
  !؟ەوڵهت و جهندەکی شانۆ له فستيواڵی ھهولێرسهرۆکی د
 برايم فهڕشی

  
  
 "كانی كرد كاره  ستی به تی بۆ شانۆ ده وڵه مين فيستيڤاڵی نێوده كه رێم يه تی ھه رۆكی حكومه بوونی سه ئاماده  ولێر به ھه له "

له ڕۆژی کرانهوەی ئهو  ساڵح دوکتور بهرھهم له ماڵپهڕی حکوومهتی ھهرێمی کوردستاندا ھاتووە و ئهم ھهواڵه
ھهروەھا  ."جيھان  كانی شانۆی كوردی به پرشنگداره  نه بۆ ناساندنی 3يه  زێرينهتێكی  رفه ده  م بۆنه ئه " فستيواڵهدا دەڵێ:
ی  و مايه تێك رفه ده  ببێته  مه و ھيوادارم ئه  ماوه كو جاران نه سا9نی رابردوو پانتايی داھێنانی شانۆ وه له "ئهو دەفهرمێ: 

  .ھاندانی داھێنانی زياتر
  

ی ئيغراق" تێکهڵ به حيماسهت و "سهنعهت به گشتی و له باشوور به تايبهت، که له کوردستان ،سياسهت و زمانی سياسهت
له  دەدات که شانۆی" پانتادابهزيو و داھێنان داکهوتوو" وەک شانۆی پڕشنگدار بهرھهم ساڵح دوکتور بووە، ئهو ئيزنه به

چهند ڕاستی زەق  له ھهمان کاتداجگه له ھيوا به داھاتووی شانۆ،   قسهکانی بهرھهم ساڵح! ببينێ داھاتووداجيھانی 
  دەردەخهن:

  
ھهنگاو و به  ،پله وپايهی شانۆ له باشووری کوردستان دوای ھاتنه سهر کاری حکوومهتی دوو حزبی له کوردستان -١

  .ھهنگاو و پله بهپله دابهزيوە
ستان ھهر له سهرەتاوە ھهتا ئێستا بوونی شانۆی به بهڕێوەبردنی فستيواڵ له سولهيمانی و ھهولێر حکوومهتی کورد -٢

  بهستۆتهوە.
پQن و بهرنامه له سهر  ینهيتوانيوە يان نهيويستووە به پێ ،ساڵ دەسته9تی خۆيدا ٢٠حکوومهتی کوردستان له ماوەی  -٣

شانۆ وەک ئهرکانێکی دەوڵهتی و ميللی و وەک کۆلهکهێکی  کی نهتهوەيی، نهک ناوچهيی و حزبی و گرووپی،بنهماێ
   کی شارستانيهت ببوژێنێتهوە.رھهنگی و ڕوونماێفه
  

حاڵی يهکيهتی زمانی (بهرھهم ساڵحهوە له ماڵپهڕی ڕەسمی حکوومهت و کوردستانی نوێ ئهو وتانهی که له زمانی
ھهميش ئيسباتی کار لهنگی  ،ا9تی جهنابی وەزيرەھهم دەرٮڕی بهرزەفڕی و خهي، دەگێڕدرێتهوە، )نيشتمانی کوردستان

! ئهگهر ھيوا ئهوە بێ ەتر کاتهوئهگهر پانتای شانۆ وەکوو جاران نهمابێ، فستيواڵ ناتوانێ پانتای شانۆ بهرين! شانۆ
ترين ئهرکهکانی بهڕێوەبهری حکوومهتی کوردستان، يهکێک له سهرەکی  ، ئهوەگرفتهکانی شانۆ چارەسهر بکات فستيواڵ

 و به ئهنجام گهياندنی بهڕێوەبردن ناسينی گرفتهکانی شانۆ، پQن دانان و ۆی و وەزارەتهکانی ڕۆشنبيری و پهروەردە کهخ
  .کوردستان دەبێنێ، که ناگونجێشانۆدا ڕزگاری شانۆی يه، پشت گوێ دەخات و له فستيواڵی پQن و پرۆژە

  
کهسی ھاوو9تی تێيدا بهشدار دەبن و  ٦٥هسی بيانی و ک ١٠٠فستيواڵێکی دەرەکی که چهند ڕۆژ بهردەوام دەبێت و  

له ماوەی بيست ساڵی  و چارەسهری گرفتهکانی شانۆ ناگرێتهوە. دەگهڕێنهوە شوێنی خۆيان، جێگای پQن و پرۆژەپاشان 
ساز ا چهی مندا9نهوە ھهتا زانستگسيستيماتيک و ئهوڕۆيی ھهر له باخ ڕابووردودا دەکرا و9تێک پڕ له شانۆ  به شێوەی

