
بةكر ضؤمانئةبو

فةرةنسى كوردى- ثةيمانطاى لة شَيوةكارى بةشى
ئةورثييةو ِرؤشبيرى  سةنتةرى بةشَيكى سةرةكى كة
حكومةتى رؤشبيرى وةزارةتى رةسمى مؤَلةتى خاوةنى
ضاالكيةكى ضةند نيازة بة كوردستانة، هةرَيمى
سةرةتاييةكان خوَيندطا بؤ ديواربةند لةسةر شَيوةكاريى

ئةنجام بدات.
سازطارئةبوبكر هونةرمةند بؤ ضاالكية ئةم بيرؤكةى
ثاَل لة  درَيذة دوورو ساآلنَيكى  كة دةطةِرَيتةوة ساَلح

دةكات. منداآلن بؤ ئيش هونةرةكةيدا
بَيت بةشَيوةيةك ديواربةنديية كارى ئةم ثَيويستة
بطرة دةبَيت تَيكنةدات، منداَلةكان حاَلةتى دةروونيى

قوتابييةكان الى قوتابخانة ئةوةى بؤ بَيت هؤكارَيك
ئةم سةرةكى ئامانجى ئةمةش بكات. خؤشةويستتر
ديواربةندةكان لة يةكَيك دةمانةوَيت ثِرؤذةيةيةو
سازطار هونةرمةند بةيارمةتى خؤيان قوتابيان
هونةرى بؤئةوةى ئةمةش بكةن. جَيبةجَيى ئةبوبةكر
دةربضن ترسةش لةو خؤشبوَيتء وَينةكَيشانيان

رةنط دابنَين. ديوار كةنابَيت لةسةر
ئةوةية بكةين رةضاوى دةبَيت خاآلنةى لةو يةكآ
ثَيشجَيبةجَيكردنىديواربةندةكةخوَينكارةكانىثؤلَيك

قوتابىء   ٣٠ بطاتة رةنطة ذمارةيان كة بكةين ديارى
بةكارهَينانى دةربارةى ثَيبَلَيينةوة تايبةتيان وانةى
ثاستيل فَلضةو بةكارهَينانى  و هةمةضةشن  رةنطى
ديواربةندةكةدا لة  كة تر هونةرى مادةى  هةندَيك و

جطة ثِرؤذةية ئةم واتة دةهَينن، بةكارى
هةمانكاتدا لة ديواربةندةكان ئةنجامدانى لة
قوتابىء بؤ فَيركارييش وانةيةكى دةبَيتة
قوتابخانةكان ئةوةية سةرةكيمان مةرجى
بن، ميللةيةكاندا ناوضة لة بنء نمونةيى
خراون. ثشتطوَى زؤر قوتابخانانة ئةو ضونكة
هونةرمةند بةسةرثةرشتى ثِرؤذةية ئةم
ئةنجام قوتابخانةدا ضوار سامانكريملةطةَل
ضوارضَيوةيةكى هةرقوتابيةك دةدرَيت.
كة ديواربةندةكة لةسةر هةية دياريكراوى
دواجار دةكات، تَيدا كارى سةربةستى بة

دةبنة  قوتابيان ضوارطؤشةكانى  ٣٠ هةر
يةك ديواربةند. 
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سةرقاَلى بانة ظيستيظاَلى بةِرَيوبةرانى دةستةى
بِريارة كة ضيرؤك ظيستيظاَلى نؤهةمين بؤ خؤسازدانن
سديق سازبكرَيت. لةوبارةيةوة ئةم مانطةدا ناوةِراستى لة
ظيستيظاَلي نؤهةمين كارطَيِري بةِرَيوةبةري كةريمثور

 ٢٠٠ «ئةمساَل راطةياند: بةثةيك-ى بانة ضيرؤكي
لةسةرجةم ظيستيظاَلء بؤ نَيردراوة ثار لة زياتر ضيرؤك
لة ثَيطةيشتووة، بةرهةممان ئَيرانةوة ثارَيزطاكانى

فارسي  ضيروكي  ٢١ ثار ظيستيظاَلدا بةِرَيوةضوني
ثار ٢١ ضيرؤكي  ٣٥ ضيرؤك، ئةمساَل بةآلم خوَيندرايةوة
ضيرؤك،   ٣٥ ئةمساَل بةآلم خوَيندرايةوة، كوردي
ضيرؤكَيك هةر ئةمساَل بةرضاونء طؤِرانكاري ئةمانة
دةكرَيتء بؤ خوَيندنةوةى رةخنةطرَيكةوة لةاليةن

رةخنةطرانةوة اليةن لة ضيرؤكةكان سةرجةم بِرياريشة
لةسةر لَيكؤَلينةوةي تةوةر يةك بةرضاوطرتني بة

بكرَيت».
كوردستانى لة  ضيرؤك بةشداربونى بة  سةبارةت
ضيرؤكَيكمان «هيض ــى:  وت كةريمثور بــاشــورةوة
تا ضيرؤك ظيستيظاَلى نؤهةمين ثَينةطةيشتووة».

