



6. Duhok International 
Film Festival

09- 16. 09.2018


Press Office


Panorama Azadi

42001 Duhok


Phone: +964(0)62 764 9838


press@duhokiff.com

www.duhokiff.com


دوو سینەماکارێن گەنجێن کورد ل نەرویجێ دبنە 
دادوەر 

ھەردوو ڕ(ڤەبەر(ن فلمە ف(ستیڤا4 دھۆک2 دگەل ڤەکرنا دەرگەھ(ن وەگرتنا 
فلمان بۆ سا4 ٢٠١٨ێ، دھ(نە داخوازکرن بۆ بەشداریکرن2 ل ف(ستیڤا<ەکا 

ن(ڤدەولەتی ل نەرویج2 وەک دادوەر و ھەڤبەشیەکا گرنگ دناڤ بەرا 
.کوردستان و نەرویج2 دا ر(ک دئ(خن  

لە رۆژانی 21 تاوەکو 24ـی ئەم مانگە لە شاری لیلهھاممهر له نەرویج ف)ستیڤا"ی 
فیلمی ئەماندۆس بۆ خو)ندکاران وەکو بەش)ک لە ف)ستیڤا"ی ن)ودەو"ەتی ئەماندۆس 

بەڕ)وەچوو. 

 Nفلمە ف)ستیڤا Oێ لیللەھاممەرا نەرویجR(ل ڕۆژان)ن ٢١ ھەتا ٢٤ێ ئادارێ، ل باژ
ئەماندۆس بۆ گەنج و قوتابییان بR)ڤەچوو، ژ ھەر)ما کوردستان)ڤە ھەردوو شەمال سەبری 

و بینا قەرەداغی، ڕ)ڤەبەرێ ھونەری و ڕ)ڤەبەرا بەرنام)ن فلمە ف)ستیڤاN دھۆکO د 
ف)ستیڤاN ناڤبری دا بەشدار بوون، دگەل سینەماکارێ چینی لی-دان، ھە"سەنگاندن بۆ 

.١٤ فلم)ن ھەڤRکیO کرن د چارچۆڤO ف)ستیڤا"O دا 

 Oئەزموون Oسەبارەت ڤ Oدھۆک Nف)تسیڤا Oی، ڕ)ڤەبەرێ ھونەری یRشەمال سەب
ڕاگەھاند “خۆشحالین کو وەکو دوو گەنج)ن کورد بەشداریO د چاالکییەکا مەزن مینا 

ئەماندۆس دکەین بتایبەت کو ئەڤ ف)ستیڤا"ە بایەخO ددەتە گەنجان. ئەم ژی وەکی 
ر)کخەر)ن ف)ستیڤاN دھۆکO گەلەک گرنگیO ددەینە ناساندنا ناسناما کولتوری یا کوردان 
ل جیھانO و بەردەوام کار ل سەر وێ یەکO دکەین ل سەر ئاستO ن)ڤدەولەتی، بتایبەت 

کو ئەڤرۆ ناسنامە و ھەبوونا مللەتO کورد د قۆناغەکا ھەستیار دا دەرباز دبیت.“ 

ف)ستیڤاN ئەماندۆس ئ)کە ژ گرنگترین ف)ستیڤا")ن جیھانO بۆ پشتەڤانی کرنا گەنج)ن 
سینەماکار کو ل نەرویج دھ)تە سازکرن ل بن چاڤد)رییا شازادە (مەتتە ماریت) یا 

 Oنەرویج

بینا قەرەداغی، ڕ)ڤەبەرا بەرنام)ن ف)ستیڤاN دھۆکO سەبارەت ڤO سەردانO ڕاگەھاند  
"سەردانا مە بۆ بنگەھەک بۆ دامەزراندنا ھەڤبەشییەکا گرنگ ژ بۆ پشتەڤانی کرنا 

فلمساز)ن گەنج ل کوردستانO و بەرنامO ئا"وگۆر کردنO دناڤ بەرا ف)ستیڤاN دھۆک و 
ئەماندۆس دا ھاتە ر)کئ)خستن، ژبۆ پ)شئ)خستنا سینەماکار)ن گەنج ل کوردستانO و 

 "Oنەرویج

ف)ستیڤاN ناڤبری ل باژ)Rێ لیللەھاممەرا نەرویجO دھ)تە سازکرن، ئەڤ باژ)Rە ژی ل گوڕ 
ھە"سەنگاندنا ر)کخراوا یون)سکۆ، ئ)کە ژ گرنگترین باژ)R)ن کولتوری ل جیھانO بتایبەت د 

بوارێ ئەدەبیاتO دا، ھەروەسا لڤینا سینەمایO د وی باژ)Rی دا گەلەک یا چاالکە، ژبەرکو 
گرنترین زانکۆ یا سینەمایO ل نەرویجO ل لیللەھاممەرە ئەوژی زانینگەھا نەرویجی یا 

.فلمانە 

 O"ئەماندۆس، د ڕێ و ڕەسم)ن دەستپ)کرنا ف)ستیڤا Nلیندا ستاینھۆف، ڕ)ڤەبەرا ف)ستیڤا
دا خۆش حالییا خۆ دەڕبRی ب ئامادەبوونا کوردستانO ل ئەماندۆس بۆ جارا یەکO، کو 

ئامادەبوونا ڕ)ڤەبەر)ن ف)ستیڤاN دھۆکO گرنگ نرخاند ژبۆ ئاڤاکرنا ھەڤبەشییەکا دۆم در)ژ 
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ژبلی ھەلسەنگاندنا فلمان، شەمال سەبری و بینا قەرەداغی ل ف)ستیڤاN ئەماندۆس دا 
پان)لەک پ)شک)ش کر سەبارەت ھونەر و سینەمایO ل ناوچ)ن شەڕی، بتایبەت ل 

کوردستان و ڕۆژھەNتا ناڤین کو زۆن)ن گەرم)ن جیھانO نە 

ل داویO ژی خەالتO باشترین فلم بدیتنا دادوەران کو ژ سینامەکارێ چینی لی دان، 
شەمال سەبری و بینا قەرەداغی پ)کھاتبوون، بۆ بەھرا فلمO سویدی (فۆربیلدەر) ژ 
دەرھ)نانا فلمسازا سویدی یا گەنج (ئەلین ئۆڤەرگارد) کو بابەتO وێ گر)دای خراپ 

بکارئینانا ئافرەتانە د بوارێ فلم و میدیا یO دا
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