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مای  زیزۆ نژاد، فیلمکی سینه مید عه رھنانی حه ده  له) اشک سرما ( رما  فیلمی فرمسکی سه
  ک فیلمککی ئاماتۆر دته و وه  ژاره زۆر ھه  وه رییه ی ھونه نه باری تکنیکی و الیه  له  که  ئرانه

و  ، ئه مادا نیه سینه  ری و تکنیکی له باری ھونه  من زانیاری پویستم له  ی که وه ر ئه به له. ر چاو به
بدون و   وه ر ئه سه  له ھیوادارم  مایی که نم بۆ مامۆستایان و شارازایانی سینه داده  نه الیه

. تی گرییه ھه  که فیلمه  که  ستکه به رۆک و مه م ناوه وێ باسی ل بکه مه ی من ئه وه ئه. بنوسن
ر  سه  چمه م و پاشان ده که ده  که ن و شون و کاتی فیلمه دیمه  کی کورت به یه تا ئاماژه ره سه
  . که ر فیلمه سه  کان له و راستییه  خنه ره

کی  گایه پایه  کانی کوردستان ڕادبرێ که شاخاوییه  گوندکی ناوچه  له" رما  فرمسکی سه" می فیل 
ی  هش ڕه ھه  وه رگه ن ھزی پشمه الیه  وام له رده گاکا به و پایه  وتووه که وێ ھه شی ئران له رته ئه
گا  پایه  لدان له  ربه بۆ زه  رگه ھزی پشمه  ک که یه نھا ڕگه ته.  یه ترسی گیرانی ھه و مه  ره سه  له
ر  سه  چنه رباز ده وام سه رده به  که  که ڕه ر ڕگای مقه سه  له) غام ئه(  دانانی میینه ،کاری دن  به

  به" کیانی   ناسراو به - کیانی  کاوه" ناوی   ربازک به کۆتاییدا سه  و و له قنه ته کان و ده مینه
ڵ کچکی  گه رباز کیانی له سه. کان ی مینه وه کردنه بؤ پووچه  ڕه و مقه ێ بۆ ئهرنرد تی ده تایبه

  که ب و فیلمه ئاشنا ده  و گونده له " نڕۆژی"ھنی  ناوی نه  ناوی ڕوناک به  کوردی شوان به
 ،ھنی شی ڕکخستنی نه ک به ڕۆژین وه.  وه بته ڕوا و ده ده  و دووانه ندی ئه ر پوه سه  زۆرتر له

ندی  پوه  رگرتن له ک وه که  دا به وڵ ده ھه  رگه دا و ھزی پشمه ده  رگه تی ھزی پشمه هیارم
  یکه وه رئه به ، لهناوی ببات  و له داوه  بخاته  ربازه و سه رباز کیانی ئه ڵ سه گه ڕوناک یان ڕۆژین له

  له  یه وره و ڕگرکی گه  یه هکان دا ھ ی مینه وه کردنه پوچه  کی باشی له زاییه رباز کیانی شاره سه
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رپرسانی  ن به الیه  م ڕۆژین له رباز کیانی و ھه م سه ھه.  رگه م چاالکی ھزی پشمه رده به
ھۆی   ب و زۆر جار به ندییان نه و پوه  ک قسه ڵ یه گه له  که  ره سه  ستۆیان له په پاه  ناوه خۆیه
  ر که سه  نه خه ستۆی ده په رپرسانی ڕۆژین، پاه به  وه کی تره الیه  له. درن سزا ده  وه وه ئه

وڵ  ڕۆژین ھه  ی که و جارانه کک له یه  له. خسن هلی کوشتنی ب ڵ بگرێ و ھه گه له ندی پوه
کان بیکوژن،  رگه پشمه  خسن که به  وه لی ئه ف ھه  و و به داوه  رباز کیانی بخاته دات سه ده

  و و ڕۆژک له ی شه رباز کیانی و ڕۆژین بۆ ماوه ردا دت و سه سه  باو بۆران و تۆفان به
ن بۆ  ده تی ده وڵ و یارمه ھه –رباز کیانی  هزۆرتر س –ر دوکیان  و ھه  وه مننه وتک دا ده شکه ئه