"3يهنه  یئهو کات له فستيواڵهکانی ناوخۆيی و ناوچهيی و جيھان . و پهرە به شانۆی دەوڵهتی و ئهھلی بدرێ بکرێ
ئهوەێ ئێستا به ناوی شانۆ له باشووری کوردستان ھهيه، ئهوەندە نييه که  .دارەکانی شانۆی کوردی" دەردەکهوتپڕشنگ

بهرھهم  باسی لێوە بکات، ھهر بۆيه ،و دەزگاکانی ڕاگهياندنبيانی  کهسی١٠٠بتوانێ له بهرانبهر  ەييسی حکوومهتر
رێمی  ھه پياوانی شانۆكار له  ڵه ری شانۆ و كه ھونه لهئاوڕێك   ھێنێ دا ده يه م بۆنه له :"پهنا بۆ ڕابووردو دەبا و دەڵێ ساڵح 

  " وه ينه رانی شانۆيی بده قی شانۆيی و نوسه م ده كه كوردستان و يه
  

 مێژووی زياد له حهفتا ساڵهی نمايش و ۆ ناسينیب ،له ھهولێر همين فستيواڵی ناونهتهوەيی شانۆزير له يهکجهنابی وە
جگه لهوەی   نييه بۆ گووتن ھيچی ،و پياوی شانۆکار وکهسانی شانۆ بووەژن بهرھهمی ڕەنجی تهکهی که شانۆی و9
   .بدەنهوەدەقی شانۆ و نووسهرانی شانۆ" و "يهکهم  ]کهڵه پياو[شانۆکار" انیکهڵه پياو"ئاوڕ له بفهرمێ، 

  
رۆكی  سه " :دەکرێ ی لێوەباس ياوان" ئهنجامی داوە، بهم چهشنه که دەوڵهتی کوردستان بۆ شانۆی"کهڵهپ ئهو کارانهش

تی ت سندوقی پاڵپش تايبه به  وه بووان ھێنايه بير ئاماده ت به كانی حكومه وڵه ھه كی له يه ش كورته وه پاڵ ئه ت له حكومه
ت و  زاره كانی وه پێی رێنماييه به  مانه ، ووتيشی ئه ندانی ديكه نشينی و چه وقی خانهرھێنان و سند به ران و ھاندانی وه داھێنه

  "  .ڕ گه  ته رێمی خراونه تی رۆشنبيرانی ھه بۆ خزمه  خاتر و خاترانه  دوور له
  

ئهو کارانهی دەوڵهت  تر وخاترانه" ئهنجام دەدرێ، به9مھهرچهند ھهموو شت له باشووری کوردستان له سهر ئهسڵی" خا
شانۆ، پQن و پرۆژەی حکوومهت نی جهنابی وەزير بۆ چارەسهرکردنی گيروگرفتهکالهوە بهدەر  ،جێگای ئافهرين پێگوتنه

شێكی  به لهنووسهری ڕاپۆرتهکه دەنووسی: "  بۆ باسکردن پێ نييه. ئهمڕۆ و دواڕۆژ ھيچیله بيست ساڵی ڕابووردو و 



ن  بكه  9ڵه ك گه يه قه ره ھاوكاری پسپۆران وه ، بهتی رۆشنبيری كرد  زاره وه  ت داوای له رۆكی حكومه كانيدا سه ی قسه ديكه
   "1ر بكرێت سه كاری له  سته رجه كی به يه شێوه به  ی به وه زيران بۆ ئه نی وه نجومه م ئه رده بۆ به

   
ەرەقه"  بۆ کارکردن به شێوەی "بهرجهسته"چييه، که پسپۆڕان دەبێ بيخهنه بهر مهبهست له  گه9ڵهکردنی "و ڕوون نييه

"وەرقه"، دەنووسرێ و دەدرێ به ئهنجوومهنی وەزيران، بێ ئهوەی گٶڕانێک ڕوو زيران! بيست ساڵه دەم ئهنجومهنی وە
  ديتۆتهوە. و وەرەقهبازيدا واڵبدات. دەوڵهتهکانی پێشوو و دەوڵهتی بهرھهم ساڵح رێگاچارەی شانۆيان له بهرپاکردنی فستي

  
بێ به به مليۆن پارە تهرخان دەکرێ و کۆنسێرت،  بۆته و9تی کۆنفرانس و فستيواڵکوردستان له سا9نی ڕابووردودا 

