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لە بەهاری ئەم ساڵ تاكە دەرهێنەرێ ژن لە بادینان دەست بە وێنەگرتنی 
فیلمەكێ كلتوری كرد لدور »ئەشقا كچا ئاغایەكێ كورد بو ئازادیێ«.

دەرهێنەر )ڤیان مایی( دبێژیت »چیروكا ڤێ فیلمی ژ سترانەكا كەلەپوری 
ك���وردەواری هاتیە نڤیس���ین ژ الیێ برایێ وێ )جەعفەر مایی( ڤە ل س���اال 
1978ێ و دەمی وەك زنجیرە دراما ل رادیوا كوردی بەغدا هاتیە دروستكرن 

ڤیان ب رولی سەرمیخانی رابوو.
ئەڤە چارەمین فیلمە ڤیان مایی ل كوردس���تانێ دروس���ت دكەتن پش���تی 
ڤەگەریانا وێ ژ وەالتی سوید، فلمێن ڤیانی )گەڤوكا سپی، مەرگ و نامووس، 

دیدارەكا بێ ژڤان و یێ نها سەرمی(.
زیدەتر ژ 50 ئەكتەران بەش���داری د فیلمێ )س���رمی( دا كرینە لە باكوری 
كوردستان، دیاربەكر، ئەستەمبول، ئەلمانیا و باشوری كوردستانێ، هەروەها 
ئ���ەم فیلمە ل���ە ناوچەی اللش، ب���ارزان، قەالی هەولێ���ر و بەهدینان هاتیە 

وێنەگرتن.
لەم فیلمەدا هونەرمەندی گۆرانبێژی دیار )دیار دێرسیم( ب رولی سەرەكی 
ئانكو »خورشیدێ چاڤ ب خال« رابوویە و سترانبێژ زوزان ب رولی هەڤژینا 

میرێ و سیپەل ئەردوغان ب رولی كچا ئاغای رابوویە.
دەرب���ارەی گرنكیا ڤی فیلمێ ڤیان مایی دەڵێت »بدیتنا من بو پاراس���تنا 
هەبوون���ا مە ئەڤ جورە فیلمە گرنك���ن، چونكە گەلەك پێالنین هاتنە دانانن 
كۆ مە وەك میللەت ژ ناڤ ببنە لی بەرخودانا میللەتی مە و ئەش���قا مە بو 
ئازادیێ ئەم پاراس���تنە، ئیدی هەمی چیروك، داستان، الوك و حەیران، گەر 
ببنە فیلمێن س���ینەمای هەر تاكە كوردەك ل كیرا جیهانی بیت دی ب خوە 

شاناز بیت«.
فیلمە  باسێ داس���تانەكا كوردەواری دكەتن كو ئەڤ 

دناڤبەرا می���ری ئیزدیان، ئاغایەكی 
كوردان ل باكور كوردستانێ و 

 چیرۆكی فۆلكلۆری 
خورشیدێ چاڤ ب خال
 لە سینەمادا
بەرەڤان ئەحمەد/ ده هۆك
فۆتۆ: ملله ت هروری

میرەكێ عەجەمان رویدایە.
ڤیان دبێژیت » خلیل ئاغا میرەكی كوردە دەخوازێت كچا خوە سەرمیخانی 
بدت میری عەجەمان بو پاراس���تنا دەس���تهەالتا خوە، بەلی كچا وی ئاش���قا 
»خورش���یدێ چاڤ ب خالە«رازی نابیت سەرمیخان دا خۆ قورتال بكەتن و 
ش���وی ب كوری میری عەجاما نەكت پەن���ای دەبیت بەری میری ئیزدیان لە 
باعەدری، میری عەجەمان هێرش دكەتن میری ئێزدیان و ش���ەر دناڤبەرا وان 

دا پەدا بیت«.
هەروەه���ا گۆتیش«من ڤیا رولەكێ باش بدەم میرین ئیزدیان و ئەو چەندە 
ژی راستیەكە و ئیزدی ئەسل و هەبون و دیرینیا میللەتی كوردە، سمبوال ڤی 