شی  ڵ ڕۆژین به گه له  یه ر شتکی ھه و ھه  رباز کیانی زۆر دڵ ئاوایه سه. کتر زیندوو مانی یه
دا  م ماوه له. یخوات ده  وه دزییه  و به قی پ یه ڕه  ک نانه یه نھا پارچه م ڕۆژین ته کات، به ده

زۆر   ئاگای له ی گوندی، ک کچکی ساده ب و ڕۆژین وه نوانیاندا دروست ده  له  گفتوگۆ و قسه
  وه هل ی ب ته رگه  جارک له. کات رباز کیانی ده کانی سه قسه  ت به ناعه و زوو قه  شت نیه
کۆتاییدا   و نایکات و له م ئه بیکوژێ، به دا که وته شکه ئه  له  هڕۆژین ک  دا به ستور ده ده  رگه پشمه

کش و  شون خۆیدا ڕاده  به ، ج چووه  قاچکی له  ڕۆژین که ،رباز کیانی و ڕۆژی دوایی سه
ش  که کۆتایی فیلمه  له. بن ڕ ده واندا دن و توشی شه شون ئه  کانی تر به ربازه و سه  رگه پشمه
بۆ   گهر زۆری پشمه  و ۆ به ن ڕۆژینه الیه  له  ر مینک که سه  وته که رباز کیانی ده دا سه
ویش  ئه  دێ بۆ الی که دا و ڕۆژینیش ھه ست ده ده  لماندی پاکی خۆی چندرا بوو، گیانی له سه
ک  ر وه ھه  که کانی فیلمه نه دیمه .دا ست ده ده  ویش گیانی له ر مینکی تر و ئه سه  وته که ده

ناو شار شون   جارک ڕۆژین له .دات ڕوو ده  هگاک ری پایه ورو به ده  زۆرتر لهباسم کرد 
  که کی گونده ک دوو جاریش ناو مای خه یه .ی گه ندی گرتن له وت بۆ پوه که رباز کیانی ده سه

  رمانکردنی کچه و ده  که کان بۆ گونده رگه ڵ ھاتنی پشمه گه ب له ھاوکات ده  دات که پیشان ده
ی زستان  چله  م له و ھه  رزی ھاوین ڕوویداوه وه  م له ھه  که کاتی فیلمه. کی بریندار یه رگه پشمه
.فر و بۆران دا و به  

و  سالمییھموری ئوبۆ ج  یه نده پوپاگه  یه" رما فرمسکی سه"ی ی دروشم و ئامانجی فیلم وه ئه
ریتی  لتور و داب و نه ت که نانه ران و ته کردنی ڕاستی و مژوو و باری ژیان و گوزه واشه چه

  وه ئه.  شه رته وێ ڕۆی ئه که ر چاو ده دا به و فیلمه له  هککی  ره مین ناڕاستی سه که یه. یت کوردایه
و   یه تی ئاماده وه و ده رمی ک ھزکی فه ش وه رته کوردستان ئه  له  که  کی ئاشکرایه ڕاستیه

کاندا  ربازخانه سه  کان و له ری شاره ورو به ده  ک باڵ و ئامرازی دارگیرکردن زۆرتر له وه
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  ری کوردستان له ی ھزی دارگیرکهت سه و ئاسایش و دابین کردنی دهپاراستن .  جگیره
  که  ستۆی سوپای پاسدارانه ئه  ، له یه ئاماده  رگه ھزی پشمه  ی که ناوچانه و کان و له گونده

  کی ناناسن و له نی و خه ده رانی مه تی و ژیان و گوزه یه ماو پرنسیبی کۆمه تاییترین بنه ره سه
نھا  ترسن و ته س ده مو که ھه  ر له ر ھزکی دارگیرکه ک ھه وام وه رده به. رچاوی ناگرن به
  وه ئه.  رکوته ک و زۆر و ترساندن و سه  چهخش به وا بونیان پده ماف و ڕه  تک که قانیه ھه

ئاستکی زۆر   و له  کان نیه گونده  ربازی له کی سه گایه ش ھیچ پایه رته ئه  که  کی ڕوونه ڕاستییه
رکی  رباز ئه دار و سه جه ره ش دا ده رته ئه  له.  وه بنه ده  رگه ڕووی ھزی پشمه م دا ڕوبه که

