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مانی  رۆژی  لتی ئه کی له نووسينی ٢٦/١١/٢٠١٧ڕۆژنامهی دی ڤ وکرد Felix Stephan،وتار ۆتهوە،بووە مايهی ، ب
ڕان و ئامادەکردن ،  سهرنجم. شکهش دەکهم. به کورتیوەک وەرگ   پوختهيهکيتان پ

بهندی کولتووری جيهانی بهرلين، ٨/١/٢٠١٨تا  ٢/١١/٢٠١٧له  شانگايهک له مه له  Haus der Kultur der Welt، پ
ر ناونيشانی  پاراپۆلهتيک ت.ري، ئازاديی کولتووPARAPOLITIKژ   ی و شهڕی سارد دا نمايشت دەکر

شانگايه،   بهرههم و چاالکی کۆمه کهسايهتی  هونهريی و کولتووريی ديارە، له  پرسی کار و دياترين باسی ئهم پ
وياندا  تهکهی پاپلۆ پيکاسۆيه ن نهی پۆتر تی به بۆنهی کۆچی دوايی ستالين له ، Pablo Picassoو شاو دا  ١٩٥٣که ک

ووسهر ناونيشانی ،نبوو له پاريس  L, Humaniteی ه ئهو کات سهرنووسهری ڕۆژنامه،لهسهر داخوازی ليوس ئاراگۆن،ک
داوە.   "نرخی ئازادی" پ

يهتی لهگهڵ دەسته و گرووپی ڕۆشنبيرانی ئهو پيکاسۆ ئهو کات ،  ک له پاريس ژياوە و هاوڕ وەک وەک کۆچبهر
. ئهمانهش بهشی زۆريان له پارتی Louis Aragon,Comu,Sartre,Joliot Curie سهردەمهی فهرەنسا ههبووە،وەک 

ش و ئهديب و ڕۆشنبير و  ام بوون.کۆمۆنيستی فهرەنسادا ئهند نهک ئهو رۆژگارە بهشی ههرە زۆری شاعير و و
کهی فهيلهسووف،خۆيان لهبهرەی شورەويدا دەدييهوە.  يان دەدا، شورەوی شهڕ و ملمالن ههموو ئهمانه دەيانويست و ههو

دەست و ههژموندار ی و ڕۆشنبيرييهوە با ت. سهردەمی شهڕی سارد بباتهوە و له ڕووی مۆڕا ، زۆرينهی بهم جۆرە  ب
کهوتوو و بليمهتهکان و کهسه ديارەکانی ئهم بوارانه،ههموويان  ه هه ر باندۆڕی ئايدۆلۆژيی و  کهوتنهتا ماوەيهک  ئهق ژ

تهوە سيستهمی   .بهرەی رۆژهه

بهرەی لهبهينی دوو جيهانبينيدا، تالوتلی بووە. له اليهک سهرسام بووە به شورەوەی و وەک نموونه، پيکاسۆ 
يه نانه نو گری گيانی سهردەم و داه ت،کهوا هه هزيشی له دنيای سهرمايهداری کانی مرۆڤه، له اليهکی ديکهوە حرۆژهه

کی خودی مرۆڤی کردووە.  کردووە، کهوا دەستهبهری ئازادی و ين ديد و هش بۆ ئهو ڕۆژگارە،ڕەنگه واقعيترئهممو
ت، نی، شورەوی و سيستهمی تۆتاليتاريستی ،دەرگای  به ڕووی ڕۆشنبيرانی تيرۆرکردنهکاچونکه ستالين و  بۆچوون بوو ب

نن. ناوخۆ و دەرەوەی شورەويدا دادەخست، وانه بنووق   به ههر شت ڕەزامهند بن و چاو لهو دياردە دز

ی   کانی، سا تی هاوڕ ر کاريگهڕ دا بوو،کهوتبووە ژ  ،له دەمی جهنگی جيهانی دووەمدا ١٩٤٤پيکاسۆ لهو ژينگهی ت
ی پيکاسۆ، به بۆنهی مردنی ستالينهوە ی  بووە ئهندامی پارتی کۆمهنيستی فهرەنسی .ئاراگۆنی هاوڕ اوای ل ،د١٩٥٣سا

وە خرپنه دەموچاوی ستالين،له کارە هونهرييهکهيدا نيشان دەدات و ئاراگۆن له  دەکات ش و ئهويش بهو ش ک بک ت پۆتر
وی دەکاتهوە. ت الپهڕەی يهکهمدا ب يان وايه سوکايهتی ئهم پۆتر ته مايهی نيگهرانی و پ ه الی کۆمۆنيست و چهپهکان دەب

  به ستالين کراوە و ئهوان و بيروباوەڕەکهيانی پ بچووک کراوەتهوە.

