
عةبدولِرةزاق فةرمان طفتوطؤ:
سينةما رةوشي ئةم جارةت طةِرانةوةي لة *
لةطةأل بةراورد بة دةبيني ضَون كوردستان لة

رابردوو؟ ساآلني
بةآلم بة هَيواشي ثَيشكةوتنداية لة سينةما -
وةزارةتي ثالني بَي بَو ئةطةرَيتةوة ئةمةش
طةشةدان بَو بةراستي حكومةت رَوشنبيريء
زَوربةيان سَي جيهاني بوارة ئةم وآلتانةي بةم
زَور قوربانيةكي زَورو شَوِرشَيكي دواي
ثَيشكةوتن باشي  ئاستَيكي طةيشتونةتة 
ثالن بوو  ئازاد وآلت كة  دةبَي ئةوة دواي
دةبَي ثَيناكةم. هةست ئةمة من هةبَي
كة ذيان بوارةكاني هةمو بَو دابنرَي ثالنَيك
بوذانةوةيوآلت بَو ثَييدةَلَين(خطةخمسية)
دروستكردني بة وآلت رووةكانةوة،  لةهةمو
كةئةمةش ناكةوَيت ثَيش بةرز باَلةخانةي
هيض ئَيمة دةيكات، بياني ئةندازياري هةر
سينةما. بَو نيية بونياديمان ثرَوذةيةكي
كة بواري بكة سينةماي ئَيران ئَيستا سةيري
ئةطةر تةكنَوقراتي ئَيراني داوة بة سينةمايان
بةرهةمهَيناني دةكةي هةست ئةوَي بضيتة
لةخزمةتي ئةمةش زَورة  زَور  سينةماييان
مةبةستةن ئةو لةخزمةتي ئَيرانة كولتوري
راهاتووين وا ئَيمة كراوة. بؤ شَورشي كةوا
لة ئةويش طريانَيكة بكةين  فيلمَيك  جَورة
ئَيمة دةَلَيين كة وآلت دةرةوةي خةَلكي ثَيش
زَور بةراستي ئةمانة خراثةو وةزعمان كوردين
رزطارمان ضوارضَيوةيةش لةم دةبَي لَيدراوة

. بَيت
تايبةت كةرتي  لةئَيران سينةما بةآلم  *
ئَيستا تاوةك لةكوردستان دةكات دروستي

ئَيمة نةطةيشتو ئةقَليةتي سةرمايةداري
هونةري رَوشنبيريء ثرَوذةي رادةيةي ئةو تة

بازرطاني؟ وةك بكات
سةرماية دةوَلةت سَييةم جيهاني لةوآلتاني -
كَومثانياي يان تايبةت كةرتي بة دةدات

ئَيستا بةرهةمهَينان
حــةقــة كــارةكــانــي
بَيت ــدةر ــةن ت وةك سينةما
كةرتي لَيرة دةوَلةت سةرماية ناداتة بةراستي
هةموو شتةكان دةيــةوآ بةَلكو تايبةت،
شارةزايان ئةسَلةن لَيرة بَيت خَوي لةدةست
ضةند ئةوةية لةبةر  لةبواري سينةمادا. نيية
كردووة مَونَوثَوأل سينةماي وآلتة لةم كةسَيك
ئةسَلةن هاتووة لةدةرةوةي وآلتيشةوة هةية
ئةو توانيويانة بةآلم  نةداوة، لَيرة قوربانيان
فيلمَيك ضةند وآلتة بة ئازارةي ئةم شينء
هةن دةرهَينةرَيكيش ضةند بةرنةدةرةوةء
وةزارةتي ساحةيةو ئةم  ثاَلةواني  بة بوون

دةناسَيت. ئةوان تةنها رَوشنبيرييش
جارةت ئةم لةطةِرانةوةي *

ثَيية؟ ضيت نوآ ثرَوذةي
بوو زؤر ــــِرؤذةم ث  -
هةر ئَيستاش كة لةوانة

هَيناني ئةويش خةريكيم
شاري لةرَوماني بةشَيك
ةكة سثييةكان مَوسيقارة
حيساب)ة (شــةوي ناوي
ثرَوذةي لةو يةكَيكة  ئةوة
وةزارةتـــي ثَيشكةشي