دابين  یکوردستان بهو پارە زۆرەی که نهوتی ڕەش بۆ یئهوەی چارەی گرفتهکان بکردرێ، لهوە دەچێ حکوومهت
يهت يتاران فهرھهنگ و ھونهری له و9تهکهی خۆی ھهتا سهدەکانی بهربهر ن بکاتهوە!تارادەکات، 3سايی حکوومهتی 

سينهما  ٤١ . له کوردستاننهتهوەيی بهڕێوە دەبانهتهوەيی و ناو له ئاستی شانۆ و سينهمابهردەوام  فستيواڵی  دابهزاندوە و
ی ماوتهوە و شانۆکار و چۆڵبه  ۆھۆڵی شان حکوومهتی کۆماری ئيسQمی ئێران، وێران کراون،ساڵ  ٣٢له ماوەی 

و  له کوردستانسا9نه   و دەرەکی ینی خهڵکی خۆيپروپاگهندە و چاوبهستبه9م بۆ   ،نوراتاراند فيلمساز و ئاکتۆر
  فستيواڵی ھهمه ڕەنگ بهڕێوە دەچێ. شوێنهکانی ديکهی ئێران

   
بهشداری له  مايی به ھهڵکهوت و بۆسينه ارد به دەگمهن ھهيه و فيلمیستاند له باشوور سينهما و ھۆڵی شانۆی

فستيواڵی سينهما  ، به9مفستيواڵهکانی جيھانی له ڕێگای دەسته و تاقمهکانی ناو حکوومهت و حزبهکان بهرھهم دەھێندرێ
تهرح و بهرنامه و پرۆژەی ئهساسی بۆ له بهرپا دەکرێ،  شانۆ لهو حاڵهدايه که سهرۆکی حکوومهت باسی دەکات، 

فستيواڵی ناونهتهوەی  به9م ،داخراون ی سهر ڕێگای شانۆ و سينهما نييه و تاقه گۆواری شانۆ و سينهماناوبردنی گرفتهکان
 ەندی تهسکی حزبی و گرووپ و دەستهو بهرژەو هند کهسێک و بۆ مهبهستی سياسی و پروپاگهندەويستی چ له سهر شانۆ

   بهرپا دەکرێ! ،بۆ بووژاندنهوەی شانۆ کنه و تاقم،
  

بکهين، ئهو و9ته که ی ئازەربايجان له گهڵ و9تێک بهراوەرد بکهين دەبێ سهيری کۆمارێ کوردستان ئهگهر بمانهو
گهياندۆته پلهی  خۆی له زۆر بوارورە و ھاوکات له گهڵ باشووری کوردستان ڕزگار بووە و نفووسی ھهر ھێندەی باشو

زەرق و برەوپهيداکردنی هوانه له کوردستان له پاڵ به پێچ .لهوانه شانۆ و ئوپێڕاھونهر و فهرھهنگ،  به تايبهت ،جيھانی
 کۆمهڵگای کوردستان و ئيسQمی ئێرانی و عهرەبی له ناو پاشهکشهی فهرھهنگی و تهشهنهیبهرقی ژيانی ئهمڕۆيی، 

ھهر ئهو  حکوومهت و حزبهکانی باشوورە. که بهرھهمی سياسهتی دەبيندرێ، داژووری باشوور و کوردەکانی دەر
، نهک 3يهنه"پڕشنگدارەکانی" شانۆ کردوە ئووروپا بڕەوی پهيدا باشوور نيشتهجێ له له ناو کوردەکانی ئهمڕۆ3يهنهش 

   !و فهرھهنگ و ھونهری کورد
بنه پQن و بهرنامه و جێ بهجێ دەکرێن، له ھهرێمی کوردستان(عيراق) ەزەربايجان ھيوا و ئارەزووەکان دله کۆماری ئا

  بنه وتاری کردنهوەی فستيواڵ و کۆنفرانس و کۆنگرەکان!به پێچهوانه بهرباد دەدرێن و دە
   

 ئاڵمان ٢٠١١سپتامبری 
  
  

  بابهتی پێوەنديدار:
  "؟! ]1[وه هييکورد ۆیر شان سه  به  هي ره نجه روھر" کام "په رێن د ئه ۆی"شان

http://www.dengekan.com/doc/2006/9/18/braimFarshi.htm  
  ؟ ندوهيز یچ ،ێکوردستان مردب  له ۆر شان گه ئه
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  گهردنی نووسهرەکه و ماڵپهڕی ناوبراوە.


