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ثَيش كورديى سينةماي بــارودؤخــي  *
لَيكدةدةيتةوة؟ ضؤن راثةِرين دواي و راثةِرين

نيية شتَيكمان ئَيستاش تا و راثةِرين ثَيش
دةتوانم بةآلم بَيت، كورديى  سينةماي ناوي
ثَيي راثةِرينةوة لةدواي هةية شتَيكمان بَلَيم
بَلَيين لةدواي دةتوانين كورديى). بَلَيين (فيلمي
بؤ هاتةثَيش طونجاو بارودؤخَيكي راثةِرينةوة
شةِري بةآلم كورديى،  سينةماي  بناغةرَيذيي 
بنةمايةكي نةيانهَيشت  حيزبةكان و  رةنطةكان
كورديى سينةماي  بؤ ئةكاديميي و زانستيي 

ئَيستاشةوة. بة دابمةزرَيت
لةطةأل دةسةآلتي كورديى هةَلسوكةوتي *

دةكةيت؟ باس ضؤن سينةمادا
يارمةتيدةر نة تائَيستا كورديى دةسةآلتي
دامةزراندني بؤ بووة خؤشكةر رَيطة نة بووةو
رَيسا ئةم لةسةر هةر ئةطةر كورديى، سينةماي
بَيت، دَلنيام ئةكاديمية بةردةوام نا نازانستي و
نابَيت دروست نزيكدا داهاتوويةكي  لة شتَيك
حيزبةكان ئةطةر بَيت. كورديى سينةماي ناوي
قؤرخكردني لة دةست خؤيانةوة لةالي هةريةك
هةِرةشةيةكي ئةوا هةَلنةطرن كورديى كلتوري
كلتووري سةر بؤ دةبَيت طةورةتريشي طةورةو
راستةوخؤي ثةيوةندييةكي ئةمةش كة كورديى

هةية. نةتةوايةتيمانةوة ئاسايشي بة
راي و دةسةآلت حيزبةكان بةو هيوايةم كة
كةساني نةك وةربطرن، ئةكاديميةكان كةسة
وةك مَيذوو ئةمة ئةطينا و هةلثةرست. حيزبي

دةكةوَيت. كورديى ئةمِرؤي دةسةآلتي لةسةر
دةسةآلتي دةبآ دةوَيــت راستت ئةطةر
خةَلكة تواناي بة  تــةواوي ــاوةِري ب كورديى
لةوآ لَيرةو نةك هةبَيت، خؤي ئةكاديميةكاني
بةرذةوةندييةكاني لةسةر و دَينن خةَلكانَيك
تةرخان بؤ زؤريان بودجةيةكي خؤمان كةساني

تةماشايان دةكةن. تريش ثَيش دةكةنء لة
لة و كؤَلنادةين ئَيمةش لةكاتَيكا ئةمة
بناغةيةكي بؤ دامةزراندني بةردةوامداين هةوَلي

كورديى. سينةماي ئةكاديميي
دةكةيت سازيية سريال ئةو سةيري ضؤن *

دةكرَيت؟ كوردييةكاندا تةلةفزيؤنة كةلة
كوردستان باشوري ئةمِرؤي بَلَيم دةتوانم
سريال، بةرهةمهَيناني بؤ لةبارة زةمينةيةكي
بة ثَيويستي سريال بةرهةمهَيناني بــةآلم
لة كة هةية ئةكاديمي بنةمايةكي ضةند

سريالةكاني ــــةي زؤرب
و ئةدةبي اليةنة كوردستاندا
بَيهَيزة. الوازو هونةرييةكةي

بَلَيم دةتـــوانـــم  هـــةروةهـــا
كوردييةكان تةلةفزيؤنة كــة
بؤ دةكــةن زؤر ثِروثاطةندةيةكي 
خؤشيان هةر سرياالنةو جــؤرة ئةم
بةِراي بةآلم  راستييةن، ئةو شاهَيدي
ثَيدا، ئاماذةم سةرةتاوة لة هةروةك من
بةرجةستةي شتَيكي كورد  وةك ئَيمة كة
بَيت، كورديى سينةماي ناوي نيية واديارمان
وَينةطرتن فيلمةكانيش زؤربةي ئةوة لةبةر جا
اليةنة ئةكتةرو لةطةأل مامةَلةكردنيان و

