ڕەتدەکەینــەوە کــە ئەمــڕۆ یــان ســبەی،

درکپێکردنــی لــە الیــەن هونەرمەنــدەوە،

هیــچ بارودۆخێکــدا ،بــژی و بنووســێت

داوای ملکەچبوونــی هونــەر دەکــەن بــۆ

هونەرمەنــد دەکاتــە هاوپەیــان و

تاوەکــو پــارە پەیــدا بــکات ...نووســەر

دیســپلین ،پێــان وایــە بــە هیــچ جۆرێــک

هاودەســتی رسوشــتیی شــۆڕش .پڕۆسێسی

هیــچ کاتێــک نابێــت وەک ئامڕازێــک

لەگــەڵ رسوشــتی هونــەردا ناگونجێــت،

بااڵبــوون کــە لێــرە ڕەوتــی خــۆی گرتــووە

تەماشــای کارەکــەی بــکات .ئــەوە الی

جارێکــی دیکــەش پابەندبوونــی خۆمــان

و دەروونشــیکارییش شــیی دەکاتــەوە،

خۆیــەوە ئامانجەکەیــە و هیچــی دیکــە،

بــە بنەمــای ئازادیــی تــەواوی هونــەرەوە

هەوڵــی دووبــارە ڕێکخســتنەوەی ئــەم

هــەم لــە دیــدگای ئــەو هــەم لــە دیــدگای

دەردەبڕیــن.
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بەڵــێ ئێمــە درک بــەوە دەکەیــن کــە

لەپێنــاو بەرەوپێشــردنێکی باشــری

فراوانــر بێــت لــە هــەر کاتێکــی دیکــە لــە

دەوڵەتــی شۆڕشــگێڕ ،مافــی ئــەوەی

هێــزە ماتریاڵییەکانــی بەرهەمهێنــان،

مێــژووی ڕابــردوودا.

هەیــە بەرگــری لــە خــۆی بــکات

ئەفراندنــی

دەبێــت لەوەشــدا ڕۆشــن بیــن کــە

بــۆرژوازی،

کولتــووری پێویســتی بــە سەردەســتبوونی

بەرگریکردمنــان لــە ئازادیــی هــزر ،پاســاو

تەنانــەت ئەگــەر ئــەم هێرشــانە ماســکی

سیســتمێکی بــێ کۆنــرۆڵ و ئەنارشیســتی

نییــە بــۆ بێپەروایــی و فەرامۆشــیی

زانســت و هونەریشــیان پۆشــیبێت.

هەیــە ،کــە لــە ســەرەتاوە لەســەر بنەمــای

سیاســی ،ئــەوەی لــە خەیــاڵ و ئاســۆی

بــەاڵم گاپێکــی گــەورە هەیــە لــە نێــوان

ئازادیــی تاکەکەســی دامەزرابێــت .نــە

هیوامانــدا نەبێــت بوژاندنــەوەی ئــەو

ئــەم ڕێوشــوێنە پێویســت و کاتییانــەی

دەســەاڵت و کۆنــرۆڵ ،نــە ئاڕاســتەکردن،

هونەرەیــە کــە بــە هونــەری ڕووت و

ئامانــج لێیــان بەرگریلەخۆکردنێکــی

نــە بــۆ ڕۆڵــی هیــچ فەرمانێکــی لــە

پەتــی ناودەبرێــت ،کــە بــە شــێوەیەکی

شۆڕشــگێڕانەیە ،لەگــەڵ بڕوبیانــوی

ســەرەوە .تەنهــا لەســەر بنەمــای

گشــتی خزمــەت بــە ئامانجــە کۆنەخــوازە

کۆنرتۆڵکردنــی ئەفراندنــی کولتــووری.