فیلمێ دبیت »هزر پاك« كاری چاك«.
ل���دور پەیاما خ���وە ژ فیلمی گۆت »من ڤیایە دڤی فیلمی دا دیار بكەم كا 
مرۆڤ چەند دەش���ێت خوە ب گهوریت و چەند ئێتە گهوراتن د ژینگەها ئەم 

تیدا دژین«.
پشتی چەندێن رۆژین كاركرنی فیلم ژ قوناغا وێنەگرتنی ب دوماهیك هاتیە 

و دێ ل ڤان نێریكان دەست ب موزیك و مونتاژی ئێتە كرن.
لدور وێ چەندی ئایا وەزارەتا رەوش���ەنبیری یارمەتی داوە؟ ڤیان دەڵێت 
»بەداخەوە تا ئیستا هیچ یارمەتیەك بو فیلمەكانی خوم وەرنەمگرتوو بەاڵم 
زۆر زۆر سوپاس���ی پارێزگەها دهوكێ دەكەم ب���و یارمەتی ئابوری، هەروەها 
سوپاس���ی هەم���وو خەڵكی دهوك بە تایبەت پولی���س، موزخانەی قەجاخ و 

رێڤەبەریا ئاكنجیبوونی«.
ڤیان مایی دەرهێنەر وەك ژنەكی ئەكتیف لە بادینان ناسراوە و فلمەكانی 
لە چەندین فێس���تیڤاڵی نێونەتەوەیی بە ناوی كوردس���تان بەشدار بوونە و 

هەروها لە ناوەوە و دەروە بووتە خاوەن خەالت.
س���تافی ئەم فیلمە بریتین ل���ە رێڤەبەرێ وێنەگرتن )فك���ری بەرۆژی( و 
وێنەگرت���ن )ه���اوكار فره���اد( و یارمەتیدەری دەرهێنەر )سەربەس���ت رەزا 

گەرمیانی(، كاری مۆنتاژیش لەالیەن )دەرباز و هیسۆس( ئەنجام دەدرێت.
ل���ە گ���ەڵ چەندێن هونەرمەندیتر ك���ە لەبواری دەن���گ و رووناكی و كارە 
هونەریەكانیتر بەش���داریان كردووە بۆ سەرخس���تنی ئ���ەم فیلمە. هەروەها 
راوێ���ژكاری فیلم بۆ كاروباری ئێزیدی )خەیری بوزانی( و بۆ بابەتی مێژوویی 
)د. س���ەالح هروری( مامۆستای زانكۆی دەهۆك و )جەعفەر مایی( بۆ زمان 
و جڤاكی، لەم فیلمەدا كاریان كردووە. ماوەتەوە بڵێن ئەم فیلمە ئێس���تا لە 

قۆناغی مۆنتاژ دایە.
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ئەنتێنا
 ئومێدی گەڕانەوەی 
پیرێژنێك بۆ منداڵی
مرۆڤ بونەوەرێكی پڕ لە ئومێدە، ئومێدی درێژەدان بە ژیان و بەرگریكردن 
لەپێن���او مانەوەیدا، دەش���ێ ئەمە ناوەڕۆكی كورتە فیلم���ی )ئەنتێنا( بێت، 
چونكە لەوێ پیرێژنێك ئەگەرچی بەش���ی زۆری تەمەنی رۆیش���تووەو كەمی 
ماوە، بەاڵم دەس���تەو ئەژنۆ دانانیش���ێ، ئەوەتە بەتاق���ی تەنێ لەگوندێكی 
دوورەدەس���تدا بەردەوامی بەژیانی دەدات و دەست و پەنجە لەگەڵ سەختی 

