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ستاف:
سديق ئةمين، شاخةوان توانا

دياري محةمةد ديزاين :

 paik_rozhnama@yahoo.com

-١٦ رؤذانى كة لة ئوستراليا، سدنى فيستيظاَلى لة
سثيية  (رؤح كوردى فيلمى بوو، ٢٠٠٧/١١/١٨ بةردةوام
وةرطرت، مؤنتاذ بؤ يةكةمى خةَالتى جةستة رةشة) ،
هَيمن كامَيراى ياسينء ضيا دةرهَينانى لة فيلمة ئةم
وةرطرتنى لةبارةى رةئوف-ة. ستار مؤنتاذى كاكةيىء
دةربِرىء خؤى خؤشحاَلى رةئوف  ستار خةَالتةكةوة
هةر خةَالتَيك «بةدةستهَينانى ثةيك-ى راطةياند: بة
ثَيويستى بة من دةكاتء قورستر مرؤظ سةرشانى ئةركى
كة يةكةم خوَيندنطةية بكةم ئةو دةزانم لَيرةدا سوثاسى

ية». TV خاك ئةويش مؤنتاذى فَيركردم كة وانةى
تةلةفزيؤنى لةمؤنتَيرةكانى يةكَيكة رةئوف ستار
هةردوو فيلمء كورتة ضوار  مؤنتاذى  خاوةنى خاكء
لة جطة ئةمة ئاريـــــــا)ية، سثَيدةء (خانمى دراماى
ضةندين طةورةو طؤرانى هةشت منداَالنء دوازدة كليثى

هونةريى ءسياسيى. بةرنامةى دؤكؤمَينتيىء

ناميق بِريار
لةمانطىئايندةدا بةِرَيوبةرَيتىراطةياندنىسلَيمانى،
لةو سازدةكات. رؤذنامةطةريى بؤ ثيرةمَيرد ديدارى
راطةياندنى بةِرَيوبةرى رةشيد ئةحمةد سةآلح بارةيةوة

 ٢٥ ديدارةدا «لةم راطةياند: ثةيك-ى بة سلَيمانى
بةشدار كوردستانةوة جياجياكانى لةناوضة ميوان

ذيانء  لةسةر ١٠٠٠ دانة تيراذى بة ناميلكةيةك دةبنء
هةروةها بالودةكرَيتةوة. ضاثء ثيرةمَيرد بةرهةمةكانى
ثةيمانطاى دؤكؤمَينتى ثَيشكةش دةكرَيتء فيلمَيكى

ثيرةمَيرد لةسةر سروودَيك جوانةكانيش هونةرة
سَى ماوةى كة لةم ديدارةدا هةر دةكات». ئامادة

زانستة ضوارى كؤلَيذى دةخايةنَيت، قؤناغى رؤذ
طةشتَيكى سلَيمانى زانكؤى مرؤظايةتيةكانى

سازدةكات. رؤذنامةنوسى

هاوكارى  بة ثرؤذةية  ئةم
 Nisi Masa réseau du jeune cinéma

européen
 Secteur Cinéma Université de

ثَيشنياركراوة Provence
تةكنيكيةكان بنةما فَيربوونى و وتنةوة ئامانجةكان:
فيلمى رَيطةى لة  ضيرؤكةكان طَيرانةوةى  بؤ

دؤكيومَينتةوة.
لةسةر داهَينةرانة دةربرينى بؤ طةنج هاندانى

وَالتى خؤيان.

و بَالوكردنةوةى فيلم و هَينان بةرهةم مةسةلةى
هةريةكةى ١٠ بؤ ١٥  كة ٥ فيلم بؤ فيستظاَل سازدانى

دةخايةنَيت دةقيقة
نَيوان كوردستان كلتورى ثَيشخستنى ثةيوةندى

فةرةنسا و
لة ٥ طروث  بريتى ئةبَيت ١٥ كةس بةشداربوون
دةنط وينةطر، دةرهَينةرَيك، بريتية طرثَيك هةر

هةَلطر
مؤنتَير، دةرهَينةرَيك، لة بريتين فةرةنسيةكان

وينةطر

: شَيوةية بةم هةفتة ٤ ثرؤذة ماوةى
وَينةطرتن _ وانةى عةمةلى يةكةم: هةفتةى

دةرهَينان  ثرؤسةى دووةم:  هةفتةى
: مؤنتاذ هةفتةى سَيهةم

راطؤرينةوة لةسةر و سةيركردن هةفتةى ضوارةم:
، مونتاذ طؤرينى كرد ثَيويستى ئةطةر فيلمةكان
هةرسَى لة لة هؤَلة جياوازةكان فيلمةكان نيشاندانى
ريكخستنى دهؤك دواتر و و هةولَير سلَيمانى شارى

فةرةنسا لة نمايش

ئةبوبةكر هةَلؤ
فؤتؤ: محةمةد عومةر

٧:٣٠ى ســـةعـــات
-٢٠-١١ سةرلةبةيانى

لةفِرؤكةخانةى   ٢٠٠٧
وةزيرى هةولَير، نَيودةوَلةتى
ضةندين رؤشــنــبــيــرىء
هونةرمةند كةسايةتىء
تةرمى لة ثَيشوازييان
مؤسيقارء هونةرمةندى
ــادر (ق نيشتيمانثةروةر
ثراط- لة كة كرد،  ديالن)

بةِرَيكرابوو. وة ضيك-  وَالتى  ثايتةختى ى
خاتوو لةاليةن نيوةِرؤدا ١٢ى لةسةعات دواتر
شارؤضكةى لة –وة ئةحمةد ئيبراهيم هَيرؤ
طؤِرستانى رؤذ لة هةمان ثَيشوازى كراو كؤية

لة ئابَالخ، لةطردى نوَى شؤِرشى شةهيدانى
ئةختةر سثَيردرا. خاك بة سلَيمانى شارى
وةك ديالن ساَلح حةمة خَيزانى خان-ى
ماندووبونى سوثاسى هونةرمةند بنةماَلةى
طةِرانةوةى » وتى: كردو اليةكى هةموو
كوردستان، بؤ  ديالن قادر تةرمى
بوو، خؤي طةورةى ئاواتَيكى حةزو
لة ــةوَى دةم دةيــووت جار زؤر كة 
بدةم». ثشوو دوا كوردستاندا ئامَيزى




