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يةكةم فليمي سينةمايي لة مصذووي سينةمادا فليمصك بوو كرصكاراين كارطةيةكي نيشان دةدا لة كايت دةرضوونة 

او بنصني فليمي بة ثصي يصناسةكاين ئةمِرؤ بؤ فليمي دؤكيومةنتةري ،ئةتوانني ئةو فليمة ن.دةرةوةيان لة كارطةكة
لةو ساوة .كةواتة ئةم جؤرة فليمة لةطةلَ لة دايك بووين سادةترين ئامصري سينةماييدا لةدايك بووة.دؤكيومةنتةري

ضيتر فليمي دؤكيومةنتةري ئةو فليمة نيية كة كامريا .بؤ ئصستا طؤِرانكارييةكي زؤر بةسةر ئةم جؤرة فليمةدا هاتووة
 .ة شوصنصكدا ِرووداوةكان تؤمار ئةكات ِراستةوخؤو بص خؤ ئامادة كردن ل

لةمِرؤدا دةتوانني ضةند جؤرصك لة فليمي دؤكيومةنتةري دةست نيشان بكةين كة هةريةكةيان تايبةمتةندي خؤي 
لصرةدا لةاليةك لة اليةن تاقمي فليمةكةوة ئامادةكارييةكي . كامرياي شاراوة جؤرصكة لة فليمي دؤكيومةنتةري.هةية

يناريو ئةطةر نةشنوسرصتةوة ضريؤك و دايةلَؤطةكاين مةعلومةو ئةكتةريش بة حةدصكي باش س. تةواو دةكرصت 
ثابةندة بة جص بة جص كردنيان، ئةطةر ضي هةندصك الستيكييةو دةكرصت بة ثصي تواناييةكاين ئةكتةر دةستكاري 

دن ضوارضصوةي خؤي هةيةو نوان.كامريا شوصين تايبةيت خؤي هةيةو ضوارضصوةيةكيش بؤ جولَانةوةكاين هةية.بكرصت
ئةمة لة اليةك و لة اليةكي تريشةوة كؤمةلَة .كةواتة هةموو مقةوةمايت فليمي تياية.ثانتاييةكةي دياري كراوة

بص ئاطان لة تةواوي ئةو ئامادةكارييانةو ئازادن لة هةموو قةيدو بةندصك كة ئةكتةر دةبصت )نصضريةكان(كةسصك
 .ان لص ئةكات كة كامرياي شاراوة لة ِريزي فليمي دؤكيومةنتةري دابنصنيثابةنديان بصت  هةر ئةمةشة كة وام

جؤرصكي تر لة فليمي دؤكيومةنتةري ثةرةشويت ثص ئةلَصن ،لةم جؤرةدا كامريا خؤي دةكات بة شوصنصكداو دةست دةكات 
لةم جؤرةدا ئةطةرضي .ندابؤ منوونة وصنة طرتين ئاسكيمؤكان لة كايت ِراثةِراندين كاروباري ِرؤذانةيا.بة تؤمار كردن

وصنةطرياوةكان بة بووين كامريا دةزانن بةلَام ئةوان بة هيض جؤرصك خؤيان بؤ وصنةطرتن ئامادة نةكردووة، ئةطةر ضي 
لةم جؤرةشدا ئةوانةي كة كامريا ئةياخناتة ضوارضصوةي .تاقمي فليمةكةش جؤرصك لة خؤ ئامادةكردنيان كردبصت

جؤرصكي .، بةلَكو لة حالَةيت ئةجنامداين ئةو ئيش و كارانةن كة ِرؤذانة ئةجنامي دةدةنخؤيةوة بؤ كامريا ناجولَصنةوة
مؤر ِرووداوصكي واقيعي .  ي مايكلَ مؤِرة )بؤلَينط كردن بؤ كؤلَؤمباين(تر لة فليمي دؤكيومةنتةري ستايةلَي فليمي  

لة ِرووداوةكةو دةيان كات بة كليلي هةلَدةبذصرصت و ضةند كةسصك دةست نيشان دةكات لةوانةي كة بةشصك بوونة 
بص طومان لصرةشدا خؤ ئامادةكردنصكي ضاك هةية و ئةوانةش كة .فليمةكةو ِرووداوةكان لة ِرصي ئةوانةوة دةخولَقصنصت

مايكل دةست نيشاين كردوون دةتوانني ناويان لص بنصني ئةكتةر، لةبةر ئةوةي ئةوان بة ثصي داواكارييةكاين دةرهصنةر 
كامريادا ِرةفتار ئةكةن ئةطةرضي سيناريؤ لصرةشدا ضوارضصوةيةكي كؤنكرصيت نيية بةآلم هصلَة طشتييةكةي لةبةردةم 

مةعلومةو ئةوانةش كة ئةم ئةكتةرانة مامةلَةيان لةطةلَدا دةكةن هةموو بة بووين كامريا لة شوصين وصنةطرتندا دةزانن 
ند جؤرصك بوون لةو فليمانةي كة ناويان لص نراوة فليمي ئةمانة ضة.و ئاوهاش ِرةفتار ئةكةن كة خؤيان ئةيانةوصت

 .دؤكيومةنتةري
بة ِراي من جوولَةو ِرةفتاري هةر كةسصك لة بةردةم كامريادا جؤرصك لة دةست كرديي تياية، بة واتايةكي تر كةس 

ريا دةيكات،كةواتة ناتوانصت لةبةردةم كامريادا ئاوها جبوولَصتةوةو ِرةفتار بكات وةك ئةوةي كة كة بص بووين كام
بووين كامريا جؤرصك لة نا واقعيةت لةطةلَ خؤيدا ئةهصنصت، لصرةوة من ثصم واية تةا دةتوانني بةو فليمانة بلَصني 

 .دؤكيومةنتةري كة كامريا صنييةكان تؤماريان ئةكةن
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