زستان نەرم دەكات.
ل���ە كاتێكدا خۆی دار بۆ س���ۆپا دارینەكەی كۆدەكات���ەوە، هەندێجاریش 
دەیەوێت بەنێو دونیایی منداڵی گوزەر بكات، سەیركردنی فیلمكارتۆنی تۆم و 
جێری لەژوورە تەنهاكەیدا یارمەتیدەرە بۆ گەڕانەوە بۆ منداڵی، ئەو منداڵییەی 
بەه���ەر هۆیەك بێت لەدەس���ت چووەو ناگەڕێتەوە. ب���ەاڵم پچڕانی كارەبا لە 
چاوەڕوان���ی دەیهێلێتەوە، چاوەڕوانی هاتنەوەی كارەباو س���ەیركردنی تۆم و 
جێری، بەاڵم كەش و هەوا و بەفر وبارین رێگە نادەن كە ئەنتێنی تەلەڤزیۆنە 
رەش و س���پییەكەی جێگیر بێت و فیلمەكە ببینێ، دوای ئەوەی كە بارودۆخ 
ئارام دەبێته وه و ئەویش بەتاس���ەو حەزێكی زۆرەوە بەرامبەر تەلەڤزیۆنەكەی 
دادەنیش���ێت و هەنگاو بەهەنگاوی فیلم كارتۆنەك���ە رەنگدانەوەی پۆزەتیڤی 
لەس���ەر دروس���ت دەكات، دوای چەند چركەیەك دیس���ان كارەبا دەبڕێتەوە 
و هەموو ش���تێك خامۆش دەبێ���ت و ئامانجە جوانەك���ەی پیرەژنیش بەدی 
نای���ەت و جارێك���ی تر خەم و پەژارەو تەنهایی دوور ل���ە مێردە مردووەكەی 
هێرشی بۆ دێنێ. بۆیە رۆده چێته  بیركردنەوەیه کی قوڵ و جارێكیتر خۆی بۆ 
بەیانی بۆ هەمان مەبەست، ئامادە دەكات.ئەم چاوەڕوانییە دەبێتە چاوەڕوانی 

بینەرانیش كەكۆتایی فیلمەكەیە.
ژانری ئەم فیلمە )دراما و كۆمێدی(یەو لەس���یناریۆ و دەرهێنانی )عەدنان 
عوسمان(ەو بەرهەمی بەڕێوەبەرایەتی گشتی سینەمای وەزارەتی رۆشنبیری 
و الوان���ە. وێنەگرتنی )محەم���ەد جانۆ( و مۆنتاژی )رەج���ەب ئەحمەد(ە. 
)ئیبراهیم رەمەزان(یش وەك یاری���دەدەری دەرهێنەر و بەڕێوەبەری بەرهەم 
كاری ل���ەو فیلمەدا كردووە. هەروەها یاریدەدەرانی وێنەگر )س���یروان گلی و 

رێكار عەدنان(ن.

ئەم  بڵێین  ماوەت���ەوە 
فیلم���ە ماوەك���ەی )12( 
بەش���داری  خولەك���ەو 
فێس���تیڤاڵی دیاربەك���ری 
بڕوانام���ەی  ك���ردووەو 
رێزلێنان���ی لەالی���ەن ئەو 
فێستیڤاڵە پی بەخشراوە، 
هەروەه���ا وەك دەرهێنەر 
دەڵێ تائێستا بۆ كۆمەڵێ 
فێس���تیڤاڵە جیهانییەكان 
رەوانەك���راوەو چاوەڕوانی 

وەاڵمین.

كاتێكی زۆری لە بەر دەس���تدا نییە بۆ ئەوەی دڵنیابێتەوە لەوەی ئەو پیاوە 
ئەوەیە كە ئەو مەبەس���تیەتی. چونكە پیاوەكە راگوزەرەو رەنگە بڕوات، لەم 
نێ���وەدا ڕووبەڕووی دڵەڕاوكێیەكی دژوار  دەبێت، چونكە دەبێت لە ماوەیەكی 

كەمدا بڕیار بدات، ئەگەر نا ئەو  پیاوە بۆ هەتا هەتایە گووم دەبێت.
رۆژین���ی پاڵەوانی فیلم بی���ر دەكاتەوە ئایا دەبێت تۆڵ���ە بكاتەوە؟. ئایا 
وەاڵمی توندوتیژیی بە توندوتیژیی بداتەوە؟  یان هەوڵبدات هەموو ش���تێ لە 
بیری خۆی بباتەوەو دەستبەرداری ئازارەكانی رابردووی بێت. لە بەردەم ئەم 
پرسیارانەدا دۆش دادەمینێت، ئەمەش دەبێتە كرۆك و فەلسەفەی گشتی ئەو 

