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٢٠٠٨ تمموزی ژمارە(٢٦)

وتانی ل رۆشـــنبیری وەزارەتی ئاگاداربم، من ھنـــدەی
و ھونری كاروباری ل چاالك زۆر وەزارەتكـــی دونیادا،
نالی لسرجم وەدایل وەزارەت ئم گرنگیی فرھنگی،
پویســـتی بپی و ژانرە ھر ئدەبییكاندا، و ھونـــری
مسۆگرە. خۆی تایبتی بودجی و تایبتی گرینگی خۆی
سای چند ئو ماوەی خۆشمان ل رۆشنبیری وەزارەتی
بم ئنجامداوە، زۆری كاری ھناگـــرێ خوا رابردوودا،
ب ،بووین و رەخن ســـرنج مایی زۆر ل كارەكانیشـــی
و كلیپ پارە بۆ ھندە پشـــتر، ســـای دوو نموون لم
چوار س كموە بالی دەبوای ئستا ترخانكراوە گۆرانی
زۆر ئستا تا بۆ دەركوتای، كچی جاكســـۆنمان مایكل
رووی تكست ل ندی گۆرانییكمان تاق ،بن ندەگم
بگری، ی لگو بـــت ئوە شـــایانی كلیپوە و و ئـــاواز
ل ك ناكم، ونی گۆرانییكان و سیناریۆ باســـی جارێ
سائیب) شماڵ سیناریۆ سادەكانی( شستكان كۆتایی
بارگاوی ســـیناریۆ لو گلك ســـادانوە رەســـتو كب
بشـــوەیك بوو، جوانتر تكنلۆژیایـــوە بـــو ھموو
گۆرانیبژە ئستا دابزیوە، ھندە ئاستی كوردی گۆرانی
ئم تك وە، لشاش لیك دەكن گورەكانمان شـــرم
رۆشـــنبیری یارمتی وەزارەتی ك ســـقتانوە گۆرانیی
وەزارەت بكن. خۆمان گۆرانییكان سیری داوە، زۆریانی
پشانگا، سرنجی چندین یك نمایشی تان بو ل یھ
فیلمكی برھمی یـــا ،شـــرادەك ھونرەكی وت بۆ
شاشـــی بۆ خت جوانترین دەكات چنـــد دەقیقیـــی
دانسقی ب كردنوەی پیشانگایكی یا دونیا، ســـینمای
نزیكوە ل بن دەكات ناچار وت چندین نونری كتب
ھموو ئو الی ئمش بن، زمانكیان و كولتور ئاشنایی
ب گۆرانیبژك ك دەكن سرف كلیپك بۆ جوان پارە
تۆزو پ دارستانكی ل شپو جلكی و نشاز دەنگكی
نھاتی..؟) بۆ یارەكم )ـــدە و دەچێ خـــۆڵ گۆرانی
یا بكا، چی خۆ تۆزو ئو ناو تب یار باش كوڕی ئاخر
تنھا دەكا، بشـــوەیك نمایش ریشی و قژ تسریحی

چاو بگلیی لم دە( بۆ ناچ، كچی ئادەم بنی لـــ
ئو ھشـــتا ماوت كاولی بكی!! باسی قوربان كاكم)،
ھونر، نك بڕاستی ك ناكم بازاڕیان و ناشیرین فیلم
لیژنی نازانم تكداوە، كوردیشیان مندای و گنج عقی
ناكن چۆن شـــرم گۆرانییان و ئو فیلم كردنی ســـیر
وەزارەتی دەبینن. ھزەالنم ئـــو شاشـــكانوە كاتی ل
گر گورەترە لوە زۆر زلیوە، ناوە بو رۆشـــنبیری،
یارمتیشـــیان بمانایان بدا، چجای ئوەی و نمایشـــب
و گردی رەســـول گۆڕی خاتری بكات وەزارەت بدا، بـــا
ڕەالوژەیو گئ بۆ ســـنوورك جزیری، عارف محمـــد
برچاو گۆرانیبژكم چاوپكوتنی رۆژانـــ لم !..دابن
كچی تدا عونســـوری گۆرانی ئگر فرموو بووی كوت،
یمئ تگیشتنی ئاستی مئ ،ناب سركوتوو نبت،
گۆرانی، بیك پـــروەر) خۆی(شـــڤان كاتی بۆ گۆرانی،
ب وایلھاتووە، گۆرانی ئستا دەدا، جۆش س شۆڕشـــی
ماوران و ببت عرزی ئزیـــا، بـــن بـــ كچ رەواجی
دەگرێ، لنگر ل چ ئاستكدا، ئمۆ ك كوردی ھونری
دێ كلیپ جمی پارەی سرفی ل وەزارەتی رۆشنبیریش
بۆی پشـــنیار دەبا..! ناوی رۆشـــنبیرییش و ب چاالكی
دەرباز خۆی نگژەیت رۆشـــنبیری لو وەزارەتی دەكم،
كام بر نیی بكـــن، گرینگ زیاد وەزارەتكی تر بـــكا و
وەزارەتی بنن( نـــاوی ،وەیئ گرینگ حزب دەكـــوێ،

گۆرانی).
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