هاریکارییەکــی دۆســتانە ،بــێ هیــچ

قێزەونــەکان دەکات .نەخێــر ،چاوەڕوانیــی

ئەگــەر شــۆڕش پێویســتی بــەوە بێــت

کۆتوبەندێکــی دەرەکــی ،توێــژەران

ئێمــە لــە ڕۆڵ و کاریگەریــی هونــەر،

پەیــڕەوی سیســتمێکی سۆسیالیســتیی

و هونەرمەنــدان دەتوانــن ئــەرک و

لــەوە گەورەتــرە کــە کاریگەرییەکانــی

خــاوەن کۆنرتۆڵێکــی ناوەنــدی بــکات

وەزیفــەی خۆیــان بەدیبێنــن ،کــە گەلێــک

لەســەر کۆمەڵگــە ڕەتبکرێتــەوە .ئێمــە

بەرامبــەر

دژەهێرشــی

ئــەوا

بەرەوپێشــردنی

ئەندرێ بریتۆن ،لیۆن ترۆتسکی ،دیێگۆ ڕیڤێرا ،ژاکلین المبا.1938 -
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باوەڕمــان وایــە وەزیفــەی بــااڵی هونــەر

ئاڕاســتەیدا دەڕۆن ،لــە بەرامبــەر بڕێــک

لــەم ســەردەمەدا ،بەشــداریکردنیەتی

ئیمتیــازی مادیــدا .پێویســتە هونەرمەنــد

بــە شــێوەیەکی چــاالک و هۆشــیارانە لــە

بزانێــت کــە پێگــەی لــە جێگەیەکــی

ئامادەســازی بــۆ شۆڕشــدا .هونەرمەندیش

دیکەیــە ،نــەک لەنــاو ئەوانــەی ناپاکــی

ناتوانێــت خزمــەت بــەوە بــکات ملمالنــێ

لــە دۆزی شــۆڕش و مرۆڤایەتــی دەکــەن،

لەپێنــاو ئــازادی بە الی خۆیدا بشــکێتەوە،

بەڵکــو لەنــاو ئەوانەشــدا کــە بــە

ئەگــەر بــە شــێوەیەکی خــودی لــە

دڵســۆزییەکی بێگــەردەوە ئینتیامیــان

ناواخنــی کۆمەاڵیەتیــی ئــەم ملمالنێیــە

بــۆ شــۆڕش هەیــە ،هەربۆیــە تەنهــا

تێنەگەیشــتبێت ،یاخــود لــە هەنــاوی

ئــەوان توانــای بەدیهێنانــی شۆڕشــیان

خۆیــدا هەســت بــە مانــا و مەزنێتییەکــەی

هەیــە ،تەنهــا ئــەوان توانــای بەدیهێنانــی

نــەکات و شــێلگیرانە هــەوڵ نــەدات بــۆ

گوزارشــتێکی تــەواو ئازادانەیــان هەیــە لە

بەرجەســتەکردنی جیهانــە ناوەکییەکــەی

گشــت فۆڕمەکانــی بلیمەتیــی مرۆڤایەتــی

خــۆی لــە هونەرەکەیــدا.

لــە هەمــان کاتــدا.

لــەم ماوەیــەدا ،مــاوەی گیانکێشــانی

ئامانجــی ئــەم بانگــەوازە دۆزینــەوەی

ســەرمایەداری ،جــا دیموکراســی بێــت یان

بنەمایەکــی هاوبەشــە ،کــە ببێتــە

فاشیســتی ،هونەرمەنــد خــۆی لەبــەردەم

بناغەیــەک بــۆ کۆکردنــەوەی ســەرجەم

هەڕەشــەی مافــی ژیــان و بەردەوامبوونی

نووســەران و هونەرمەندانــی شۆڕشــگێڕ،

لــە کارکــردن دەبێتــەوە .ئــەو دەبینێــت

تاوەکــو شــۆڕش بــە باشــرین شــێوە

تــەواوی ڕێگاکانــی پەیوەندیگرتــن بــۆ

خزمــەت بــە هونەرەکەیــان بــکات،

ڕزگارکــردن و دەربازکردنــی ســەرمایەداری

تاوەکــو بەرگــری لــە ئازادیــی خــودی

لــە داڕمــان ،داخــراون .بــە شــێوەیەکی

ئــەو هونــەرە بکــەن دژ بــە ئەتککەرانــی

رسوشــتی دەگۆڕێــت بــۆ ڕێکخراوگەلــی

شــۆڕش .ئێمــە بڕوامــان وایــە خواســتە

ڕێچکەیەکــی

ئیســتاتیکی و فەلســەفی و سیاســییە

لەبەردەمــدا دەکەنــەوە بــۆ هەڵهاتــن لــە

هــەرە هەمەڕەنگــەکان ،دەتوانــن لێــرەدا

داخرانەکــەی.

