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مین فستیڤای فیلمی کوردی   بۆ چواره وه خۆشحاییه بردنی فستیڤای فیلمی کوردی به ڕوه ی به کۆمیته
ست   شه  زیاتر له کات که ش ده شنتان پشکه چه مه کی هه یه رنامه  به وکات خرهاتنان ده ن به نده  له له

. یشتن و فیلمی درژ و فیلمی کورت نیمه  تا فیلمی دۆکیومنتی و ئه ماوه درا ر له  هه  خۆ گرتووه فیلمی له
ری دنیادا بۆ پشاندانی  رانسه  سه  له  ــ که هترین فستیڤا وره ــ ئستاش گه و ینم که  یه م فستڤاه ئه

رانی  کته ران و فیلمسازان و ئه رهنه  گفتوگۆی نوان ده به ها روه  و ههکرت وردی ساز دهفیلمی ک
و   پشتگیری ئه یه وه ئه  ی ئمهکان کیترین ئامانجه ره  سه کک له یه. کرت ند ده مه وه ده ششداربوو هب
جی  و  وه  پشه  بنهتا زیاترین  و هانیان بدهوتوون  رکه  بواری فیلمسازیدا ده  له کهین   بکه  تازانه هره به

   له ی که  کوردانه نجه  گه موو فیلمسازه و هه  بینینی ئه شادین بهد  ئمه.  وه نه بکهدا که  بواره لهخۆیان 
ی  وه ڕانه گه  دنیاین کهوروپا و   ئه ندنی کولتووریدا له سه شه ڵ گه گه ندیگرتندان له وی پوه هه

  ربۆیه هه، دا وه  ناوه اری لهو ی کورده نگوڕووی کۆمه  هۆی گۆڕینی ڕه  به ان بۆ ناو وت بووهشیکانی کاره
ما زمانی  سینه.  دا گرتووه ی ئمه م فستیڤاه کانی ئه ی کاره رنامه  به کی شایان و گرنگیان له جیه
ئایین و ، جوگرافیا، ت سیاسهستیاوی  ده  دا که ستانه ربه موو به و هه ر ئه سه  به ڕاندن و ئاودیوبوونه تپه

  وه  پکه ی که  جیاوازانه وه ته و نه  هاووتانی ئه ئمه.  دانراونئمهر ڕی  سه جیاوازیی کولتوورین و له
 کۆ دوان وه ندکردنی گفتوگۆ و پکه مه وه بۆ ده  و توانای خۆمان  وزه  که یه  هه وه ژین پویستمان به ده
  . وه ینه بکه

  که، )ڕیۆ (مای  سینه مان له که ش فستیڤاه مجاره  ئه که  بۆ ئمه  تییه کی تایبه ییهحاخۆش جی  دیاره
 سای  م فستیڤامان له که  یه  که وه و کاته  له ئمه. ین به ده ڕوه  به،  مان بووه پشتگیر تاوه ره  سه ر له هه

ند  ن چه  الیه ن له نده  له فستیڤای فیلمی کوردی له و  کی دوورمان بیوه ڕگایهدا ڕکخست 2001
 ڤیی کوردی لکه  ههی ه ۆمهندی ک وازکی ناوه ری و بانگه شخهستپ  ده  به  که وه هخش سانکی خۆبه که

هزتر  تر و به وره ڕبوونی ڕۆژگار گه  تپه  به ئمه. ستی پکرد  ده وه کتر کۆ بوونه وری یه  ده تورکی له-
نجامی  ه ئ  و له تر بووه مه وه رمان ده به ڕوه ی به  پامان و کۆمیته ته ش هاتوونه سانی دیکه بووین و که

  ی له رپرسیارتییه و به باشتر ئه بتوانین  ی که و جیه  ئه ته یشتووینه  گه فتوگۆوهدوان و گ هو پکه
  ر له ههشدار بوون  به ڕکخستنی فستیڤادا   له ی که سانه و که موو ئه هه.  وه ینه  پ بکه ستۆمانه ئه
ترین  وره  نوی گه بری و به  لهی فیلمی کوردیڤا فستی ی که و ڕاستییه  ئاگا بوون له  به تاوه ره سه
  رکه م ئه  ئه ی که وه ئاگاداریش له.  یی خۆی نییه وه ته تی نه وه نی ده  خاوه خرت که  ڕک ده وه وه ته نه

