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  حةيدةر عةبدولرِةمحان حةيدةر عةبدولرِةمحان ...  ...    !!لة هةولير سينةما هةتك دةكريتلة هةولير سينةما هةتك دةكريت
  

 ،تيكةوب هةولير يكةوت ريت بة بةردةم سينةمايةك لة سينةماكاين هاتووة ئةطةر بةرِ يليهةنووكة وا
بدزيتةوة و تا ثيت   سينةماكةي زووة خوت لةبةر دةرطاي هةولَ دةدةيت هةرض،شةرم لة خوت دةكةيتةوة

 ضونكة هةموو ! ئةو سينةمايانةدا بتبييني نةبادا كةسيك لة بةردةم دةرطا، و راكةيتينثيت هةلَي يدةكر
 كوشندةن بو ي ض ظايروسيك، لةو سينةمايانةدا منايش دةكريني ئةمرِو ئةو فيلمة بيزةوةرانةكةس دةزاين
  ..  ئيمةدا دوورني واقيع الوةكان و ضةند لة داب و نةريت و ميشك و دةرووين هيناينيهةرةس ث

خوازانة هةموو جورة سانسوريك لة سةر سينةماكاندا  ثيشكةوتني تاك و برييسةربةخوي ية ناوب
 و ثيشكةوتن دا نة ئةو فيلمة ي دميوكراس لة طةورةترين و زةبةلالحترين والَيتي كةض،هةلَطرياوة
  . نبةو فيلمة بيزةوةرانة دةكوذ  خوياني بةهادارايت نة خةلَكيش ك، ثيشكةوتننيفاكتةريك دا نةبيزةوةرانة

 ي كةس طوناهة ئةطةر من باس لة سانسور بكةم لة سينةماداو رةنطة بة ثياويكي هةنديثيم واية بةال
 خومان ي ئازادو سةربةخو بةالَم من دةلَيم تةخةلوف لةوة داية كة ئيمة والَيت، بطةنموتةخةليفم يت
  منةوة لة نيشاندايني كومةلَطاش بةالثيشكةوتين ،!سينةمامان نةبيتي ةخت دا بذين كةضهةبيت و لة ثايت

 لةوة ، ئةمرِوكةدا بة زةروورةت بزاننيي بةلَكو لةوة داية كة ئيمة سينةما لة سةردةم، بيزةوةر نيةيفيلم
 يكة بة هيزترين ضةك سينةما ئةمرِو، و مةدةنيةكانة سيما شارستايني بني كة سينةما ثيشةنطيحالَ

 بوية والَتة ، طةلة ثيشكةوتووةكانة و بازرطايني ئابووريسياسةت و كاريطةرترين فاكتةريك
  لة سينةماكايني هةموومشان دةزانني ئةو فيلمانة، بة سينةماوة دةكةنيثيشكةوتووةكان هةميشة شاناز

 فيلمة جيهانيةكاندا ن و لةوانةن كة لة فيستيظالَة يكة لة توث شان دةدريت لةو فيلمانةنئةواندا ني
 سينةما ئا ليرة داية بوية ي بةهاو طةورةي يين، دةبةخشريتي جيهانيان ثي طةورةخةالَيتجيهانيةكاندا 

 ئةو ثةيوةنديية ينيشانة ، بينةرو سينةما لةو والَتانةدا ضةند ثتةوة و خوشةويسيتببينن ئاشنايةيت
 مليون دوالر بة 450 نيشاندانيان دا زيتر لة ي يةكةمي لةو فيلمانة لة هةفتةيية كة هةندثتةوةش لةوة دا

 ئةو بينةرة زيتر ي روذ قةوارةيئةم فيلمة بة ثيزانةن كة بينةر دروست دةكةن و روذ لة دوا.. دةست دينن
 ي ئةوة! بكاتةوةو رابكايو شةرم لة خي ئيمة كة بة بةردةم سينةمادا رادةبوورينةك وةك بينةر ،دةكةن
 ئيمة شةرم لة سينةمادا دةكاو ي بينةري ئةو راكردنة ثيويستة بطوتريت ئةوةية كة بثرسني بوضيلةدوا
 ئةمرِوكة لة ي ئةو بينةرانةي ئةد؟ سينةمايان لة كوردستاندا بةو دةردة بردي ضني ئةو فاكتةرانة؟رادةكا
سالَ بةر  شيست، ةكةن هةر ئةو بينةرانة نني كة زيتر لة ثةجنا عةولةمةدا لة دةست سينةما راديسةردةم

 ئةوة هاتووة كة  بوية ئيستا كايت؟ سينةما خيزان بة خيزان دةرِذانة نيو هولَةكاين،لة ئةمرِو ثول ثول
 ي نيو سةدةي ثتةوي و ثةيوةند ضونيش خوشةويسيت،بثرسني ضون سينةما لة هةتك كردن رزطار بكةين

 ؟  سينةما بطةرِينينةوةي بينةرييش ئةمروث
 haederabdulrahman@yahoo. com   
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