بنەمایەکــی هاوبــەش بدۆزنــەوە .لێــرەدا

بــەاڵم ئەگــەر خــۆی لــە داڕمانێکــی

مارکسیســتەکان دەتوانــن شانبەشــانی

تەواوەتــی البــدات ،ناتوانێــت لــەم

ئەنارشیســتەکان بــڕۆن ،بــە مەرجێــک

ڕێکخراوانــەدا مبێنێتــەوە ،ئــەوەش بــە

گەردەلوولــی بێڕەحامنــەی ڕۆحــی

هــۆی ئەســتەمیی گەیاندنــی پەیامــە

سانســۆری پۆلیســیی کۆنەخوازانــەی

تایبەتەکــەی و بــە هــۆی ملکەچکردنێکــی

جۆزێــف ســتالین و گارســیا ئۆلیڤێــری

سەرشــۆڕانە ،کــە ئــەم ڕێکخراوانــە بــە

شــوێنکەوتەی ،ڕەتبکەنــەوە(.)2

ستالینیســتی،

کــە

هونەری ڕاستەقینە،
بە ژەنینی کۆمەڵە
شتێکی تێکەڵ و
پێکەڵ لەسەر ڕیتمە
ئامادەکراوەکان ڕازی
نابێت ،بەڵکو سوورە
لەسەر گوزارشتکردن
لە پێداویستییە
ناوەکییەکانی مرۆڤ
و مرۆڤایەتی لە
زەمەنی خۆیدا
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ئێمــە بــاش دەزانیــن کــە هــەزاران

هەنــگاوی یەکەمــە بــە ئاڕاســتەیەکی

پەراوێزەکان:

کەســی بیرمەنــد و هونەرمەندانــی

نوێــدا .ئێمــە بانگــی هەمــوو هاوەڵێک

 .1لــە دەورانــی شۆڕشــی گــەورەی

دابــڕاو و کەنارگیــر ،ئەمــڕۆ لــە

و بەرگریکارێکــی هونــەر دەکەیــن ،کــە

فەڕەنســیدا ،لــە مانگــی تەمــووزی

تــەواوی پنتەکانــی جیهانــدا پــەرت و

درک بــە زەروورەتــی ئــەم بانگــەوازە

ســاڵی 1974دا (مانگــی تێرمیــدۆر بــە

بــاو بوونەتــەوە ،کــە دەنگیــان لەنێــو

دەکات،

دەســتبەجێ

گوێــرەی ســاڵنامەی کۆماریــی کۆمــاری

هاتوهــاواری ناچیزی درۆ و دەلەســەی

دەنگــی بیســراو بێــت و لــە خنــکان

شۆڕشــگێڕی فەڕەنســای تازەلەدایکبــوو)

بــاش ڕێکخـراودا ،کــپ کـراوە .ســەدان

ڕزگاری بێــت .هەمــان بانگــەواز

بــە کودەتایەکــی ســەربازی حکومەتــە

گۆڤــاری لۆکاڵیــی بچووکیــش لــە

ئاڕاســتەی گشــت ئــەو باڵوکــراوە

ڕادیکاڵەکــەی ژاکۆبنــەکان لەناوبــرا،

هەوڵــدان تــا هێــزە الوەکان لــە دەوری

چەپانــە دەکەیــن ،کــە ئامــادەی

لــە پــای ڕاگرتنــی شــەپۆلی شۆڕشــگێڕی

خۆیــان کۆبکەنــەوە ،وەک هەوڵێــک

بەشــداریکردنن

پێکهێنانــی

لــە فەڕەنســادا .ئیــدی پــاش ئــەوە لــە

بــۆ دۆزینــەوەی ڕێگــە و میتــۆدی

«فیدراســیۆنی نێودەوڵەتــی» و دانانــی

ئەدەبیاتــی مارکســیزمی شۆڕشــگێڕدا

نــوێ .وەک چــۆن ستالینیســتەکان

ئــەرک و وەزیفەکانــی و میتۆدەکانــی

بەکارهێنانــی دەســتەواژەی تێرمیــدۆر

کارکردنــی.