لةوَي كراوةء رَوشنبيري
دراوةتةوة من وةآلمي
ــارة ث ـــَي كــةتــؤ دةب
ثةيدا تايبةت لةكةرتي

ئةم دروستكردنى بؤ بكةيت
خزميان ضونكة تر ئةواني بةآلم فيلمة، 

حيزبيان ناسياوي يان لةثةرلةمان هةية
اليةن لة ثَيدراوة ثارةيان طشتي بة هةية
داخة جَيي بكةن، فيلمةكة كة حكومةت
وآلتة لةم تايبةت نية ضونكة كةرتي بةراستي
ثارة تايبةت لةكةرتي بضيت دةبَي ثَيمدةَلَي
ئةواني تريش ئةَلَين، وا من بؤ ثةيدا بكةيت
لةناو ئةمانة مةرجَيكيش بة ثارةيان ثَيدةدات
كردوة، تةواو سينةمام ئةكاديمياي من تةنيا
خةَلكي من طرنطتر لةهةمووي لةمةش جطة
هاتومةتةوة لةئةمستردامةوة كةركوكم شاري
كاربةدةستانةي لةم زؤر خزمةتكردن بؤ
لةسلَيماني هةبَى كارَيكيان حكومةت ئةطةر
كةركوك، رَيي نايةنةوة ئةرَون كَويةوة لةرَيي
بؤ خةمي ئةذينء تياي  ئَيمة كةضي
شارة هةبوو ئَيستا لةم دةخؤين، ثَينج سينةما
شتَيك. بوونةتة هةريةكةو نةماون هيضيان

ئينستيوتَيكي كة كردةوة بيرم بَوشايية لةم
برادةرَيكي لةطةَل ضةند دانَيين  سينةمايي
هةَلسَيت ئينستيوتة ئةمة بوارة لةم ئةكاديمي
ئةمة سينةما، كةلتوري بوذاندنةوةى بة
خةريكيم من ٢٠٠٦ةوة ساَلي ١ي لةمانطي
شتةكةم ٢٠٠٧ة ١١ي مانطي ئةوة  ئَيستا 
وةزيري رؤشنبيري سةرةتا تةواو نةكراوة بَو
لةسةردا ضاك بوو رةزامةندي ثَي زَور ئةمةي
ئاسايشء وةزارةتي مؤَلةتي وتي ئةبَي بةآلم
بَو ناردمانيان ئةمةش بَو هةبَي ناوخَوت
تةواو لةوَي ئةوةي دواي كةركوك ئاسايشي
هةولَير ناوخَوي ئاسايشي طةرايةوة كة بوو
ناوخَو لةوةزارةتي ديوان  بةِرَيوةبةري  لةوَي

باشة شتَيكي ئةمة ئةتانوتــي

ينة خة
ســةرضــاوان
ثَيبدةين كة تا مَولةتت بَينة وتي كارةكةت
بةديكرد لةضاواني طرذبوونم يةكسةر هَينام
دةبَي وتيشي  نابَي هةر ئةمة وتي يةكسةر 
بة ثَيويستيان ئةوان  ئةطةر  لَيبَيني،  وازي
ثَيويستي شارةكةم دةزانم من نةبَي سينةما
قورباني دةبينةوة ئَيمة تر جارَيكي ثَييةتي
ثَيشمةرطةي من لةكاتَيكيشداية ئــةوة.
كارَيكي خةَلكانَيكحكوملةسةر ئةيلولبووم،
ئيتر لَينازانن، هيضي خؤيان دةدةن هونةري
ئةنجامة بةم ساَل يةك دواي داخرا فايلة ئةو

بَو نابَي. نةوتم ثَيي طةيشت، كةسيش
ئةدائي لة ضةند تا كورد سينةماكاراني *

رازين؟ سينةما بةِرَيوةبةرايةتيي
مةهدي كاك لةاليةن ئةم بةِرَيوةبةرايةتيية -
وآلتةوة لــةدةرةوةي كة دامةزرا ئومَيدةوة 