واية. سريالةكان وةك تريش هونةرييةكاني
كة وادةزانَيت تائَيستا كورديى دةسةآلتي
كةلتووري لةطةأل دوورةو شتَيكي سينةما
ثَيويست وةكو  بؤية ناطونجَيت، كوردييدا 
ئةكاديمي سينةمايةكي بنياتناني هاناي بة
دةبوايةدةسةآلتيكورديى كة نايةت. كوردييةوة،
و ئةكاديميان لةطةَل ثتةوي ثةيوةندييةكي
بةآلم دروستبكرداية، كوردييدا سازاني سينةما
كورديى دةسةآلت سينةماكاراني كة بةداخةوةم

وةالناوة. زؤر رادةيةكي تا
كاري روويانكردؤتة سينةماكاران ماوةيةكة *

بيردةكةيتةوة؟ ضؤن بارةيةوة لةو ديكؤمَينتي
كوردستاندا لة ديكؤمَينتكردن من بةِراي
بنةما مةرجةي  بةو بةآلم باشة،  زؤر شتَيكي
دروستكردني زانستييةكاني  و  ئةكاديميي
ضونكة رةضاوبكرَيت، تَيدا ديكؤمَينتي فيلمي
سةرةتاييمان ماددةي هةزار هةزاران بة ئةمِرؤ
كة ئةرشيفكردن، بة و ديكؤمَينتكردن بؤ هةية
بؤ ثتةوة بناغةيةكي  خؤيدا لة خؤي  ئةمةش
ئةطةر كورديى، رؤشنبيريي كةلتوورو داهاتووي
كلتووري مَيذووو وةك ئةوا بَيت بةرهةم بةباشي

دةمَينَيتةوة. داهاتوو نةوةي بؤ ميللةتةكةمان
بةيان ضؤن سينةماييةكان فيستيظاَلة *

دةكةيت؟
ئاوةرة، ثَيكةنين ثرسيارة ئةم دةكةم هةست
لة فيلم ثَيويست، هَيندةي  ئَيمة  ئةوةي لةبةر
سازداني شاياني كة ناهَينين بةرهةم كوردستاندا
و كوردستان لة وا بَيت، فيستيظاآلنة هةموو ئةو

رَيكدةخرَين. كوردستاندا دةرةوةي
فيلمَيكي ضةند ساآلنة بمانتوانياية خؤزطة
ثةنجةكاني ذمارةي هَيندةي ئةطةر زؤرباش،
دوو ئةوجا بهَيناية، بةرهةم بَيت، دةستَيكيش
دةرةوة نــاوةوةو  لة فيستيظاَلمان، هَيندةش

بوو. ئاسايي سازبداية
لة سينةما بينةري بارودؤخي لةسةر *

دةدوَييت؟ ضؤن كوردستان
بينةري دووان و فيلمَيك بة ناتوانين ئَيمة
تائَيستا كة ئَيمةيةك دروستبكةين. سينةما
دةتوانين ضؤن نةبآ شياومان سينةماي هؤَلَيكي
سينةما ماناي  لة بينةرَيكين خاوةني بَلَيين 
ثةيوةندي تر جارَيكي ئةمةش تَيدةطات!!
بةِراي بؤية جا  دةسةآلتةوةية، بة راستةوخؤي
تا ثيشة المان، كلتوورو بة نةبووة من سينةما 
ثَيضةوانة راستةوء ثةيوةندي بينةردا لةطةأل

دروست بكةن. لةسةر يةكتري
خةرةند سةر تةمي فيلمي دروستكردني *
رووي بــةرةو ئَيوة  فيلمي  ضوارةمين  وةكو
كَيشانة ئةو بويةوة، كَيشة و طرفت كؤمةَلَيك