سیجی  سوپای پاسداران دا پاسدار و به  م له ن، به به ده  ڕوه داری بهرککی ئی بینن و ئه خۆیان ده
تکی ئایینی و  ساله کو ره ، به زیفه رککی ئیداری و وه ک ئه نه  بینن که ور ده و جاش ده

  ک له یه وه ر کرده ھهن و  که ک شتکی پیرۆز چاوی لده وه  که  ر شانه سه  ن له یه ئایدۆلۆژیایانه
  ند له ر چه بیندرێ ھه دا ده که کانی فیلمه نه دیمه  ی له وه ئه. بینن وا ده ڕه  دا به ئایینیه  ڕه باوهپناو 
کانی سوپای پاسداران  وشت و پرنسیبه ڵ ره گه له  تی ھاوشانه واوه ته  م به شدا، به رته رگی ئه به
  .دا

گشتی و   لتوری کورد به که  ک له یمایهپیشاندانی س  که کانی ناو فیلمه شواندنه  ککی تر له یه 
وڵ  وام ھه رده به  رگه دا پشمه که فیلمه  ک پشتر باسم کرد له ر وه ھه.  تیه تایبه  به  رگه پشمه

  که ربازه دا، سه نوان ڕۆژین و کیانی  ک له ندییه ی ف و دروست کردنی پوه ڕگه  دات له ده
ڕاستی و   ب ی دوور له کردن و شواندنکی تا  واشه چه  هم ئه. نوی ببات  و له داوه  بخاته

ک  که  به  که  بووه تیدا نه تایبه  به  رگه گشتی و پشمه  لتوری کورد به که  رگیز له ھه.   ته ئینسانیه
  وام و به رده کورد به  وه له  جگه. ناو ببات  و له ئه ،ماح خستنی دوژمن ته ژن و به  رگرتن له وه

کانی خۆی  سته به مانی مه تی و قاره ئازایه  و به  وه هڕووی دوژمنی خۆی بۆت یی مژوو ڕووبهدرژا
تی و پرنسیبی خۆی  سایه م که زموون بوبت و قوربانی زۆری داب، به ب ئه  نده رچه ، ھه پکاوه

ک ف و  نا بۆ شوازی نامرۆیی و نامۆرالی وه په  که  بینیوه خۆی الواز نه  نده وه و ئه  پاراستووه
  یره رکی غه ت بینه نانه ته  پم وا نیه. ت بگرێ ری ئافره شهنی سۆز و ڕاک الیه  هرگرتن ل ک وه که

  وانه کانی تریش، له وه ته ناو نه  له  بکات، چونکه  که فیلمه  له  شه و به به  و متمانه ڕ  کوردیش باوه
کورد . بینن ڕاست ئهر ترس و سه کی بور و نه تیه سایه هکو   وه ته ک نه ی فارس، کورد وه وه ته نه
ری سکسی  ک فریورده ت وه ھزی ئافره  کی له ک که کی نه ره دوژمنی ده  ر رانبه به  له
  ، جگهژنان ھنی  باتی ئاشکرا و نه خۆش کردن بۆ خه  مینه ڕکخستن و زه  کو به ، به گرتووه رنه وه
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کو  ی کوردستان، به زادیخوازانهی ئا وه جونه  خشی به کی زۆری به ھز و توانایه  ی که وه له
م  به .ی  ڕزگاری ژنان ڕۆشنبیری و پرۆسه  م کرد بۆ راھه ی فه وره گۆڕان و شۆڕشکی گه

 -ک یه رگه پشمه  م ژنه ھه  بین وه ور ده ن دهم ڕۆژی دا ھه که فیلمه  له -دا و فیلمه ڕۆی ژن، له
شوانی   بته ده  واره خونده  ی که وه ی ئهڕا ره ڕۆژین سه .درێ زۆر ناڕاست و شواو پیشان ده

ستی  دارده  بته ب ئاگای خۆیدا ده  له. کات چی ئه  ئاگای ل نیه  ک کچکی ساویلکه ڕ و وه مه
تکی ناشیرینی  ڕواه  ی که که رگه پشمه  ژنه.  وه ترسیه مه  پاکی خۆی بخاته  یه و ئاماده  رگه پشمه