زی  ت و ئهو ههژموونهی له ئهوروپای رۆژئاوا و جيهان دا پهيدای کرد، ئهمهريکا زله تازە بهرامبهر به بلۆکی ڕۆژهه
کهوتوو، ترسی ل ته خوليایهه بۆ ڕاگرتنی تهشهنهسهندنی ئهم ههژموون  ،سازدانی پالن و بهرنامهيهک  دەنيش و دەکهو

زبوونی ئهم تهوژمه هونهريی و کولتوورييه. وە گالن و ههر  ،کهواته هونهر و کولتووريش به شهڕی ساردەوە و بهه ت
کی به بڕند و کاريگهر ،بهرەيهک دەيويست ن .له  ،ئهم بوارانه وەک چهک   مهيدانی خۆيدا بهکار به



ی  گای دەزگای سيخوڕی ناسراو به ١٩٥٦سا ن به ، ئهمهريکا،له بهرلينی ڕۆژئاوا CIA، له ڕ ک د هيهک پ ش کۆمه
تی ,Congress for Cultural Freedom(CCF)ناوی "کۆنگرەی ئازادی کولتووری" ، بۆ پشتيوانيکردنی تهوژمی " يهک

،  پشتيوانی و سازدانی CCFڕۆشنبيرانی ئهنتی تۆتاليتاری"که له پاريسهوە وەک بارەگای سهرەکی کهوتبووە گهڕ.ئامانجی 
کی تری رۆژئاوايی  رن بوو بۆ ئهدەب و هونهر و مۆزيک  بوو. به واتايهکی تر شهقڵ و مۆرک کی جيهانی مۆد زمان

زاڵ بووە بهسهرياندا و خهريکه مۆری خۆی له يهک بهيهکی ئهو بابهتانه رانه،لهبری ئهوەی دنيای کۆمۆنيزم بدەن بهو بوا
  دەدات.

پشتيوانی له چهندين پرۆژەی هونهريی و کولتووريی   ،کۆنگرەی ئازاديی کولتووری، لهو ماوەيهی کارکردنيدا
وکراوەيهکی هونهرمهندانی جيهان له ئهوروپا و ئهمهريکای التينی و ئهفر يکا و خوارووی ئاسيادا دەکات. هاوکات چهند ب

 Tennessee Williams,Sebastianدەردەکات. کارەکانی له اليهن : Der Monat,The Paris Reviewوەک :
Haffner,Dolf Sternberger;Adolf Grimme ه کهسه پشتيوانيان له کارەکان دەکرد و له بهرلينيش کهسانی ،ئهم کۆمه

شڕەوان ئاڤانتگاردJackrub Pollockو دواتر  Heinrich Böll,Siegfried Lenzوەک  ی ئهوروپا ەکان، زۆری تر له پ
  هاتنه ناو کارەکانهوە.

جياوازی کاری ئهمان، دەگهڕايهوە بۆ بايهخ و گرنگی دان به ئازادی تاکگهرايی و بهها بهرز و پيرۆزەکانی 
ی رۆژئاوادا بۆ يان وابوو له ههناوی "مرۆڤ"،ئهوەی له دنيای ليبهرا داويستييهکی ڕۆحی ،چونکه ئهمانه پ ته پ

دی  دی ه کاپيتاليزمدا، باشترين دەرفهت بۆ بهرجهستهبوونی ئهو داخوازی و ئامانجانه ههيه،تاوەکو مرۆڤ بتوان ه
. ت ههنگاو بهرەو دوا کهوشهنی ههرە بهرزی مومارەسهکردنی ماف و ئازادييهکانی بن دا،لهبهر له ئوردوگای ڕۆژهه

ههبوونی ئايدۆلۆژی  وکۆمه کۆتوبهندی ديکه،دەرەتانی هاتنه کايهی ئهم ژينگهيه نهبوو. تاک لهناو سيستهمهکهدا 
هخاس کرا بوو.   داما

ی چاالکی سی ئای ئهيهوە،توانی له ماوەيهکی کورتی دوو دەيهدا،  يه، ئهمهريکا ياخود کاپيتاليزم، له ڕ بهم پ
کی گرنگ له م ڕتهوە بۆ ڕۆژئاوا و وەرچهرخان تهوە بگ ژووی هونهر و کولتووردا بکات و ڕابهرايهتييهکه له ڕۆژهه

  ببهخش  بهو بوارانه.و ڕەههندە کولتوريی و هونهرييهکانی  تاموبۆ و شهقڵ و سيمای خۆی 

ی  ت،کهوا له پشت ئهم کار و پرۆژانهوەيه.ئيدی خانهگومانی و١٩٦٧سا ويی له  ، دەستی سی ئای ئهی ئاشکرا دەب پش
ر جيهانی ڕۆشنبيريدا دروس تهوە و زۆر بهرههم و کهسايهتی دەکهونه ژ کی تر قلپ دەب ژوو به جۆر ت، م ت دەب

  پرسيارەوە. 

ت  هاوکات پرسيارگهل  تا چهند کاريگهری له کارو بهرههمی ڕۆشنبيراندا ههبووە؟ ئايا  CIAوەک : ئايا دروست دەب
نتس و ئهوانهوە؟ تانه ڕاستهوخۆ چۆته گيرفانی بۆل و پۆالک و پيکاسۆ و ل گهل کهس تووشی شۆک و  .ئهو پارە و خه

ڕنهوە بۆ سهرەتا کی تر بگ ژوو جار   ی يهکهم؟کانسهرسوڕمان دەبن. دەپرسن داخۆ چۆن بتوانن م

شانگا  وە تا ئهمڕۆ نيشان دەدات. ١٩٣٠ئهرشيفی هونهرمهندان له ی ناوبراو پ

 

 

  