ملمالنێ دراماییەی لە كورتە فیلم )رۆژین(دا هەیە.
 BIFA-nominated رۆژی���ن كورتەفیلمێكی10 خولەكییە، لەالی���ەن
Poisson Rouge Pictures بەرهەمهێن���راوە، بیرۆكەك���ەی ه���ی 
 Toby -خودی دەرهێنەر خۆیەتی و لەالیەن نووسەری بەتوانا تۆبی نۆروەی
Norway سیناریۆكەی نوسراوە. نواندنی شیڤانی گایی و ڤنسینزۆ نیكۆلی 
ی���ە لەگەڵ ژمارەیەك���ی زۆر لە ئەكتەرانی بەریتان���ی نواندنیان تێدا كردبوو. 
هەروەها س���ەرجەم كارە هونەریەكانی ئەم فیلمە وەك )س���ینەماتۆگرافی و 
مۆنتاژ و دەنگ و ڕووناكی و جلوبەرگ. هتد( لەالیەن هونەرمەندانی بەریتانی 

ئەنجامدراوە.
ئەم فیلم���ە ئێوارەی رۆژی 2010/6/23 بۆ یەكەمجار لە س���تۆدیۆی فیلم 
الب لە ناوچەی س���ۆهۆ ل���ە لەندەنی پایەتەخ���ت، بەئامادەبوونی كۆمەڵێك 
هونەرمەندان و هاوڕێیان و ژمارەیەكی بەرچاو لەبینەرانی بەریتانیا نیشاندراو 

لەبەر زۆری ئامادەبووان دووبارە كرایەوەو مشتومڕی لەبارەوە كرا.
ئێس���تا فیلمەكە ئاراستەی فێس���تیڤاڵە جیهانییەكان كراوەو لەچاوەڕوانی 

وەاڵمدایە. 

رۆژین
 لە بەندینخانەوە 
بۆ دوودڵی و 
تۆڵەسەندنەوە
)رۆژین( ناونیشانی تازەترین كورتەفیلمی )چیمەن رەحیمی(یە دەرهێنەری 
رۆژهەاڵتی كوردس���تان، كە س���ااڵنێكی زۆرە لە بەریتانیا دەژی و سەرقاڵی 
كاری فیلمس���ازییە. چیرۆكی فیلمەكە باس لەژیانی پەنابەری و بەش���ێك لە 
یادەوەرییەكانی كچە كوردێكی ڕوژهەاڵتی كوردس���تان دەكات كە بە تۆمەتی 
شەرەف و دەستدرێژیی، لە زیندانەكانی ئێران رادەكات، دواتر بەهەر جۆرێك 
بێت لە لەندەن دەگیرس���ێتەوەو بە ئازادی ژیان دەگوزەرێنێ، دوای  چەندین 
س���اڵ كاركردن لەیەكێك لە هۆتێلە بە ناوبانگەكانی ئەو شارەدا. بە ڕێكەوت 
تووش���ی پیاوێك دەبێت كە بووەتە میوانی هۆتێلەكە. ئەو پێیوایە ئەو  پیاوە 
باش دەناس���ێت، ه���ەوڵ دەدات زانیاری دەربارەی بە دەس���ت بێنێت. بەاڵم 
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ئاوێنەیەك 
حیكایەتی
 لەت لەت بوونی خۆی 
دەگێڕێتەوە
ئەگەر كورتە فیلم وێس���تگەی پەڕینەوەبێت بۆ دروستكردنی فیلمی درێژ، 
ئەوە دەرهێنەر )ش���ەهرام عەلیدی( دوای بڕینی ئەو وێستگەیە، جارێكیترو 
بەش���ێواز و دەربڕینێكی سینەمایی، لەدوای فیلمی بلندی )سرتە لەگەڵ با(، 
لە ئەزمونێكی تازەدا دێتەوە المان، كورتە فیلمی »قەس���یدەی ئاوێنە« كە 
دووەمین فیلمە لە س���ێ كۆمەڵە كورتە فیلمی ئەزموونی »چوارینەی ئاو«و 
»قەسیدەی ئاوێنە« و »غەزەلی رووناكی« كەوەك خۆی دەڵێ: »بیرۆكەی 
س���ەرەكی فیلم���ەكان گوزەركردنە بەنێ���و رۆحی ئەو ماتریال���ە بێگیانانەی 

