
لةسةر فيلمة نوَيترين شَيردا» حةشارطةى «لة فيلمى
بةرهةمى موسَل،  شارى بةتايبةت عَيراقء بارودؤخى 
كورد دةرهَينةرى دةرهَينانى رؤشنبيرىء وةزارةتى
لة هاتووة كؤتايى وَينةطرتن قؤناغى بةرؤذة. فكرى
بريارة كؤتايدان، ئامادةكارييةكانى مؤنتاذء قؤناغةكانى

هاليود ئةنجامبدرَين. لة قؤناغانةى دواتريش ئةو
سينةما  كارى ١٠ ساَلة ماوةى بةِرؤذ فكرى هونةرمةند

ديكؤمَينتارى  فيلمَيكى ٢٠٠٦ ضةند تاكو ساَلى دةكات، 
ئةنجامداوة. فيلمَيكيشى كورتة ضةند دةرهَيناوةو

ضيرؤكةكة دةكات، رذَيم رووخانى لة باس بيرؤكةكة -
طةنجن دوو  كارةكتةرةكان موسَلداية، شارى لةنَيو 

٥٠ لةسةد  دةبينآ عةرةبى طةنجَيكى رؤَلى يةكَيكيان
شتَيكى  كورديية.  ضيرؤكَيكة سةدى ٥٠ لة عةرةبىء
ناوةندو لة هةية  جياواز ضيرؤكى دوو راستةقينةية 

ستايَلَيكى نوَيية. ثَيمواية كة كؤتايدا يةكدةطرنةوة،

سيستم بؤ دةطةرَينمةوة كَيشة طةورةترين من -

ضةند طةر نيية. سينةمايى كولتوورى كة
بهَينمةوة، فيلمةكةم لةسةر نموونةيةك

كؤتايى   ٢٠٠٧ ثَيش فيلمةكة  بوو بريار 
زياتر مانط دوو  واتة بازار، بطاتة  بَيتء
كاكةيى فةلةكةدين رؤتينياتدابوو.  لة
دَيتة كة سينةماو بؤ جوانة هةستى
هةن دى كةسانى ئةو بازنةى لة دةرةوة
هةموو ثَيويستة نيية، راوبيرؤكةيةيان ئةو
تةنانةت كَيشةكان لة بةرثرسياربن
لة وةزارةتء لة  كةس بضووكترين  لة
سينةما هونةرى بةراستى دةريشةوة،
ثَيكةوة هةمووان دةبَيت طرنطة، زؤر
هونةرى هةستى دةبَيت  بةرثرسياربين، 
بَيت، بةهَيز زؤر دامودةزطايانة  لةو
كارى ثشتطيريى هاوكارىء خؤيان وابَيت
زؤر سينةما بَيهودةيى، نةيانطةيةننة بكةنء طةنجةكان
لةبةرئةوة دةبَيت بينةرى زؤر خةَلكَيكى ضونكة طرنطة

بين. خاآلنة ئاطادارى ئةو دةبَيت

هاتوون، هؤَليودةوة ئةمريكاو لة ستافةكة بةراستى -

وَينةطرتنء دةنطيين،  بوارى زؤر شارةزاى ٥ كةسى كة
طةنجَيكى كة فةرهادة هاوكار طرنطتر هةموويان لة
هةروةها كردووة. كارى هونةرى وةك بةتواناية كوردى
سوود ويستومة كوردةو زؤرى بةشَيكى نواندنيش
كة طةنجَيك ضةند وةربطرم،  خؤمان  ئةكتةرى لة
هونةرييةو ٪٥٠ بازرطانىء ٪٥٠ ئةماتورن ئةكتةرى
وةك دهؤك شارةكانى هةولَيرو سلَيمانىء لة ئةكتةرن

كردووة. بةشداريان نواندن
فيشن  هايدى  HD فيلمةكة سيستمى هةروةها
لة ناسراو زؤر دةرهَينةرى كة نوَيية سيستمَيكى
كاريان رودليطس  روبرت جاكسونء ثيتر نموونةى 
بة كوردستاندا لة كار يةكةمين كرد حةزم كردووة.