و  له  جگه .کش ده  ره کی نامۆ جگه یه شوه  درێ به نیشان ده  دا که نه ند دیمه و چه ، له یه ھه
توانین و جیھان   کا له پ ده گوزارشتکی ڕوون و پبه  که م پکرد، فیلمه ئاماژه  که  شواندنانه

رکی  وه ژن بوونه  وه ی ئایینه ڕوانگه  له. گادا کۆمه  ی ژن له ر کشه سه  له بینی ئاینی و ئیسالم
زا  پسپۆڕ و شاره  نده رچه و و ھه م و ئه ستی ئه ئامرازی ده  بته ده  که  یه ق و ساویلکه م ئه که

و کردن و  یه هپ.  و الوازه تی و لۆژیک الی ئه ستیه چی سۆز و ھه م ملکه بت، به
و   چووه  ڕوه کۆماری ئیسالمی بهتی  سه درژایی ده  ، به و بۆچوونه رکردنی ئه به سته ده
خالقیات و کۆنتۆڵ و سنوردارکردنی ماف  ی یاسا و دیاری کردنی ئهبۆ داڕشتن  ک بووه مایه بنه

کۆماری   ت له سه ت و ده ر بوارکی تری سیاسه ک ھه دا وه که فیلمه  له. ک کانی خه و ئازادییه
ستی و  ره په می کۆنه مینه خۆش کردن و ج خستنی سیسته نگاو بۆ زه مین ھه که ئیسالمی دا، یه

کان و دونیای ئازاد و مۆدن و  کردنی ڕاستی یه واشه ، شواندن و چه نهوتوا شی دواکه ڕه
  . کسانه یه

  کات به مر ده کان ئه رگه ی پشمه که رپرسی یه دا به که فیلمهی  دیکهکانی  نه دیمه  کک له یه  له 
ا پیا رنجی ڕاکش ت رباز کیانی بچنت و پاشان سه ر ڕی سه سه  ب مینک له ده  ڕۆژین که

منیش  : ی تر ده که رگه پشمه  ژنه. ڕن ڕاپه  رکه و ئه نیا ئه ب تاقی ته ڕۆژین ده.  وه قته بته
شی  به  له : ده  که رپرسه  بۆ چی؟ بهپرس ده  که رگه  نا، پشمه ده  که پرسه به.  گه بچم له

ش  وه ئه. لمن ی خۆی بسهب پاک گومانم، ده  ل ی به.  کداری دا بۆ ۆ بۆچی مان نیه چه
  له. بشوندرتپ  یکان سیمای راستیه  که  وی پدراوه وام ھه رده به  که  کی تره ناڕاستیه

  که ی فیلمه وانه پچه  و به  بووه پاکی نه لماندنی و سه  م و تۆه ت ته دا قه رگه لتوری پشمه که
دکی   ک به ری خه ماوه و چ بۆ جه  رگه چ بۆ ناوخۆی ھزی پشمه ،ندامان م ئه رجه سه

ی ک یه پناسهبیندرێ  ده دا  لره ی وه ئه . وه کرده کانیان شی ده ھۆکاری کردار و بیاره  وه فراوانه
   .کوردستان  کدار له حیزبکی سیاسی چهبۆ   یه ته چه و باندکی ییمافیا
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رماو  و سه  وه مننه ترسی دار دا ده بارکی ناخۆش و مه  ڕۆژین و کیانی له  کا که وته شکه ئه  له 
بۆ ھنانی پووش   وه ره ده  چته ند جار ده کات، کیانی چه مانیان لده ی نه ڕشه و ھه تی و شه برسیه

گرێ تا کیانی ڕی ل ون بب، جارک  فر ده به  به  که وته شکه رگای ئه دهجارک بۆ ئاگر، ڕۆژین 
. خوات ده  وه دزییه  ی به که ، نانه وه بته شیمان ده م زوو په بیکوژێ به  مانچه ده  دات به وڵ ده ھه
  رگه گشتی و پشمه  ریتی کورد به لتورو داب و نه ر که رانبه به  درۆ و ناڕاستیه  مانه موئه ھه
بۆ میوان و   بووه دکی فراوانی ھه  میشه کورد ھه. کانیان نهدوژم  ر به رانبه ت به نانه ته ت، تایبه به
م ڕز و جگاو  رخۆی به به  ته ختی و تای داوه سه. وماو ریب و ل قه کی غه ت بۆ خه تایبه  به