ین بۆ هاریکاریکردن و  النی تر بکه ک و پشتگیریی گه  داوای کۆمه  ئاسانتر نابت که و ڕاستییه به  گرانه
کی  یه ما و پکھاته بنهی  وه دۆزینهو  ره  بهن ه ڕنونیمان بک هی وه  بۆ ئه گفتوگۆکانی ئمه. گیرۆییمانست ده
ش  وه و ڕیه ر له هه و  وه  ڕوون بکاتهکی کورد ر شانمان بۆ خه تیی سهرپرسیار  باشتر به تاکردوو  شه گه
ر  سه  لهوامبوون رده  بۆ به یه  توانادا هه له  کهست بھنین   ده کی خۆمان به  خه  له و پشتگیرییه ئه

   ببت به ن بیاری دا که نده  له فستیڤای فیلمی کوردی له، دا2004 کۆتایی سای  له. کانمان کاره
ڤی  لکه ی هه ه ندی کۆمه کو ناوه وه،  بریتانیا کان له  کوردییه کییه ره سه  و کۆمیته  نده ی ناوهک یه بنکۆمیته
  ی کوردی له ه ندی کۆمه ناوهپ،  المب ندی ڕۆشنبیریی کوردی له به مه، کنی  هه تورکی له ــکوردی 
  . نتۆن و جلسی کینسی له) کیا (رانی کورد نابه ی په کهی و بن ههارنگ

 پاش  لهت  تایبه به، مای کوردی سازیی سینه پیشهوتنی  رپکه دان و سه رهه سه   که  بۆ کردنه جی ئاماژه
  و  و له تر بووهم رهه به   جاران به زۆر له،  وه ـه2004ی 9ی  مانگ  له وه یین فستیڤای فیلمی کوردییهدوا

   فستیڤاه تی شایان بوون له ری زۆر خه ستھنه ده  و به ان براوهک  فیلمه  لهندک ی دواییشدا هه مانگانه
ند  نی چه ر ئستا خاوه م هه به،  یه  کوردستاندا تازه ک له یه فیلمسازکردن تاڕاده. کاندا ییه وه ته نونه
گران بوون و  خنه دانی ڕه سن و پداهه پهجی  و ن وه  بیردا هنانه  شایانی به  که همایی ی سینهکارک
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وپش  ره  و به وه و بکرنهخش و ب ری دنیادا په رانسه  سه  به ی که هو جگای  ئه ته یشتوونه ت گه نانه هت
   کوردیش به دیاره   و یه  دنیادا هه لهی   سیاسییانه نهند سه شه و گه  ئهنجامکی رئه ک ده وه. هان بدرن

 کوردستانی  تیش له تایبه  و به یه  ئستا هه ی که قامگیرییه و سه ئه، دارهش بهتیدا  ت کی تایبه یه شوه
  کی تری به  و توانایه  وزه ندان چاالکی که دانی چه رهه ر بۆ سه  هانده هت بووه) عیراق ( باشووردا له

تر موو ساکی   هه مساڵ له  ئه ی فیلم که  زۆره و ژماره یشتنی ئه ر گه به له.  خشیوه مای کوردی به سینه
بژریکیان  سته هر د سه ی بیار له وه ڕین بۆ ئه نویاندا بگه  وردی به زۆر بهناچار بووین ، تر بوونزیا
  کان له موو فیلمه  هه که،  وه داخه به. نت خایه ک ده یه فته نیا هه  ته مان که که رنامه ین بۆ به بده
  واته که. بژرین یان بۆ پشاندان هه وهی نی وه  و ناچار بووین به وه بووه ماندا جگای نه که رنامه به
ین فیلمی کالسیکی  که  ده وه وه ت شانازی به تایبه  به ئمه!  کانه مه که سای یه، مین جار که بۆ یه، مساڵ ئه