ثَيويستم  كاربكةمء سةربةخؤ ئةوةى بؤ بَيت  HD
لة تايتأل سةب زؤرجار نةبَيت، دراوسَييةك هيض بة 
فيلم سياسةتى دةطؤرَيت، ذَيرنووس  دراوسآ وآلتانى
لة باس ئةوةى بؤ الدةبرَيت لَى زؤر طرتةى دةطؤرَيت
بؤ هَينا دةرةوةم ستافى من نةكات. كورد سياسةتى
كواليتى رةنطء سينةمادا لة ضونكة تةكنيك، كارى

فيلمَيك وَينة بؤ زؤر طرنطن، فيلم فرؤشتنى بؤ رةنط
ئةمريكادا لة نةبَيت بةهَيز زؤر ضيرؤكةكةشى طةر
هةبَيتء بازارى دةتوانرَيت  بَيت باش  كواليتى بةس

بآلوبكرَيتةوة. دةتوانرَيت

بةهَيز زؤر رووداوَيكى  باسى فيلمة  ئةم -
بيرؤكةى سادةدا، زؤر ضيرؤكَيكى لة بةآلم دةكات،
بؤ هةروا  وآلت دةرةوةى بؤ تايبةتة زؤر ضيرؤكة ئةم
بةشَيكى ضةند بةآلم بةهَيزة،  زؤر  وآلتيش ناوةوةى
طرنطة لةنَيو زؤر سوثاى خؤمان، ئةوة هَيزو تَيداية بة
خؤمان، وآلتى بؤ كورد، بؤ بكةيت، فيلمدا بةرجةستةى
ئةمة دياربَيت بَيت لة شوَينَيكى ئاآليةكيش ثارضة طةر
بةرجةستةى فيلمةكةم  لة  كة  شانازيية  جَيى  من بؤ
وةربطرم سوود لةوةى تةئسير دةكات نة خاَلة ئةم بكةم.
بيانىء بدةن، طروثى يارمةتيم كة بةراستى طروثَيك لة
ئةمريكييةكان تةنانةت كة طروثَيكن ئةوروثى ئةمريكىء

ئيش. بؤ تةرخاندةكةن خؤيان بةهَيزنء زؤر

ئةمريكاداو لة هةية فيلم بآلوكةرةوةيةكى -
ضاوثَيكةوتنَيكمان كردووة، لةطةَلدا قسةيةكمان ضةند
فيلمى طةر هةنطاوَيكى باشة، سازداوة، ئةمة لةطةَلدا
وةك دةرةوة وآلتانى  لة وةربطيرَيت بَيتء كوردى
كارى بؤ دةتوانم دةبمء دَلخؤش ئيتر بآلوكردنةوة،
خؤيان ئةوان  بكةمةوة، دى ثرؤذةى لة بير ئايندة 

طرنطة... زؤر اليةنة ئةو بآلويدةكةنةوة، ثةخشء

مادة، سةر دةطةرَيتةوة فيلم بازارى -
من دةكةينةوة، مادة بير لة بازارى فيلم دةَلَيين كاتَيك
ثارةى دةكرد زؤر كةس ضاوةرَيى  ئيشةم كرد، ئةو  تا
يارمةتيشيان بضووكترين ئةطةر تةنانةت بياندرَيتآ،
تةنها كة  فَيربووة  ئَيمة خةَلكى كارة، ئةو بؤ  دابَيت 
بكةيتةوة لةوة بير تؤ دةبَيت  دةكاتةوة،  ثارة لة بير
نةيةت بينةرت تؤ طةر بازار، بخةيتة ناو فيلمةكانيش
بةرهةمى فيلمة ئةم فيلمةكةو  بليتى  بة بدات ثارة
فيلم نمايشى هؤَلى كوردستان لة دةرنةكات، خؤى
سةر دةضمة زؤرجار من نابَيت. سينةماش ئةوة نةبَيت
دةَلَيم من نا؟ يان هةية كوردى سينةماى باسةى ئةو

نيية.