و كورديداو  فارسي بةشي لة دوو ٧٩٣ ضيرؤك ئَيستا
كوردي  وتاري   ٢٦ و  منداآلن بةشي بؤ بةرهةم ١٢٥
ثةيك-دا ئايندةى لةذمارةى ثَيطةيشتوة. فارسي و
كةريمثور سديق لةطةَل طفتوطؤيةك  تةواوى دةقى
ضيرؤكي ظيستيظاَلي نؤهةمين كارطَيِري بةِرَيوةبةري

دةخوَينيتةوة. بانة

ــةى ــةَل ــؤم ك
بزؤزةكانى وَينة
ــــــــــــورد، ك
شتى ر ثة ر سة بة
لة ـــةك ـــةري ه
هــونــةرمــةنــدان
جيهانى حسَين
ــوف- رةئ تانيا و 

ــةرى  ــاوس ه ى 
رؤذ سَى بؤماوةى
بةدياريكراوى و

ى   ١٦ ـــةرؤذى ل
هؤَلى لة نؤظةمبةر

بالكتاونى ناوضةى كتَيبخانةى سينةمايى نمايشى
كورديى)يان فيلمى يةكةمى (فَيستيظاَلى سيدنى شارى
نؤظةمبةر ١٨ى لة و خاياند رؤذى سَى كة سازكرد،

لة  كورت ٣٠ فيلمى رؤذة ئةو سَى كؤتايهات. بةدرَيذايى
ناوةوةء كوردى لة سينةماكارى كؤمةَلَيك بةرهةمهَينانى

نمايشكران. وآلت دةرةوةى
وردو لة ــوون ب باسكردن  فيلمةكان  ــةى زؤرب
و ئاستةنط ئــةو و ــورد ك ذيانى درشتييةكانى
لة دةبَيتةوة ــةِرووى  روب كورد تاكى ماندوبوونانةى
روداوة لة باسكردن ياخود ذيان، بذَيوى بةدةستهَينانى
طةورةى ثانتاييةكى كة سياسةت هةنوكةييةكانى
فيلمى(زةوى) وةك داطيركردووة، كوردةكانى خةمى
٢٧خولةك بوو، فيلمةكة كة ماوةى كازم ئؤز دةرهَينةر
دةرهَينةر كةركووك)ى بؤ فيلمى(طةِرانةوة لةطةَل
كوَيستانى فيلمى( و -٤٧خولةك- شَيرةبةيانى كارزان
(من -٣٠خولةك- و كةريمى دةرهَينةر تةهاى سثى)
- رةحبانى ئيبراهيم  دةرهَينةر )ى خودا لة  توِرةم
- شاخةوان دةرهَينةر ى ماض) (خؤشترين ١٧خولةك-
٧,٥خولةك- فيلمى(روبةِروو)ىدةرهَينةرشاهين عومةر
مةسةلةكانى لة باس فيلمانةى ئةو ياخود -٢٢خولةك-
ساكار)ى و فيلمى(ئةرسةالن  وةك دةكــةن ذنان
(كراسى و محةمةد-١٥خولةك- كاذاو دةرهَينةر

-١٢-خولةك- بةهجةت هاوِرَى دةرهَينةر  سوور)ى
(هةلى ماجدى-٢٢خولةك-   كةيوان فيلمى(نيان)ى
و سثى (رؤحى  حةمةالو-١٤خولةك-  خاليد  ونبوو)ى 
ئةو ياخود حسن-٤خولةك- ضيا رةش)ى جةستةى
ثرسيارةكانى داِرشتنةوةى دووبارة هةوَلى كة فيلمانةى
مةسةلةكانى لة كامَيراوة ضاوى لةرَيى دةدةن كورد
كورد روبةِرووى كة ميللى ضةوساندنةوةى و ئازادى
رةحيمى دةرهَينةر فيلمى(سةتةاليت)ى وةك بؤتةوة 
ماشاَلآلى محةمةدى ترس)ى ) -١٧خولةك- زةبيحى
كة سونةر ئةحمةد (ضوارضَيوة)ى -٣,٣٠خولةك-
وةرطيرابوو، طؤنايةوة يةَلماز ٢٠خولةكى ضيرؤكى لة
داهَينةرانة ئةزمونَيكى كؤمةَلة نمايشكردنى ياخود
ذنة فيلمةكانى)ى ذيان و (يةَلماز طؤناى فيلمى وةك
يارى)مذدة فيلمى(دواهةمين و ميلز جين دةرهَينةر

ئةرسةالن-١٣خولةك-.
لة ئاست سَى بةسةر فَيستيظاَلةكة خةآلتةكانى
باشترين خةآلتى بةمجؤرة: دابةشكرن، بةرهةمةكان
دةرهَينةرى زةبيحى رةحيمى ــة دراي دةرهَينةر
دراية سينؤطرافيا باشترين فيلمى(سةتةاليت). خةآلتى
خةآلتى يارى). (دواهةمين فيلمى دةرهَينةرى ئؤز كازم
(رؤحى فيلمى بؤ رةئوف  ستار بؤ مونتاذ  باشترين

رةش). جةستة سثييةو

ذين سةالحةدين ئاشتى بةرطى بنكةى داواى سةر لة
لةزمانى بةدليسى خانى شةرةف شةرةفنامةى دووةمى
نزيكدا ئايندةيةكى لة بِريارة وةرطَيراوةء فارسيةوة
ميرانى خانةدانى مَيذووى مَيذوونامةية ضاثكرَيت. ئةم
هاوضةرخةيانة، تورانى ئَيرانء ثادشايانى عوسمانىء
موكريانى هةذار خؤيدا لةكاتى يادهَينانةوةية جَيى
وةرطَيِراوة شةرةفنامةيةى ئةم يةكةمى بةرطى تةنيا

كوردييةكان. ميرنشينة دةوَلةتء بة كةتايبةتة

ــاوى   (جــــادةى مــَيــخــةك) ن
دالوةر بــَالونــةكــراوةى شيعرَيكى
ئايندةى لةذمارةى  يةء قةرةداغى 

دةيخوَينيتةوة. -دا ثةيك

دالوةر شيعرى نويَترين
دا قةرةداغى لة ثةيك-


