
بيستء  لة بةشداريكردن مةبةستى ١٢/٧ بة هةينى رؤذى
رؤماننوسى التين، ئةمريكاى سينةمايى فَيستيظاَلى نؤيةمين

كوبا. ثايتةختى هاظاناى ضووة ماركيز طارسيا طابرَيل كؤَلؤمبى
فَيستيظاَلةو ئةم لةدامةزرَينةرانى  يةكَيكة  خؤى ماركيز
بؤ لَيدوانَيكدا لة بانطَيشتكراوة. ئةديب ميوانَيكى وةك ئةمساَل
وتى: هاتنةكةى لةسةر ماركيز هاظانا لة راطةياندن كةناَلةكانى

فيستيظاَلةم دامةزراندووة». ئةم خؤم نيم، من ميوان «من
بؤ سيناريؤى ضةندين رؤمان ضيرؤكء لة جطة ماركيز
رؤمانةكانى زؤرى بةشَيكى ئةوةى سةرةِراى ئةمة نوسيوة، فليم
لةزةمانى (خؤشةويستيى رؤمانى دواترينيان كة فيلم بة كراون
بِريارة ء فيلم  بة كراوة نوَيل)وة (مايكَل لةاليةن يةء  كولَيرادا)
ئةم هَينانةوةية بير  جَيى بكرَيت. نمايش ظيستيظاَلةدا  لةم
كةريم)وة (محةمةد وةرطَيِر ضيرؤكنوسء لةاليةن رؤمانة
بةرديدةى دةكةوَيتة نوَيدا ساَلى لةسةرةتاى بةكوردىء كراوة

خوَينةران.
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لة  فكريية، كتَيبَيكى ناوى  فيكرييةكان) جياوازيية لة  وَيستطةيةك (ضةند  
تؤفيق حةمة رَيبوار ثَيكهاتووةء وتار وةرطَيِراوةءهةشت فارسيةوة لةزمانى
بةضاثى ســةردةم ثةخشى ضاثء دةزطــاى
وةرطَير كتَيبةوة ئةم لةبارةى دةطةيةنَيت..
سةرةكيء «خاَلي راطةياند: ثةيك-ى بة
جياوازي دياريكردني وتارانة، ئةم هاوبةشي
زمانةوانيء سياسيء  بابةتَيكي ضةند  نَيوان
دةقانة ئةم هةَلبذاردني لة ئامانج فةلسةفيية.
خستنةِرووي لةكتَيبَيكدا، كؤكردنةوةيان و
فيكريي لةجياوازيي وَيستطةيةكة ضةند
كةدةكرَيت خوَينةري كورد تياياندا ئَيستَيك
بكات، دروست لةسةر ثرسياريان بكاتء
رةهةندَيكي ثرسياركردن  ضؤن  هةروةكو
لةو هةريةكَيك هَينانةكايةي سةرةكي
جياوازةكاني ديوة بةرامبةر وتارانةية

خؤيان».

بزاوى وَينةى طروثى
ــارى ــاوك ه ــة كـــوردى ب
وؤركشؤثَيك طةلةريىئارام
بة فيلم دةرهَينانى بؤ
(تيورى هةردووئاستى
سازدةكات. ثراكتيكى) –
داوا مةبةستةش ئةم بؤ
بوارة ئةو ئارةزومةندانى لة
دةكات ِرةطةز هةردوو لة
/١٢ (٥  تا  ١١/ ِرؤذى لة
طةلةريى سةردانى (٢٠٠٧
ناونووسينء بؤ بكةن ئارام
فؤرمى ــةوةى ــردن ــِرك ث

بةشداريى.
ئارام/ طةلةرى شوَين:
ئاشتى طةِرةكى . سلَيمانى

ئةمنةسورةكة. خوار –
تا   ٢) كاتذمَير رؤذانة
دةتوانرَيت ثاشنيوةِرؤ ى (٥

وةربطيرَيت. فؤرم

خةَلكى كوردةء  فؤتؤطرافيى  وَينةطرَيكى كة مةحمود  سلَيمان 
هيؤمانَيتى خةآلتى ِرابردوودا ساَلى لة كوردستانة، ِرؤذهةآلتى سةقزى
ئةو ثايتةختى ثةكين-ى لة بوو، ثَيبةخشرا ضين-ى وآلتى فؤتؤظاردى

ثَيشكةشكرا. خةآلتةكةى وآلتة
يونسكؤء  رَيكخراوى ٢٠٠٧ لة تؤظارد فو هيومانَيتى فَيستيظاَلى
لة ساَل جارَيك ضين هةردوو فؤلكلؤرى وَينةطرانى  ئةنجومةنى 
ذيانى رؤذانة و بؤنةكان و جةذن تةالرسازى، ثورترَيت، بةشى شةش
و يةكةم، دووةم خةآلتى كةسَيك بةشَيكدا لةهةر دةضَيتء بةِرَيوة
شانازييان خةآلتى سيش كة بيست و سَيهةم كةسيش خةآلتى سآ

ثَيدةبةخشرَيت.
ئةم تةالرسازيى بةشى  يةكةمى خةآلتى مةحمودى سلَيمان
كؤتايى ريََوِرةسمى لة تايبةت ميوانى وةك ثَيبةخشراو فَيستييظاَلةى

لَيكرا. ثَيشوازى فَيستيفاَلةكةدا
هونةرمةند كؤمةَلَيك بة ثَيشكةش تر بةشةكانى يةكةمى خةآلتى

كرا. ئوستوراليا ئةمريكاو فةرةنسا ئيتاليا وآلتانى لة

فؤتؤطرافىزانكؤىهونةرى سليمانمةحمودىكةماستةرىبةشى
تةورَيز، شارى هونةرى زانكؤى لة مامؤستاية ئَيستا هةيةو تارانى