هةية، طةلَيك دةزانن كةمى بة زؤر ئةمريكاوة لة -
ضيية، كوردى سينةمايى  بةرهةمى كوردةء  ناوى
دةرةوةى بؤ دةضَيت كة  فيلم دوو  يةك هةبوونى بة
دةبن فَيستيظاَلَيك  ضةند بةشداريى ئةوانة وآلت، 

لةسةر فيلم بآلوكردنةوةى سيستمى سةر ناضنة 
لةسةر فيلم بآلوكردنةوةى سيستمى جيهان. ئاستى 

لة  بكرَيت كؤثى  DVD كة ئةوةية جيهان ئاستى
فيلميان كة  دةكةم  لةوانة دةستخؤشى من  ماليزيا. 
دةرةوةى دةضنة كة  بةرهةمانةى ئةم بةرهةمهَيناوة. 
خؤمان، ثروثاطةندةى رؤذنامةى بةشداردةبن لة وآلتء
هةية بةهَيزت  بآلوكراوةيةكى ئةوةية فيلم سستمى
خؤت ثروثاطةندةى تؤ ئاسيادا، ئةمريكاو ئاستى لةسةر

دوو نرخء قيمةتى  يةك TV جيهانى سينى ئةوةية لة
كة  ببينى  TV وة ئينتةرنَيت هَيَلى لةسةر فيلمةكة
طرنطن زؤر ئةمانة دةبَيت، بازارى ضؤن فيلمةكة
دةكرَين دةبَيت جَيبةجآ ناياسايش رَيطةى ئةوانةى لة

بَيت. خؤش ثَيت

كوردى بينةرى بؤ كوردى فيلمى سةرةتا دةبَيت -
بيانى تةواو  فيلمَيكى  رؤذَيك طةر بةآلم  بكةيت،
لة جيهان متمانةمانة بوونى ئامانجمان بكةيت، يةكةم

بكةين. فيلم دةتوانين ئَيمة كة

كردووةو كارمان ثراكتيكى  بة فيلمة  ئةم بؤ -
لَيدةكات وام كة ئةمة باشترين خاَلة ضيية، زانيويشمانة
لة بكةم ميزانى داواى ئةطةر سبةي دوو سبةينآء
دى كةسَيكى هةر يان فيكرى كة بزانن وآلت دةرةوةى
بةدةستبهَينَيتء كوردستان لة عَيراقء لة فيلم دةتوانآ
فيلمى بؤ بدؤزيتةوة. وآلت دةرةوةى لة مةسرةفى
ثَييان جوانةو خوَيندراوةتةوة سكرَيثتةكةى داهاتوو كة
دةبَيت ئةمة دةكةين، زؤر خةياَلى  ميزانييةكى داواى
بكةن ثآ متمانةت ئةوان هةتا هةبَيت جوانت ئيشَيكى

بةرهةمبهَينَيت. فيلم كة
ضونكة قورسة، زؤر سينةما بؤ وآلت دةرةوةى لة فيلم
قورسة، سيستةميان بؤية هةية بةهَيزيان فيلمى ئةوان

ئَيمة هيضمان نيية.
شةثؤلى عَيراقة، وةزعى لةسةر من فيلمةكةى
لة بيرم من زؤرة. دنيادا  لة جؤرة ئةو  بةرهةمهَينانى
خؤمان، هةَلبذاردنةكانى لة بيرم ئةمريكا، هةَلبذاردنى

طشتيى  سياسةتى لة بيرم ١٤٠ كردؤتةوة. مادةى لة
بةرامبةر ئةوروثاش سياسةتى و عَيراق بةرامبةر جيهان
رةنطى فيلمةكةدا لة ئةمانة طشتى كردؤتةوة. ئةمريكا
فيلمةو ئةم ناو بضينة سياسيانة طرنطة زؤر داوةتةوة
ذيان دةروات؟ كوآ بةرةو عَيراق  بَيت لةوة ضاومان
لة ثارضةيةكة كوردستانيش كة بةطشتى عَيراق لةناو
موسأل وةك شارَيكى بة نموونة؛ ضؤنة؟ فيدراأل، عَيراقى
كوردو هى ثارضةيةكى كة ثارضة دوو شارَيكى وةك
ئةوانة تَيداية مةسيحيى دى ثارضةيةكى مةسيحييةو
لة ثر  شارَيكى موسَل بكةين، باسيان كة زؤر طرنطن

جيهان. ديارن بؤ خاَلى دييانةتة، ئةمانة
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