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  کرت فستیڤاکی تری جیھانیدا نمایش ده دان له یڤید تۆلھه فیلمی ده

 
 

 زیدی دین بایه الحه سه 
ند جارکیش  ندین فستیڤای جیھانی بوو و چه شداری چه دان به یڤید تۆلھه ی فیلمی ده وه پاش ئه
 13 رۆژی  ۆلۆنیا کهپ بت له شداری فستیڤایکی تر ده یان به مجاره ، ئه ڕووی رگری بۆوه رووبه

 .کات ست پده گون ده
 

ڤیستیڤای  رلین و له ن و به نده له  له شداری فیستڤای فیلمی کوردی بوه  به دان که یڤید تولھه فیلمی ده
،   بووه زیره لجه شداری فیستیڤای فیلمی دیکۆمنتی ئه  و دواجاریش به  کراوه غه ده ئیمارات قه فیلم له

ی گون تا 13 رۆژی  م ڤستیڤاه  ئه کرت که فستیڤای کراکۆوی پۆلۆنیا نمایش ده هیان ل مجاره ئه
 .بت وام ده رده یران به  حوزه5
 

لیلی  ر مانۆ خه رهنه دانی ده یڤید تۆلھه ناوبانگی کراکۆوی پۆلۆنیا، فیلمی کوردی ده ڤستیڤای به
  .ردسند ک کان په ییه وه ته  نونه بژارده شی هه بۆ به

 
،  ک زوریخ، لۆساننه کانی سویسرا وه ترین شاره وره مای گه ی سینه ر شاشه سه پکراو له فیلمی ئاماژه

مانیاش نمایش  هامبۆرگ و شتوتگارتی ئه ی له وه  له  جگه ل، برن و سۆلۆتھورن نمایشکراوه باسه
  .کرابوو
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ڵ و  کی پرۆفشنه یه شوه می کوردی دیکۆمنت به فیل مجاره که  یه مه ئه"ت  لیل ده لدوانکدا مانۆ خه له
  ن فستیڤاه الیه کان و له وروپییه ن ئه الیه سمی له ره کانی باکوور به ر شۆڕشی کورده سه له

 ".کرت  پشوازی لده وه کانه جیھانییه
 
ها  روه ئیمارات و هه شداری فستیڤالک بکات له  به دا که  نه م فیلمه هی ب تی تورکیا رگه وه ده

ڤزیۆن و  له کانی ته ناه که ی له وه وروپاش بۆ ئه ر وتانی ئه  سه وخۆ گوشاری خسته ناراسته
رژمی فاشیستی تورکیا "رنسانسی وت   به وه مباره لیل له کرت، مانۆ خه ماکان نمایش نه سینه
نگی ئازادی  وێ ده یه  و ده م فیلمه کات دژی ئه ڕ ده  شه وه موو ئیمکانکه هه ک و به یه  شوهموو هه به

تی رۆشنبیری  زاره  بۆ وه زاییان ناردوه ی ناڕه ندین نامه مۆ چه کان کپ بکات، تا رۆژی ئه کورده
نگ بکرت،   ئاسته  فیلمهم وێ ئه یانه کرگیراوانی تورکیا ده تی تورکیا و به وه  تیایدا ده سویسرا که

م  ، به  کراوه  فینانسه تی رۆشنبیری سویسراوه زاره ن وه الیه  له که ی فیلمه وه هۆی ئه به
 " وه ته م هشتراونه کانیان ب وه م نامه رجه  سه وه خۆشحاییه به
و  تی تورکیا و ئه وه کانی ده هۆی موداخله به"ئیمارات وتی  ش له که نمایشکردنی فیلمه ت به باره سه
نوان ئیمارات و تورکیا   له وره کی گه ی ناکۆکییه وه بی و بۆ ئه ره ر ئیماراتی عه  سه ی خرایه ختانه زه

ی  وه ر له عاتک به ند سه  راگرت و چه که ی ئیمارات بیاری دا فیلمه وه ره تی ده زاره بت، وه دروست نه
 ".گ کران  ئاسته که خشی فیلمه نمایش بکرت، په

 
 
 
 
 

 


