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محةمةد دياري : ديزاين سديق، شاخةوان ئةمين، توانا ستاف:

 paik_rozhnama@yahoo.com
تيليكؤم ميديا

كوردؤ  محةمةد  : mhamadkurdo@yahoo.comسةرثةرشتيار

دووةمين ناوى دةوَيت) خؤش  دَلشكاوةكانى (كَى
لةنطةروديية. شةمس ئَيرانى شاعيرى نوسةرو رؤمانى
«من دةَلَيت: لةنطةرودى رؤمانةوة ئةم لةبارةى
دانةنيشتووم بؤ بةشَيوةيةكى تايبةت هيض كاتَيك
نةوةدةكاندا كؤتايى لة بةَالم رؤمانَيك، نوسينى
ذيانكردن بوومء لةهؤَلندا  ساَلَيك  بؤماوةى
رؤمانة. ئةم نوسينى  خستمية كةَلكةَلةى لةوَى
هةمان رؤمانةكة نوسينى ئةطةرضى
ضةندين كاتة ئةم تا بةَالم تةواوبوو ساَل
هاوينى سةرةنجام تا  نوسيمةوة، جار
ثاكنوسى توانيم لةئةمريكا ئةمساَل

بكةم».
شاعيرَيكى لةنطةرودى شةمس
جَيى ئَيرانييةء ناسراوى  هاوضةرخء
ئةمساَل سةرةتاى يادهَينانةوةية،
بةناوى شةمس شيعرى كتَيبَيكى
لةاليةن سترانى عاشقانة) (ثةنجاوسَى
بةكوردىو كرا هةَلةبجةييةوة مةريوان
ضاثءثةخشى دةزطــاى لةاليةن

ضاثكرا. سةردةم-ةوة

بخوَينيتةوة: سايتانةدا لةم ثةيك دةتوانيت
www.rozhnama.com      www.dengekan.com

هونةرى بةِرَيوةبةرايةتى بةهاوكارى ئارام طةلةرى
دةخات، ِرَيك فيلم ثيشاندانى نوَيى وةرزَيكى سينةما
(١٨) ثيشاندانى و نمايش كردن ثَيكهاتوة لة وةزة ئةم

ِرَيكخراون، تايبةت ِريزبةنديةكى بةثَيى كة فيلم
وتى:  ئارام طةلةرى خاوةنى على ئارام لَيدوانَيكدا  لة
سينةما هونةرى بةِرَيوةبةرايةتى بةهاوكارى وةرزة ئةم »

هونةرمةند  لةطةَل كة ١٨ فيلم لة ثَيكهاتوة ئامادةكراوة
هؤرَينغةريبءبةهاوكارىتَيكؤشةرنةجاتهةَلبذَيراون،
ضةندين خاوةنى  و جيهانين  هةموويان  فلمةكان 
وحيواريان وَينةن تةنها فليمةكان لة هةندَيك خةآلتن،
دانراون تايبةت ِريزبةندييةكى بةثَيى فيلمةكان تيانية،

دةكرَيت. ثَيشكةش هةينةك ئَيوارانى وهةموو

مؤسيقا خانةى لةهَؤَلى مانطة ئةم ١٠ى شةوى
نؤبَل خةَالتةكانى سويد، ثايتةختى ستؤكهؤَلمى لة
ثزيشكى، كيميا، ،فيزيا، (ئةدةب، بوارى هةرثَينج بؤ
سويدء ثادشاى  طوستاو كارل  بةئامادةبوونى  ئاشتى) 
ميوانَيكى لَيكؤَليارانء زانكؤء لةمامؤستايانى كومةَلَيك
ئؤكَيستراى لةاليةن موسيقا بةدةسثَيكى زؤر

١٠ مليؤن  خةَالتى بةِرَيوةضوو. ثادشايةتى فيالرمونيكى
براوةكانى بة بةخشرا نؤبَل ئاَلتونى مةدالياى كرؤنىء

كردن. بؤ ئاماذةمان كة بوارانةى ئةو بؤ ٢٠٠٧ نؤبَلى
خةَالتة ئةم براوةى ليسينط-ى دوريس باسة جَيى
لةبةر رايطةياندبوو ثَيشتريش هةروةك ئةدةب، بؤ
ضاودَيرى لةذير ئَيستا كة تةندروستى رةوشى نالةبارى
خةَالتةكةى وةرطرتنى ئامادةى نةيتوانى ثزيشكداية

بَيت.

