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    کانی وره گه  ه ن و ھه نده ستیڤای فیلمی کوردی لهف والیسی پشتی که  له
  

  مال ر که نگه سه: نوسینی 
  

 دانینجام ئه  که  ھیچ گومانی تدانیه
گرانترین   له  ککه فستیڤای فیلم یه

دا  م نوسینه ؛ له  بردن وهڕ به  ینکا کاره
ڵ  گه له م که ستنیشان ده زمونی خۆم ده ئه
تی  فستیڤای فیلمی  رایه به ڕوه هب

شداری  به  ن کاتک ویستم نده له  کوردی له
  .م  بکه

  
فستیڤای فیلمی کوردی   که  ئاشکرایه

م  ئه  هک  جاریانه مین ھه 6ن  نده له
، گۆڵ و  وهڕ ن به به ده  فستیڤاه

و  ڕۆژئاوا  بناسنن بهرد رانی کو رھنه ندی کوردو ده رمه نهھو  که  یه وه ئه یان که ئامانجه
  له مفیل  م فستیڤاه ، ئه وه نهیدانی فیلم کرد ناو مه  بھننه رانی نوێ رھنه ده فیلمی

رکی کورد بیت  رھنه تۆ ده  ی که یه و ڕاده گرن تا ئه رده وه  وه ھانهری جی رانسه موو سه ھه
  .ر کورد کردبت سه ندک بیت فیلمت له مهر یان ھونه

  
ی گمان  بۆ باشووری کوردستان له  وه چوومه  خۆ کاتک که ربه رکی سه رھنه ک ده همنیش و

و '  Mix'  'ڵ تکه' ناوی به گرتنی فیلمک   ودانم بۆ ونه هھ  بهدا  2008شتی  ھه
یان مامۆستای  ئستا زۆربه  که  وه کانم ببینمه جوانه ره یمانگای ھونه کانی په ه ھاوه
ما و ارخۆیان ڕۆژک تیایدا قوتابی  د  هیمانگای ک مان په ھه  انن لهک جوانه  ره ھونه

کانی  ره کته چاکترین ئه   ندک له ھه  به  وانه ای خۆم ئهبو به  چونکه ،رھنان بوون ده
  .کوردستاندا  نررن له مۆ داده ئه
  

م ، زۆر  گرتن ڕک بخه ڕیم تا ونه خت و ناخۆشدا تپه بارکی زۆرسه  ی به وه پاش ئه
ند  چه  ی مۆنتاژکردن ، که پۆسه  ستم کرد به ن و ده نده بۆ له  وه ھاتمه  خۆشحاڵ بووم که

  نگ چاکردن و به تی و ڕه تایبهری  کاریگه  ی پر بوو له وه ر ئه به مانگکی خایاند له
نجی  له  یاند و وه ئاکام گه  مایی مۆنتاژم به کی زۆر سینه یه وهشله 2009مانگی پ  
  .ن نمایش کرا نده له
  

ن  نده له  م نارد بۆ فستیڤای فیلمی کوردی له که همدا فیل 2009ی  6مانگی   کاتک له
فۆن و  له ی و ته ئیمه  له ک ندیه یوه مک یان په ھیچ وه  رسامی بووم چونکه زۆر توشی سه

فستیڤاڵ   ند مانگک که چه پاش  ، که سانی ناو فستیڤاه که  یشت له گه ھتد پنه.. و نامه
ست  ده به  فته پش دووھه ،بیست نه  وه کم لیانه یه و منیش ھیچ ووشه  وه بووه نزیک ده
یس  ی فه ڕگه  م  له بکه  وهندیان پ یوه هپ  وم دا که ھه  که فیستیڤاه  پکردنی
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  نه ئیشی  وهران دانیا که ره ر ماپه سه له  یان که که له هئیم   چونکه ) facebook( وه بووکه
بوو یان   ه کردبت یان ھه سک چکی نه پ بووبت و که  نده مه ئه  نگه کرد یان ڕه ده
یشتنم  گه ی نه یشت و نیشانه گه ده نارد نه چ ئیمیکم ده ھه  بوو چونکه بوونی نه ن سه ئه

مووی  ر ھه دن ھهنار م بۆ ده نامه  وه یله س ئیمه  ڕاستیدا من له  له  وه ھاته بۆ ده
  .ووتویی که رنه سه  بۆم به  وه ڕایه هگ ده
  

سیجکی بۆ ناردم  مه ویش کرد ئه  وه که سکی گرنگی فستیڤاله که  ندیم به یوه په  کاتک که
  ی که وه یم بۆ ناردی پاش ئه من ئیمه(   وه ی خواره یه م شوه به  وه ه) facebook(ی  ڕگه  له

بۆ  بۆ پیشبک و   بژرراوه نه ی تۆ ھه که فیلمه  بیاردان گوتیان که خۆی ربه ی سه هتکۆمی
سمان بانگھشت  که 7  ی فستیڤاڵ ئمه ک کۆمیته فستیڤاڵ ، وه ی پۆگرامی له سه مه