مسادا پشان   فستیڤای ئه  له ساز کراوه، رمینیا  ئه دا و له1926 سای   له که، )زارێ (نگی ب ده
وت سوپاسی  همان  ده  کرا بت و ئمه وه ی کورده باره  له نرت که م فیلم داده که  یه  به م فیلمه ئه. ین ده ده

موو  و هه ین بۆ ئه ریڤان بکه  یه  لهیی فیلم وه ته و فستیڤای نونهنی  رمه یی ئه وه ته ندی فیلمی نه ناوه
ها  روه هه.  دایانماندا که  فستیڤاه  له م فیلمه خساندنی بواری پشاندانی ئه ی بۆ ڕه وڵ و کۆششه هه
 م ئه. مین جار که ی کوردی بۆ یه) یشن نیمه ئه (فیلمیند   پشاندانی چه تیش دشادین به تایبه به

بۆ خساندوین   بۆ ڕهانی له و هه ئه،  بۆ مندان گونجاون  فیلمی تردا کهدن ڵ چه گه  له وه پکه،  فیلمانه
  . ین ڕک بخهوانان و خوندکاران  هجو نه فستیڤادا بۆ  ت له کی تایبه یه رنامه مین جار به که یه

نیو  (فیلمی:  بریتین له  کهمسامان  کانی فستیڤای ئه دیاره ره  هه فیلمهر   سه خرته اتر دهڕۆشنایی زی
 فیلمی. مساڵ ئه، )سان سباستیان ( تی فستیڤای فیلم له ی س خه براوه، نی قوبادی همه ی به) مانگ

دا و بۆ 1980 سای   له ری تورکهشک تای له ی کوده رباره  ده ر ئوگور که ی عومه)  وه ڕانه و ماڵ گه ره به(
ری  می پشبککه میل ڕۆسته ی جه) فر نی به شیوه (فیلمی. درت  بریتانیا پشان ده مین جار له که یه

ر  ی هونه) زیۆتر  کیلۆمه (فیلمی. دا2005کادیمیی سای  تی ئه  خه ی عیراق له باشترین فیلمی بگانه
 ها فیلمی روه بژردرا و هه  هه2005ی سای ) کان (مایی نهتی سی  بۆ پشبکی خه لیم که سه

الل  ی جه) یال ڤید و لهی هد (هدی ئومد و فیلمی سیاسیی کۆمیدیی ی مه) کو شهنی  مه تههای  ساه(
سعود عارف ساح و  رسالن و فیلمی مه ماز ئه ر یه رهنه دهی ) فراتریساید (جوانۆیی و فیلمی درژی

لیل  ی نامۆ خهش دوو فیلمی دۆکیومنتی مانه  له بجگه. ) نرگز گوه ( ناوی لی به  عهن سه حوسن حه
ن  شان دهپدان ده ( ناوی بهدرھیللی پاشان خه.  سازکراون ستایانه  زۆر وه  که وه ه) نفال ئه (و) یڤیدی تۆ 

ن و کارزان  که یمان دهشدار  به وه ه) بریتان ( ناوی  دوایین فیلمیان به هاوڕکانی بهو ئوساڵ 
ڕگای  ( فیلمی میش به و گوین ڕۆبیرتز و جۆن ویلیه) رکووک  بۆ که وه ڕانه گه ( فیلمی  بهشیانی به شره
ها  روه هه. کات ی فستیڤاڵ دهریشدا به) 38 ( فیلمی  بهمیریل مجا جییان ده ئهو ) خ و دۆزه ره دام به سه
 دۆکیومنتی  ندان جۆره ڵ چه گه له، درن پشان دهتن  ان خهند ی چه  براوه  فیلمی کورتیش کهند چه
  . رنجاکش هز و سه به

  . بت دهر  سه له ئینگلیزییان رگدراوی وه، )بریتان (  له بجگه، شکانی تکای فیلمه
.  حاه مه، ۆدوان و گفتوگ وه ب پکه به، ئاشتی:  یه مه ئهک  موو الیه بۆ هه شمانمسای  ئهی وه ره بیرهنه

  . کاندا وه ته نهگشت  نو  یشتن له کترتگه یه هرک بت بۆ ئاشتی و ل مان هانده که هیوادارین فستیڤاه
  !مان ببینن که  فستیڤاه خۆشی له


