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سهروتار

سینەمایكوردی...ئەكشن
لە كوردس���تاندا، رەوتێكی س���ینەمایی بە تێبینی و سەرنجی زۆرەوە لەئارادایە، 
ئەگەرچی ئەو رەوتە پێویس���تی بەرێكخستن و بەرنامەرێژیەكی تۆكمە هەیە، چونكە 
خواستی دروستكردنی فیلم و كاركردن لەو كایەیە رۆژ بە رۆژ لەزیادبووندایە و پۆلێ 
لەهونەرمەندان بەتاس���وقەیەكی زۆرەوە س���ەرقاڵی كاركردنن و هەندێ لەو كارانەش 

شایستەی چەندین خەاڵتی جیهانی بوونە.
ه���ەر لە س���اڵی رابردوو بۆ ئەمس���اڵ زیاتر ل���ە )10( فیلمی درێژ لە كوردس���تان 
بەرهەمهێنراون..! كە هێندێكیان هێش���تا ل���ە قۆناغی )post-production(دان. 
ئەمەش مانای ئەوەیە رەوتی فیلمس���ازی لە كوردس���تان ئامادەیی هەیە، بەاڵم هەزار 

حەیف و مخابن هاوشانی ئەم رەوتە باڵوكراوەی سینەمایی لەئاستی نەبوون دایە...!
بەداخەوە میدیای كوردی لەئاس���ت ئەو چاالكییە گرنگەی س���ینەما كەمتەرخەم بووە، 
رەنگە هۆكەش���ی ئەوەبێت، تا ئێستا لە كوردستان جۆرنالیست و راگەیاندنكاری تایبەت 
بەبواری فیلمس���ازی نییە و میدیای كوردیش بەگشتی باڵوكردنەوەی هۆشیاری سینەمایی 

نەكردۆتە خەمی خۆی، دەشێ ئەمەش باش تێنەگەیشتن بێت لەپەیام و بایەخی هونەری فیلمسازی بەگشتی. 
خ���ۆ ئەگەر رۆژنامەیەك یان بەرنامەیەكی تیڤی لێرەو لەوێ گۆش���ەیەكی بچووك���ی تەرخان كردبێت، دڵنیام بەهۆی 

خەمی ئەو كەسە بووە كە كارەكەی ئەنجام داوە..!!
ئێمە بەدەركردنی گۆڤاری )فیلم( گەرەكمان خوڵقاندنی مینبەرێكە بۆ هەموو ئەو باس و خواسانەی لەسەر سینەما 
و فیلمس���ازی دەكرێن، لە هەمانكاتدا دەمانەوێت پشتیوانی ئەم رەوتەی فیلمسازی بین و هاوشانی هەر )ئەكشن(ێكی 
هونەرمەندانی كورد بین، تا باش���تر بەرەو ئاسۆی خۆی هەنگاوبنێ، ئەمەش بەئاماژدان بەكەموكوڕیەكان و بەخشینی 
زانیاری و باڵوكردنەوەی رۆش���نبیری سینەمایی لەبوارە جیاجیاكانی فیلمسازی. ئیدی لەم پێناوەدا چەندە سەركەوتوو 

دەبین ئەوە بۆ ئێوە و ئایندە جێیدەهێلین.
جێ���ی خۆیەت���ی ئەوە باس بكەم بەدەركردنی ئەم گۆڤارە خەونی پێنج س���اڵەی من دێتەدی، پێنج س���اڵ لەمەوبەر 
كەمۆڵەتی یاساییمان لە وەزارەتی رۆشنبیری وەرگرت، دەرگا نەما لێینەدەم، بەاڵم سەرەنجام هیچ لەو دەرگایانە، لەخەمی 
دەركردنی گۆڤارێكی لەم ش���ێوەیە نەبوون، پرۆژەیەكی ئاواش لەتوانای تاكە كەس بەدەرە، تادواجار بەڕێوەبەرایەتی 
هونەری سینەمای سلێمانی و خودی مامۆستا )ئازاد سەوزە( و بەڕێز )حاكم شاكر( ئەو دەرگایەیان كردەوەو دەركردنی 
گۆڤارێكی تایبەت بەبواری فیلمسازی لەخەونەوە بووە راستی..! ئێستا دەڵێم هونەرمەندانی فیلمساز گۆڤاری )فیلم(

تان باش و هەر زواڵڵ بێت دەنگی تەختەی كالكێت و ئەكشنی سینەماكارانی كورد!
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