ر  رانبه ی خۆی به قسه  ڕوو و ئازایانه ڕووبه  له  میشه ھه.  ناسی پاراستووهوش و نه شونی میوان
تی و  غه ڕای سه هر برینداری دوژمنی سه  که  یان جار پش ھاتووه ده.  خوازی خۆی کردوه نه

کورد . رمانی کردون و پاشان ئازادی کردوون دهبۆ شونی ئاسایش و   وه بارگرانی گواستۆته
  وه ره سه  پشته  یان له بخوات  وه دزییه  به  قه ڕه  نانه  که  لتوری نزم نیه ون و کهور ده  نده وه ئه
.یاری خۆی بکات نه  له  قه ته  

ن بۆ  که رباز کیانی ده سه  تی به کان پشنیاری یارمه جاشه  که کانی فیلمه نه دیمه  کک له یه  له 
گای کوردی،  ی بوون و کۆمه کراوه شکی جیانه ک به وه  وه داخه به. کان ی مینه وه کردنه پووچه

. یه ئامادهش  لرهڕزی جاش  سیمای نابه  

رباز کیانی  کاتک سه. پکردنن  ج ی ئاماژه  که  یه دا ھه که فیلمه  کی تری تایش له ن ڕاستیه چه 
نی  ک دوو دیمه هڕ، ی شوانی مه  وار بویته ک کچکی خونده تۆ وه  پرس چۆنه ڕۆژین ده  له

کاتک دا   کورکی الو له  درێ که ی پیشان ده وه ک بیره ی ڕۆژین وه کوشتنی براکه  کورت له
متان کوشت،  براکه:  ڕۆژین ده. کوژرێ و ده  گولله  ر به  وته که ده  ،یه وه کۆه  لیسکی به ته

رباز کیانی  سه. چن نه نو لهتا کانمان  ڕه شوانی مه  ببم به  وه شار بمه  منیش ناچار بووم له
و   کی نیه یه ر قسه ری دارگیرکه کاندا ، نونه گه به  کک له م یه رده به  له  لره. ب نگ ده بده
. ب نگ ده بده  

بۆچی؟ بۆ مینتان بۆ   ڕه م شه ؟ ئه بۆ ئاوایه  پرس باشه گفتوگۆکاندا ڕۆژین ده  شکی تر له به  له
  ، ئوه م ده وه  ن؟ کیانی له که مان ل ده قه ناھنن؟ بۆ ته  که و خه واز له بۆ  نن؟ ئوه داده
م  به. ژین ده  وه ویستیه پاکی و خؤشه  به.  یه دکی پاکتان ھه. ن ساده .یرن کی سه یه وه ته نه

م بار  له  ند قسه چه  به. کات و کارتان ت ده م و ئه ی ئه زوو قسه  که  دایه وه ی له که خراپیه
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. لوول رده گه  بته پاشان ده .وام ناب رده زۆر به . با وایه  ک شنه وه   شوهم  ئه. و بار ئه  ونه که ده
  ی که ربازانه و سه ی ئه پرس بۆ زۆربه ڕۆژین ده .رناچ سه  لول به رده با و گه شنه  م ژیان به به

.  تی خۆیان وشت و عاده بۆ ڕه  وه ڕته گه ده: ی کوردن؟ کیانی ده  وه گرنه ده مینیان پ ھه
مترتان  مینی که  ن که خه پش ده وان وه ئه  وه ر ئه به له  نگه ی ڕه ڕۆژین ده. کی باشن یه رگه پشمه

کی  یه ه کانی تر مامه ڵ کورده گه وان له ئه.  وا نیه  وه کرده  م به  به کیانی ده. بۆ بچنن
و   قسه  که  سکه خائین که:  کیانی ده. وان خائینن ، ئه به:  ین دهڕۆژ.  یه خراپتریان ھه
  ن که یه گه مو ڕاده ھه  کا، به ر ده به ربازی له رباز کاتک جلی سه سه. ب ک نه ک یه کرداری وه

کا و چی ده  یه  ک.  

تی تاک و کۆی کورد  یه رونی و کۆمه ر باری ده سه  کی تاڵ له کانی کیانی دا، ڕاستیه قسه  له
.لدوان ناکا  پویست به  کرێ، که دی ده به  

2007ئاوریلی   
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