سةريانهةَلدا؟ ضؤن

سةر تةمي فيلمي كَيشةكاني سةرةتاي
بة رؤشنبيري وةزيــري طؤِريني لة خةرةند
دةستيثَيكرد. سلَيماني) (ئيدارةي تر وةزيرَيكي
هةفتةيةك بة وَينةطرتن ثَيش سةرةتاداء لة ئَيمة
سستييان كارةكانمان طؤِرينةوة  ئةو بةهؤي
خةريكي نيوَيك و ساأل ماوةي من تَيكةوت.
و كارةكةم ستافي هاوكاري بة بووم كارةكان
بيانييش كة ئةوانةي تةنانةت دَلسؤزانة، زؤر
و... بةرط و جل ديكؤرو وَينةطرو وةك بوون
هةَلطرو دةنط لةطةأل قسةشم ئةوةي كة لةطةَل
قسةكردنمان هةروةها كردبوو، بياني ئارايشتي
شتنةوةو كاري بؤ روسي كؤمثانيايةكي لةطةأل
بة كؤتايي،  كؤثي و دةنط  مونتاذو و ضاث 
سيناريؤكردني بة تةنانةت  طةيشتبوو.  ئةنجام
مانط (٨) لة زياتر خةرةند سةر تةمي رؤماني
تَيداية. زؤري  وردةكاري ضونكة ويست  كاتي
لةطةأل لةوةوبةر ماندوَيتي لة بَيجطة ئةمة
فيلمةكةدان، لةناو سةرةكييانةي ئةكتةرة ئةو
سةرةتايي قوتابي شيرين كة دوو فةرهادو لةوانة
خؤمم كاتي  زؤرترين ئةمانة فيلمةكةدا، لةناو 
ئةكتةرةكاني و ثرؤظةكردنيان  بؤ  ثَيبةخشيوون
كاركردنيان يةكةم سةرةتاي زؤربةيان كة تريش
ئةمانة كة دةزانيت خؤت كامَيرادا. لةبةردةم بووة
دةوَيت. سةرةِراي ماندووبوونيان كات و ضةندة
كارةكةمان دةسةآلتةوة، بةهؤي ئةمانةش،
كة تَيكةوت سستي (٢٠٠٦)ةوة سةرةتاي لة
طرَيبةستةكةمان ناوةرؤكي بةطوَيرةي دةبواية
(٢٠٠٦) ساَلي كؤتايي لة  وةزارةت  لةطةأل

بهَينراية. بةرهةم فيلمةكة
كَيشةكانمان تائَيستا بةداخةوةم بةآلم
ضونكة ماونةتةوة شياو  ضــارةســةري بآ 
بِرياري وةزاري فةرماني بة جار ضةندان

كةضي دةرضووة، فيلمةكة كاري تةواوكردني
نةضووةتة بووةو  كاغةز سةر  بِرياري تةنيا  هةر

جدييةوة. جَيبةجَيكردني
فيلمةكةي بودجةي بؤضي  تَيناطةم من
بودجةي هةندَيك لة كةمتربوو زؤريش كة ئَيمة
ماوةيةكي بة ئَيمة كارةكةي دواي كة تر فيلمي
سةرف بؤ زياتريشيان ثَيكراوةو دةستيان زؤر
ثَيويست وةكو تائَيستا ئَيمة ئةوةي كةضي كراوة،

نةكراوة؟؟!! بؤ كاري
بةردةوامين بةوهيوايةوة هةر تائَيستا ئَيمةش
وةك خةرةند سةر تةمي بةرهةمهَيناني بؤ
كة دةسةآلتي خوازياريشم فيلمَيكي سينةمايي.
ئةم فيلمة بةرهةمهَيناني كة كورديى واتَيبطات
سينةماي مَيذووي كلتوورو لة بةشَيك دةبَيتة

قؤناغةدا. لةم ميللةتة ئةم
زمانَيكي سينةما طشتيي شَيوةيةكي بة
لة كورد طةلي كة زيندووة هاوضةرخء هَيندة
ثَييةتي. ثَيويستي زياتر دنيا طةالني هةموو
تَيدةطةن. زمانة لةم دنيا طةالني هةموو ضونكة
سنوورةكان هةموو دةتوانَيت زمانة ئةم
هةستةكان، هةموو  قوآليي بطاتة و ببةزَينَيت
ئةطةر طةردوونةدا لةم بن جَييةك لةهةر

دوذمن. يان بن دؤست
دةسةآلتي لة داوا تر جارَيكي لَيرةوة بؤية جا
كةساني لةطةأل  دةكــةم كورديى ئةمِرؤي
ثَيويست وةك  كوردييدا سينةماي ئةكاديمي 
دامةزراندني بؤ جيدى كارى بكاتء مامةَلة

بدات. ئةنجام كورديى سينةماي
كورديى ــةمــِرؤي ئ دةســةآلتــي ئةطينا 
ميذوودا كةلتورء ئايندةء  نةوةى  لةبةرامبةر
ئةمة بةرثرسيارَيتييةوة، بــةردةم دةكةوَيتة

وةربطرَيت. بةهةند مَيذوو ئةطةر
 (7) ذمــارة
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سبةى) (ئةمِرؤ فيلمى لة طرتةيةك