بــووە بــاو بــۆ وەســفکردنی ئــەو

وەســفی

«فاشیســت»

بەســەر

تاوەکــو

لــە

هەمــوو داهێنانێکــی ئــازاددا دەبــڕن،

کاتێــک

پەیوەندیگیرییەکــی

هەڵگەڕانەوەیــەی دەبێتــە مایــەی ڕێگرتن

فاشــیزمیش هەمــوو خواســتێکی

نێودەوڵەتــی ســەرەتایی لــە میانــەی

لــە باڵوبوونــەوەی شــۆڕش ،بــەاڵم بــە

هونــەر

نامەگۆڕینــەوەوە

پاراســتنی ئــەو سیســتمە کۆمەاڵیەتییــەی

پێشــکەوتووخوازانەی

چاپەمەنــی

و

بــە پاســاوی «داوەشاویی»ـــەوە

بەدیدێــت ،جواڵنەوەکــە بــە ئاڕاســتەی

دەیســەپێنێت.

تێکدەشــکێنێت .پێویســتە هونــەری

ڕێکخســتنی کۆنگــرەی لۆکاڵــی و

 .2گارســیا ئۆلیڤێــر ســەرکردەیەکی

شۆڕشــگێڕانەی ســەربەخۆ ،هێزەکانــی

نیشــتیامنیدا دەبێــت لەســەر ئاســتێکی

ئەنارشیســتی ئیســپانی بــوو ،کــە دەســتی

خــۆی یەکبخــات ،لەپێنــاو شــەڕی دژ

ســادە و ســەرەتایی .هەنــگاوی

لەگــەڵ ســەرانی ستالینیســتیدا تێکــەڵ

بــە ســتەمی کۆنەخوازانــە .پێویســتە

کۆتاییــش ڕێکخســتنی کۆنگرەیەکــی

کــرد بــۆ تێکشــکاندنی باڵــی شۆڕشــگێڕی

بــە دەنگــی بــەرز مافــی بوونــی

جیهانــی دەبێــت ،کــە تێیــدا بــە

کۆمارییــەکان لــە ســەروبەندی جەنگــی

خــۆی ڕابگەیەنێــت .یەکخســتنی

فەرمــی «فیدراســیۆنی نێودەوڵەتــی»

ناوخــۆی ئیســپانیادا.

ئــەم هێزانــە ،ئامانجــی «فیدراســیۆنی

پێــک دێــت.

نێودەوڵەتیــی هونــەری شۆڕشــگێڕانەی
ئــازاد»ە ،کــە بڕوامــان بــە پێویســتیی

ئامانجەکامنان:

سەرچاوە:

دامەزراندنــی هەیــە لــە ئێســتادا.

سەربەخۆیی هونەر; لەپێناو شۆڕشدا.

http://www.ahewar.org/debat/show.

ئێمــە هەرگیــز ســوور نییــن و جەخــت

شــۆڕش; لەپێنــاو ئازادبوونــی تەواوەتیــی

لــە هەمــوو ئــەو بیرۆکانــە ناکەینــەوە

هونــەردا.

کــە لــەم مانیفێســتەدا هاتــوون ،لــە
کاتێکــدا خۆمــان پێــان وایــە تەنهــا
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art.asp?aid=186061&r=0
https://www.marxists.org/subject/art/
lit_crit/works/rivera/manifesto.htm
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لە نوێترین باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا

ﺣﺎﻣﯿﺪ ﻋﺑﺪوﻟﺴﻣد

ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ

زﻧﺠﯿﺮە ) ( 400

0
202

ﮐﺎرزان ﻏﻓﻮور

ﻟ ﺑوﮐﺮاوەﮐﺎﻧﯽ دەزﮔﺎی ﺋﺎﯾﺪﯾﺎ
ﺑﯚ ﻓﮑﺮ و ﻟﮑﯚﯿﻨوە

ﺣﺎﻣﯿﺪ ﻋﺑﺪوﻟﺴﻣد
ﻟ ﻋرەﺑﯿﯿوە :ﮐﺎرزان ﻏﻓﻮور

ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ

ﭘۆژەی
ﮐــﺘﺐ

0

202

