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  خةسرو ثريبالَخةسرو ثريبالَ ...  ...  كوردستان كوردستانسينةماكاينسينةماكاين
  

ونةرة  ه جوانيةكاينبة يةكيك لة ثيشكةوتووترين شيوازو دةِربِرين و منايشتكردين،  سينةمايهونةر
  . هونةرية ضيذوةرطرتينساتةكاين فيلم بة لةزةترين زداينا منايشكردن و سئاكيت، بةمانا بةهاكةيةوة

 ي هونةري ثيشكةوتن و داهينايني ِرادةيبةطويرة، نةالَسا، تيكالَ وهةموو،  جيهاندايرانسةرلة سة
،  تريتيكالَتيك بو والَديارة و،  دةكةنةوةيوالَ خويان هةية و ثةخش و بي سينةماييبةرهةم، خويانةوة
م نووقسانيان لة الَبة،  باشيان هةيةيلَةطةلَ ئةوةش بةرهةم، تانالَطةليك لة و،  هةيةيجياواز

 يتالَ ويلة سنووربوية بةرهةمةكانيان ، وكردنةوة و وةرطيِراندا هةيةالَ دابةشكردن و بوثيِراسيوينئ
   . دةميننةوةيو ئةواه خويان زياتر نابةزينن
زياتر و ،  تريزياتر و ئةكتيظتر لة هةر اليانيك،  ئةمريكاتة يةكطرتووةكاينالَو، ئةمِروكة لة جيهاندا

 فِرة دةدةنة ي نويفيلم و بةرهةم، هةفتانة، ودةكةنةوةالَ خويان بةرهةمة سينةماييةكاينب، وترالَثةرتوب
   .. دونياي جياجياطةليك لةبةرهةمةكانيان وةردةطيردرينة سةر زماين،  جيهانداناو هولَة سينةماييةكاين

يان ، لَةطةلَ مالَةوةتدا،  بةتةا و يانيش بةجووتيخةلَك،  و حةسانةوةداي بيكارلةكايت، لة ئةوِروثا
 فيلميك يسةير،  سينةمادايلةهولَيك،  خوتيبضيت و بةكةيف، دةتووانيت، لَةطةلَ نزيكترين هاوِرييةكتدا

بريتني لة نويترين بةرهةمة ،  سينةمادا منايشدةكرينديارة ئةو فيلمانةش كة لة هولَةكاين، بكةيت
 يلةهةر شاريكدا ضةندين هولَ. لةطةلَ وةرطيِرانةكةيدا ،ادا جياجيبةزماين،  جيهاينسينةماييةكاين
 يهولَ،  نيشتيماينيسينةما،  منايشكردن هةنيضةندين هولَ و ناوةند، بةلَكوو بةطشيت، سينةما هةن

 يهةرزانترة لة هولَ ضوونة ذوورةوةيان يكة نرخ،  طةليلَةطةلَ هولَ، تايبةت بة قوتاخبانة هةنةريةكان
 لَةطةلَ دووا يهاوكات و بةهةماهةنط، سينةماكان لة ئةوِروثا، بةطشيت مالَبة،  طشيتيسينةماي

وترين الَبة بةرب،  سينةمايدوواين و نويترين بةرهةم، نيودةولَةتيدا كار دةكةني  سينةمايبةرهةمهيناين
،  بو دةكةنيطةندةثِروثا،  خوياندا ِراطةياندينلة دةزطاكاين، تيان و هاوكاتيشالَشيوة دةطةيةنينة هاو
 كة يو ئةو ضِريوكة سةرجةم كتيب و سيناريوكة و يان ِرومان، هةمان ماوة، بةلَكوو لةوةش زياتر

يي  نويلَةطةلَ ئةلبوم،  دةكرينةوةي نويضاث، لة كتيبخانةكاندا،  ليوة بةرهةمهاتووةيفيلمةكة
   .و دةكةنةوةالَهةنةرمةندةكان ثةخش ب

ت، ك لة ئةمريكا و لة ئةوِروثاداواتة هةمان كات كاتيك دةردةضيلَةطةلَ ضةندين بنكة يبةهةماهةنط، فيلمي 
كار لةسةر ووردةكاريةكان و هةموو ئةو مةسةالنة دةكرين كة ثةيوةستة ،  جياجياداي فةرهةنطيو ناوةند

،  بةرهةمةكة هةر ثيش منايشكردين! ئةو بةرهةمة سينةماييةيبة تيكست و ئةكتةرةكان و ضِريوك
 هةموو اليانة يئاطادار بينةر، بة كووريت، ودةكرينةوةالَوينة و ئةلبوم و سيناريوكة ب، لةبازاِردا

،  يةكتر دةبنيبةمةش زياتر باشتر بينةر و بةرهةمة سينةماييةكان ئاويتة، هونةريةكان دةكرينةوة
ن لةزةيتيئةوةشة كة ثيي هونةر دةلَي ...   

تةا ، ئةطةر هةشنب،  سينةمامان نيةيلة هةموو شاريك و ناحيةو طونديكدا هولَ، تانداخمابن لة كوردس
ئةوة بو ، لَةطةلَ ئةوةش،  كوردستانةكة ثايتةخيت،  وةكوو هةوليردايلةشاريك، لة شارة طةورةكاندا هةن

 لة شارةكاين، ةية سينةمامان هي هول4َ،  ليدا كراوةي سينةماي سالَة ضةندين ظيستيظال14َ يماوة
 لةسةر دواين ي و ئاطاداري دوورن لة هةموو شيوة هةماهةنطيكةض،  و دهوكيش بةهةمان شيوةسليماين
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 كوردستاندا لة سينةماكاين ي نويهيض بةرهةميك،  سينةماداي بوواربةرهة نيودةولَةتيةكاين
 يبةلَكوو ئةوة، نةشيان نيةالَن سا مانطانة و ياينويكردنةوةيةك؟؟ هيض ئاطاداريةك و !منايشناكرين

 هةرة زوريشيان يبةش،  و عةرةيب و ئةمريكنيي و تووركي هيند كوينيضةند فيلميك،  دةكةنيثيشكةش
   . بينينيان دةبنيوة تةا طةجنةكان ئامادة،  سيكسنييفيلم

بو ،  تايبةتيان نيةينبرييةكم هيض ِروشالَبة،  تايبةتنكةريت،  سينةماينةالَ ئةو هولَةطةلَ ئةوةش خاوةين
 و كاركردن لةسةر  جيهاينيي نوي بةرهةميدوزينةوة منايشكردن و كاركردن بو هةستكردن بة زةِرووِرةيت

ئةوة ، منايشبكرينةوة.. .. ي و فةِرةنسي ئينطليزواتة بةزماين، وةكوو خويان، دةكريت، ئةو بةرهةمانة
   . سينةما بني دوونيا بةرهةمة نوييةكاينيئاطادار،  كوردستانتياينالَم دةبيت هاوالَبة، طرينط نية

 خيزان و ئافرةتان ي بةِروويكردنةوة،  سينةما خوشتر و جوانتر بكةينهولَةكاين دةكريت، لة كوردستاندا
 و بريكردنةوة و ي فيكريسينةما شوينيكة بو حةسانةوة،  كومةلَطاكةمانداو سةرجةم ضني و تويذةكاين

مة نةمانتوانيوة، خمابن، داضوونةوةمانبةخويئةم ناوةندة بكةين و زياتر دةولَةمةندكار لةسةر ، ئي 
   ... بكةين
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