ثَيبةخشراوة وَينةطريى نةتةوةيى نَيو خةآلتى كؤمةلَيك تائَيستا

ثةيك بة تايبةت – محةمةد  شاز
هؤَلى لة ٢٠٠٧/١٢/٦و تا   ٤ رؤذانى ساالر  شانؤى
بارزانى) نَيضيرظان   ) ضاودَيرى بة  ثاآلسء  سلَيمانى
ميواندارى بة هةرَيمى كوردستان و حكومةتى   سةرؤكى
كوردستان جياوازةكانى شارة شانؤكارانى لة  كؤمةَلَيك
شانؤييةكانى كؤمةَلة و دةزطا نوَينةرى ئامادةبوونى بة  و

سازكرد كوردى شانؤى بؤ كؤنفرانسَيكى .كوردستان،
شانؤ ئةو (لةثَيناوى دروشمى: لةذَير  كؤنفرانسةكة
ضةندين تيايدا و سازكرا شانؤكارانة) خؤزطةى  طةشةى
ثَيشكةش كوردى شانؤى بة سةبارةت باس و  لَيكؤَلينةوة

طرنطترينيان  كرا،
باس و  تةوةر  دوو 
بريتى كة  بوون
يةكةم، لة:  بوون
دامةزراندنى  ثرسى
نةتةوةيى  شانؤى
عةبدولرةحمان) (سةباح هونةرمةند ثرؤذةى كة  كورد
شانؤكارى بةئةندامبوونى ثرؤذةى و بابةت دووةم،  بوو.
لةاليةن كة جيهانيى شانؤى ئةنيستوتى لة بوو  كورد
ضَيوار)وة ئيبراهيم و غةريب (هؤرَين  هونةرمةندان
لةاليةن تر بابةتَيكى ضةند هةروةها كران.  ثَيشكةش
شوان و نيهاد جامى و سمؤ ئيبراهيم  هونةرمةندان (د.
فازيَل و بةرزنجى ياسين لهؤنى و عارف مؤفةق و  عةتوف

كران ثَيشكةش  .خةليل)،
راسثاردةكانى و بِريار كؤنفِرانسةكةدا دوارؤذى  لة
ثوختةيةكيةتى: ئةمة كة راطةيةندرا    كؤنفِرانس

ثرؤذةى باسةكان دوو سةرجةم  «دوابةدواى تةواوبوونى
و بةئةندامبونى كورد نةتةوةيى (دةزطاى شانؤى  طرنط
بةرباس خرانة جيهانيى) شانؤى ئةنيستيوتى لة  كورد
شياوتر و ئةكتيظتر بةئاكامَيكى طةيشتن بؤ لَيدوانء  و
تيث و ثةيمانطة دةزطاو نوَينةرى دةنطى زؤرينةى  بة
ئةوة رَيكةوتن لةسةر شانؤييةكان و كؤمةَلة طروث  و
بِرياردانى كؤتايى بةآلم بكرَيت، ثةسةند ثرؤذةكة  هةردوو
دواخستنةش ئةم ديارة دواخرا. ٢٠٠٨ ئازارى مانطى  بؤ
اليةنةكان نوَينةرى كة زياترة بوارَيكى رةخساندنى  بؤ
بؤالى بطةرَينةوة ثرؤذةكةوة بةهةردوو و دى  جارَيكى
لَيدوانى و طفتوطؤ و خؤيان اليةنةكانى  ئةندامانى 
بؤضوون جؤرة هةر و بدةن  ئةنجام   تَيروتةسةل
ثرؤذةكان هةمواركردنى بؤ  هةية   وثَيشنيارَيكيان
لة كؤبوونةوةى نوَينةرةكةيانةوة لةرَيى و بكةن   ديارى
ثَيشنياز ئةو بةجيا و هةرشارة نوَينةرى  سةرجةم
لة ثاشتر و يةكبخرَين  شارةوة ئةو بةناوى بؤضونانة   و

شارة ثَيشنيازكراوةكانى هةمواركراوة ثرؤذة  كؤتاييدا
لة و تردا كؤبوونةوةيةكى لة كوردستان  سةرةكييةكانى
دهؤك لةشارى ٢٠٠٨و ساَلى مانطى ئازارى  سةرةتاى
وةك بؤ بكرَيتء هةمواركراويان و  داِرشتنةوةى كؤتايى
ثةرلةمانى بةردةم بخرَينة مَيذوويى  دةسكةوتَيكى
بِرياردان بؤ كوردستان هةرَيمى حكومةتى و  كوردستان
(واتا ٢٠٠٨/٣/٢٧ لة كة نيازةى بةو جَيبةجَيكردن  و
بةئاكام بطات طرنطة بِريارة ئةو دا شانؤ) .رؤذى جيهانى
كؤِرةكانى و توَيذينةوة ثَيشنيازى سةرجةم  هةروةها
ئةو و  وةرطيراون بةهةند كؤنفِرانسة ئةم نَيو  ترى 
باسكراوةوة ثرؤذةى بةهةردوو ثةيوةنديان  ثَيشنيازانةى
و بؤدةكرَيتةوة جَييان لةوَيدا هةمواركردندا لةكاتى  هةية،
ثرؤذةكة هةردوو تريش وةك ثاشكؤى ثَيشنيازانةى  ئةو
اليةنى بةرثرس بةردةم دةخرَينة و وةردةطيرَين  بةهةند

جياتر ثرؤذةى وةك بابةتة  .«لةو

سلَيمانى لة
كؤتايهات كوردى شانؤى كؤنفرانسى
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