چ   ن که ر بده سه بژیرن و بیاری له کان ھه تا فیلمه  یان تدایه کوردو بگانه  که  کردووه
ی  کۆمیته ن الیه بژررا له ی تۆ ھه که لمه، فی وه داخه به ک بچت بۆ پیشبکمفیل
  .) وه بژاردنه ھه
  

بم، نیشانی لی حای ب  بوو که ھام نه ھیچ شانسکی وه  وه بار خونده 5م  یه م نامه من ئه
  که  لی تدایهکرد، ئیحتیما ده ر نه دهریان ل ھیچیان سه  کوردو بگانه  دا له سکم ند که چه
  به  تی که تایبه به  ه ته مه  مه ئه!! ردووکیان  گیرابت یان ھه ر نه رگیرابت یان وه وه

م بۆ ڕوون  شه م به ئه  ھات که بۆ نه   وه وانه ییکم له یچ ئیمهھئینگلیزی نوسرابت پاشان 
یانی چی )  وه بژاردنه ی ھه هتن کۆمی الیه بژررا له ی تۆ ھه که ، فیلمه  وه داخه به(   وه بکاته

  ! و چۆن ؟! ؟
  
  !بژررا نه م ھه که بۆچی فیلمه  که  دراوه نه پ مک یه وه ھیچ ڕوونکردنه  وه

( م کرد  ن نده ڤای فیلمی کوردی لهیڕی فست نی ماپه ند ڕۆژک دیده پاش چه
www.lkff.co.uk ( بینی  ،م ساڵ کرد بۆ ئه کانم ده فیلمه  ی کورته رنامه به ماشای و تهت

!!   وه پشبکه  به  ندی نیه یوه په  که  یه وان پرۆگرامی تریشیان ھه ئه  که م کرد وه ئه
  شی سکرین و نیشاندانی ئاساییدا که به  له  یه ھه فیلمی کورت 3  تبینیم کرد که

   وه!!!   یه وه رکی کورده رھنه هن د الیه دوانیان له  که،  وه پشبککه  به  ندی نیه یوه په
فیلم  3  کاته ده  که!!   دایه ناو پشبککه  له  که  هی ک فیلمی تری ھه ر یه رھنه مان ده ھه

م  سمی ئه مژووی ھیچ فستیڤاکی ڕه  له!! ر  رھنه ک ده فیلم بۆ یه 3 . ره رھنه و ده بۆ ئه
  !  داوه  ڕووی نهدا شتی وا  جیھانه

  
ن  نده ردی له کانی فستیڤای فیلمی کو ئاکامه  کک له ر یه ، گه ی تدا نیهڕاست  م کاره ئه

  که  ری نیه ت ئایا دادوهرانی کورد ب رھنه ندی کوردو ده رمه نیشاندان و پناسینی ھونه
کی تر  یه ن؟ ڕووه رکی ترو شانسی بده رھنه ده  فیلمی ن به بکه  فیلمه 3و  کک له یه

  بوو؟ ده چاکتر نه  وه ناوه  تر بھننه سازکین یان فیلم  نیشان بده
  

و  مان ئه ھه  بت باس بکررت  و ده  کاریه پهخرا و یه وره کی گه یه ه ھه ھا روه ھه  ی که وه ئه
ر  ھنهر مان ده ر ھه شدا ھه وه ڵ ئه گه مساڵ  له درت ئه فیلمی لده 3  ی که ره رھنه ده

کات  ی خۆی ده که فیلمه حاکمی یانی خۆی  که  !!که ستیڤاهف ی) حاکم(ری دادوه  به  دانراوه
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پشبکشدا بت و    بت و له کدا فیلمت ھهفستیڤا  بت له ن بوو ؟ چۆن دهچۆ  مه ئه
ی سک که  ش نیه سه و که ر ئه ھه !! دا و فستیڤاه له ی خۆت بیت که فیلمه حاکمی خۆشت

م  کی ئهچ فستیڤا  له  مه دا ئه تیڤاهم فس درت له لده یمو فیل  حاکمه که  یه تریش ھه
رانی  به ڕوه به  فیلم سازی کورد وه  له  ن په نده له !!!؟ دا ڕووی داوه دونیا شارستانیه
  .یاناسن فستیڤاڵ باش ده

  
ان فیلم و دووانی 3  ی که  ڕزانه به  ره رھنه و ده ی ئه رباره ده  یکم نیهھیچ شتمن خۆم 

ن  نده فستیڤای فیلمی کوردی له  که  یه وه ی من ئه قکه ته مه ، ده حاکمیشنو  یه ھه
ر  جیھان، گه  به  ندی کورده رمه ری کوردو ھونه رھنه ی ناساندن و نیشاندانی دهنکا گۆه

  وه .  پکاوه ی نه که فستیڤاه کانی یان گۆڵ و ئامانجه م کاره ئهم  ده لم بپرسن تا ئستا
  .کان بژاردنی فیلمه ی ھه شوه  له  یه پرسیاری زۆر ھه

  
  ن نده له –مال  ر که نگه سه