گوزارش���تن لەپاكی، وەك ئ���او و رووناكی. كە بەزمانی ئ���ەوان و لە دیدی 
ئەوان بەشێوازێكی سوریالی و لەروانگەیەكی شاعیرانە چیرۆكی خۆیان بەیان 

دەكەن«.
»قەسیدەی ئاوێنە« چیرۆكی لەتە ئاوێنەیەكی شكاوە كە لە دەستەكانی 
منداڵێك���دا حیكایەتی تەنهایی و جودایی دەگێڕێتەوە، حیكایەتێك دەش���ێ 
بەزم���ان و ئاخاوتن پەی پێ نەبەین، بۆی���ە دەرهێنەر لەو ئەزمونانەیدا دوور 
دەكەوێتەوە لە دیالۆگ و دەڵێ رەگی من لە شێوەكارییەوە سەرچاوەی گرتووەو 

سینەماش زمانی وێنە و شێوەكارییە، كە زمانی هەموو سەردەمەكانە.
ئەم كورتە فیلمە ئەزمونییە، گێڕانەوەیەكی ئازادە لە یەكێك لە شیعرەكانی 
)مەوالنا(ی ش���اعیری ناوداری ئێرانی كە بە شێوەیەكی ئابسترە و ئەزمونی 
لە الیەن دەرهێنەری ناوبراو كاری تێدا كراوە. ئێستا دوای تەواوبوونی دوایین 

قۆناغەكانی مونتاژ و دەنگدانان، ئامادەی نمایشە. 
بەرهەمهێنەری »قەسیدەی ئاوێنە« لە ئەستۆی »مركز گسترش سینمای 
مستند و تجربی ایران«دایە و هەر وەكو فیلمەكانی دیكەی ئەو سێ كۆمەڵە 
فیلمە، كەش���وهەوایەكی ت���ەواو دیمەنی و گرافیكی هەیە، كە تەواو پش���ت 
بەستراوە بەهونەری شێوەكاری، چونكە خودی دەرهێنەر بڕوانامەی لەبواری 
ش���ێوەكاریدا هەیە، ئەم رەنگدانەوەیە بەس���ەر كارەكانی پێشووی دەرهێنەر 
بەئاشكرا دیارە. سەبارەت بەوەی لەدوای دروستكردنی فیلمی بلند جارێكیتر 
كورتە فیلم دروس���ت دەكەی، )ش���ەهرام(ی دەرهێنەر گوت���ی: »لەنێوانی 
كاركردن لەفیلمێکی درێژ بۆ فیلمێكیتر، دەش���ێ كاری لەمشێوەیەش ئەنجام 
بدەم، چونكە ئەم بیرۆكانە ناشێ لەچوارچێوەی خەیاڵدا بمێننەوە، پێمخۆشە 

ئەم بیرۆكانش ئەزمون بكەم«.
قەسیدەی ئاوێنە لەالیەن )ئەمیر عەلی وەیسی( وێنەی گیراوەو )حوسێن 
قوورچیان(یش دەنگی بۆ فیلمەكە دانەوە، هەروەها كاری مۆنتاژیشی لەالیەن 
)كامران جاهیدی( ئەنجامدراوە. بەرپرس���ی بەرهەمی ئەم فیلمەش )فەرهاد 

چودەریان(ە.
بەڕێوەبەرایەتی راگەیاندنی گش���تی )مەنس���وور جیهان���ی و مەنووچێهر 

جیهانی(یە
بۆ تەواوكردنی كورتە فیلمەكانی تریش شەهرامی عەلیدی بەگۆڤاری فیلمی 
راگەی���ان كەوابەنیازە لە داهاتوویەكی نزیكدا دەس���ت بە س���ازكردنی كورتە 

فیلمی »غەزەلی رووناكی« بكات.