نؤبَل خةالَتى
دابةشكرا ليسينط دوريس ئامادةبوونى بةبَى

بةسةرثةرشتى  فيلم) (مذ دامةزراوةى (Iara lee & George Gund بةهاوكارى كؤمثانياى( داواى لةسةر
كورتة ثَينج قوبادى بةهمةنى هونةرمةند
كؤمةَلَيك دَيتء بةرهةم  نوآ فيلمى
بةشدارى الو و طةنج ئةكتةرى 
فيلمةكان ناوةِرؤكى دةكةن. تَييدا
دةكةن، شةِر دذايةتى لة باس
(ئارشام دةرهَينانى لة فيلمانة ئةم
بابةك قوامى، حميد نةقشبةندى،
زمان ئاهورا قبادى، ناهيد ئةمينى،
تةواوبونى دواى بِريارة و ثيرا)ية
ثيشان كةناَلةكانةوة لة فيلمةكان
سةرةكيش مةبةستى بدرَين،
فيلمانة ئةم هَينانى بةرهةم لة
طؤِرينةوةى و ثتةوتركردن

لة نَيوان دةوَلةتاندا. ثةيوةندية

قوبادييدا بةهمةنى ذيَرضاوديَرى لة
دَيت نوآ بةرهةم كورتة فيلمى ثيَنج

ثيرؤزبايى

سةرجةم خةَلكى هةفتةنامةكةكانء خوَينةرانى ئاراستةى طةرم ثيرؤزبايى قوربانةوة جةذنى بةبؤنةى هاتنى
دةخوازين. بؤ لةكامةرانييان ثِر جةذنَيكى هيواى دةكةينء كوردستان

هةفتةنامةكةمان ئايندة يةكشةمةى رؤذى  بؤنةيةوة بةم هةر كة دةكةينةوة  ئاطادار اليةكيش هةموو
دةرناضَيت.

بآلوبؤتةوة، ثةيك-دا هةشتى تا ذمارة يةك لةذمارة بابةتيان كة بةرَيزانةش دةكةينةوة ئةو ئاطادارى هةروةها
وةربطرن. جةذنةوة ثاداشتى بابةتةكانيان لةدواى دةتوانن

ثةيك

بة قةرةداغى بورهان هونةرمةند ثةيوةندييةكدا لة
سةرقاَلى ئَيستا كة راطةياند ثةيك-ى هةفتةنامةى
(دار) فيلمى كورتة وَينةطرتنى بؤ ئامادةكردنن خؤ
دةرهَينانى عةبدوآلء سيناريؤو سازطار بيرؤكةى لة كة
وَينةطرتنى كارى جؤآل-شةوة لةاليةن دلَير خؤيةتىء
بةِرَيوةبةرَيتى بةرهةمى فيلمة ئةم دةدرَيت. ئةنجام بؤ
(جةبارمحةمةد، سليمانييةء منداآلنى رؤشنبيرى
تَييدا دةورى ئةكتةر  وةك هــاوِرآ) فانؤ خاتوهنا،
باسكردنء «فيلمةكة قةرةداخى وتى: بورهان دةبينن.
كؤمةَلطاى لة منداَلة نةهامةتييةكانى ئازارو طَيِرانةوةى
ثَيشَيل مافةكانيان لةمنداَلييةوة هةر كة كوردييدا،
لة بكةنء قورسء طران كارى ناضار دةكرَين دةكرَيتء

دووربكةونةوة. خوَيندن

(دار) فيلمى كورتة قةرةداغىء بورهان

نوآ بآلوكراوةى