يةكةم وةك سينةمايي مييهرةجانَيكي هات
دواي بةآلم لةكوردستان، سازكرد تةجروبة
الدراو ئومَيد مةهدي قادر قودرةتي بة ئةوة
تر بةرَيوةبةر، طروثَيكي كةريم بووة فةرزين
بةرَيوةبةرايةتيية، ئةم بَو هَيناوة خةَلكيان
تةجروبةن، بَي هةموويان بوارةدا ئةمانيشلةم
كارَيكي سينةماكارَيك كة ئةوةية كَيشةكة
ناكرَي بَو وةستابَي ئةوان هيضيان لةشوَينَي
كاري سةرةكيء مةبةستي دةبَي خَوشي كة
وآلتةدا لةم ثَيضةوانةوةية بة بَيت، بةآلم ئةوة
لَيي بتوانَي لةوَيية خةلكةي ئةو كة ئةوةية بؤ
ئةم دةبَي دامةزراوة بَوي كة بَيت سوودمةند
لةهةولَير سينةما كةلتوري بةرَيوةبةرايةتية
كردووة ضييان ئَيستا تا  بزانم  ببوذَينَيتةوة،
طرنط سازكردن  ميهرةجان جارَيك ساَلي 

نيية.
لة بةِرَيوةبةرايةتيية ئةم كارةكاني ئةدائي *
كاتي يان بوو باشتر كةريم فةرزين كاتي

ئومَيد؟ مةهدي
لةسةر بِريارى  من ناخَوشة نةختَي ئةمة  -
لةبارةي كةم شت كاتدا بةآلم لةهةردوو بدةم،
فيلم كَومةلَي ئَيستاش  كراوة  سينةماوة
ضاودَيريان هةوَلدراوة كة كراوة هاوكاريان
تاوةك ثارةكان خةرجكردني بَو بكرَي

نةخورَيت.
*زةرورةتيدةزطايةكيفةرهةنطيسينةمايي

دةبيني؟ لةضيدا كوردستان لة
هيض ئَيستا  تاوةكو مةبةستةش ئةم بؤ  -
ئةم من زةرورة زَور  ــةوةش  ئ نــةكــراوة،
دايبمةزرَينم دةمويست  كة  ئينستيوتةي
بوو، ــَورة ج لــةم شتَيكي لةكةركوك، 
فيلمي بكةين بانطهَيشت جيهاني دةهَينةري
سازبدةين فيستيظاَل بدةين نيشان جياواز
خةَلك بكةينةوة تاكو فيلمي كورت كؤرسي
لةهيض ئةمةش سينةمايي هةبَي رَوشنبيري
نمايشي زؤر تا كةم لةسلَيماني نية شارَي
بزَيوترن دةستي ثَيكردووة سينةماي فيلمي

. بارةيةوة لةم
تواناي رَوشنبيري وةزيري ئةطةر هيوادارم
باشترة بةِرَيوةببات، وةزارةتةكةي نيية ئةوةي
وآلتة بةم زةرةر ضونكة لَيبَينَيت. وازي
وةزارةتة زؤرشتيناحةقيشلةم دةطةيةنَيت،
يان تر لةهةردةزطايةكي كةئةطةر روودةدات
لةوَي نابَي وآلتة روبدات ئةم وةزارةتَيكي تري
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سديق شاخةوان

بة  كردوة دةستي ثاشان ثيَكردووة دةستي فَوتَوطرافي كَورسيَكي ضةند خويَندني بة سةرةتا هَولَةنداو ١٩٨٠ ضؤتة لة ساَلي حوسَين سيَودين
ضةند كردووة، تةواو ئةمستةردام لة سينةماي ئةكاديمياي ثاشاندا لة كردووة، تةواو ظيديَوي دةرهيَناني ثةيمانطةي دوايي سينةما خويَندني

لة  ٢٣ ساَل بة طشتي بةلجيكا، و سويدو تةلةفزيَونةكاني هولَةندا ريثَورتاذ بَو ديكَوميَنتاري و بؤ ئةنجامداني فيلمي وآلت هاتَوتةوة جارَي
يان رةفزكراوةتةوة. وةستيَنراوة سينةمايى ضةند ثِرؤذةيةكى سةر تيشكى دةخاتة ديدارةدا لةو وةك ذياني بةسةربردووة، هَولَةندا