1980 تا 1988 شەری )عیراق-ئیران( تەماشەی تەلەفزیونی دكرن.
هەروەها ئاشكراشكر كە ستافێ تەكنیكی فیلم هەمی بەلچیكی نە و ئەكتەر 
خەلكی كوردستانن و ئەم فیلمە لە الیەن كومپانیا )vaf( یا بەلچیكی دئیتە 

چێكرن كە لدورین 100 هزار دوالر دێ لی ئێنە مەزاختن.
ئاش���كراكر كە مەبەس���تا وی ژ ناڤێ وەالتی قارەمانا پیچەوانەی یە ئانكو 
رەخنەكا نە راس���تەوخویە و س���یناریو وی ب خوە نڤیسی یە و ئەڤ كورتە 

فیلمە رەنگە ماوی بیت 20 تا 25 خولەك.
گۆتیش«ئەمە ئیكەمێن فیلمێ من یێ پروفیشنالە، پشتی ماستەر ل ساال 

2008ی وەرگرتی ل بەلچیكا«.
س���ەهیم عومەر خەلیف���ە 1980 ل زاخو هاتیە دونیای���ێ، و 2001ێ چوو 
بەلچیكا و ل 2008ی ماس���تەر ب دەرهێنانی ب كورتە فیلمێ نان ل بەلچیكا 

بدەست ئینات.

واڵتی 
قارەمانان، 
واڵتێكی وێران
فیلم/ زاخۆ

»وەالتێ قارەمان���ا« ناڤێ فیلمەكێ نوی یێ دەرهێنەرێ كورد )بەلجیكی 
سەهیم عومەر خەلیفە(یە كە ل مانگی شەشی ئەم ساڵ لە پارێزگای دهوكێ 

بەوێنەگرتنی كرا.
دەرهێنەر س���ەهیم عومەر لە لێدوانێكدا بۆ گۆڤاری )فیلم( راگەیاند: ئەم 
فیلمە باس���ی تەئسیرا پروپاگندا میدیایێ لە س���ەر وان زاروكان یێن ل ساال 
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لە فیلمی دۆكۆمێنتی 
ژینگەدا
هە تا ڕە نگی ڕە ش نە بینی 
نازانی ڕە نگی سپی چۆنە 
گرینگدان بە ژینگە، لەهۆش���یارییەوە سەرچاوە دەگرێت، مرۆ كە لەخەمی 
پاكڕاگرتن���ی ژینگەی خۆی���دا نەبێت، وات���ە ژیانی المەبەس���ت نییە، بۆیە 

كەهونەرمەندێك كار لەسەر ژینگە دەكات، مایەی پێزانینە.
)ژینگ���ە(، فیلمێك���ی دۆكۆمێنتییەو یەكەمین كاری دەرهێنانی )س���ەباح 
ئەحمەد(ە، لە كوردس���تان و س���وید و دانیمارك و چەند شوێنێكیتر وێنەی 
گیراوە، دەرهێنەر وەك خۆی دەڵێ من وەك ژینگەپارێزێك ئەمجارە ویس���تم 
لەرێگەی كامێرەوە كار لەس���ەر ژینگ���ە بكەم، چونكە لەم رێگەیەوە زۆرترین 
بینەر دەیبینێ و كاریگەریشی زیاترە، ئامانجی سەرەكی ئەم فیلمە ئەوەیە كە 

خەڵك هەست بەگرنگی پاكڕاگرتنی ژینگە بكەن و كاربكەن بۆ پاراستنی(.

سەبارەت بەوەی چۆن بیرتان لەو پرۆژەیە كردەوە، دەرهێنەری 
فیلم���ی دۆكۆمێنتی )ژینگە( دەڵ���ێ )لە ئەنجامی كارك���ردن لەگەڵ چەند 
س���تافێكی فیلمس���ازی جیاجی���ای بیانی و ك���وردی،  بیرۆك���ەی كارێك بۆ 
خزمەتكردنی ژینگە لە ناخمدا دروست بوو، هەوڵمدا لەڕێی كامێراوە  هەندێك 
لە و هۆكارانەی پیس���بوونی ژینگەی كوردس���تان بخەمەروو، پیسبوون زۆرە  
بەاڵم هە ندێك پیس���بوون لە مڕۆدا كە  لە ئاستی ڕۆشنبیریمان كە م دە كاتە وە،  
ئەو یش فڕێدانی خۆڵ و خاش���اكە  لە  شوێنی گش���تیدا(. هەروەها دەرهێنەر 
لەبەش���ێكی قەسەكانیدا گوتی )هە ر چە ندە  بۆمن تاڕادە یە ك سە خت بوو كە  
كارێك بكە م جیاوازتر لە و كارانەی پێش���ووم كەلەسەر ژینگە كردومە،  بەاڵم 
دڵسۆزی بە ڕێوە بە رایە تی هو نە ری سینە مای سلێمانی  كە هاندە رێكی باشبوون 
و مەس���ەلەی  ژینگەیان  بە بابە تێكی گرنگزانی، تونرا كارەكە ئەنجامبدەین(. 
س���ەبارەت وێنەگرتنی بەش���ێكی فیلمەكە لەدەرەوەی كوردس���تانیش گوتی 
)وتە یە ك هە یە  دەڵێت هە تا ڕە نگی ڕە ش نە بینی نازانی ڕە نگی س���پی چۆنە . 
بۆیە  بە ش���ێكی دیمە نە كان لە  دە رە وە وێنە  گیراون، بۆ ئە وە ی بزانین هە ستی 
هۆش���یاری ژینگە یی لە  دە رە وە  چۆنە و  لە  كوردس���تان چۆنە، ئە م بە راوردە  
هە ر لە س���ە رە تا وە  مە بە س���تم بوو ل���ە  كارە كە دا هە بێت. بۆ ئەم مەبەس���تە 
چاوپێكەوتنمان لەگەڵ كە سانی پسپۆڕو شارە زا لەبواری هۆشیاری ژینگە ی و 

لە بواری پە روە ردە و دە روونناسی ئەنجامداوە(.
 ئەو دۆكۆمێنتارە بەرهەمی بەڕێوەبەرایەتی هونەری سینەمای سلێمانییە و 
)عەبدولرەحمان محەمەد( وەك بەڕێوەبەری بەرهەم و یاریدەدەری دەرهێنەر 
ل���ەو فیلمەدا كاری ك���ردووە، وێنەگرتنی فیلمەكەش لە كوردس���تان خودی 
دەرهێنەر و لە  س���وید )یوهان هۆڵمڤێس���ت( و  لە نە رویج )س���اكان عارف( 

بووە. مۆنتاژی ئەم فیلمەكەش لەالیەن )ئەحمەد مەحمود( ئەنجامدراوە. 
)داناعومە ر(یش وەك یاریدە دە ری دە رهێنەر و )ئیبراهیم مە جید و سە الم 
ئە حمە د(یش كاری كۆمێنتیان كردووە و لەالیەن )پێشڕە و تە ڕە ماری و بە یان 
محە مە د(ی���ش كاری خوێندنە وە ی بۆ كراوە. هەروەها مۆس���یقاو تۆماركردنی 
دە نگیش لەالیەن )سورێن ناتق( جێبە جێكراوە. )كرمانج فە رە ج( تێكستەكانی 

داناوەو كاری وە رگێڕانیش لەالیەن )كاروان عارف و هەڵگورد ساڵح( بووە.
ئەم بەرهەمە لەماوەی پێش���وودا بۆیە كە م جار لە  تە لە فزیۆنی كوردسات و 

گە لی كوردستان پە خشكرا. 


