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ﺋﺎﻣﺎژە
ﻟە ﭘﺎش ﺳﺎزﺑﻮوﻧﯽ دەوڵەت ﻧەﺗەوەی ﺋێﺮان ،ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﻧﻮێﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ دەرﺧەری
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﯿە .ﻟە ڕێﮕەی ﻧﯿﺸﺎﻧەﻧﺎﺳﯿﯽ ڕەﺧﻨەﮔﺮاﻧەی ﺋەو
ﻓﯿﻠﻤﺎﻧەی ﮐە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﻻﯾەن دەرھێﻨەرە ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎﻧەوە ﺳﺎز ﮐﺮاون،
دەردەﮐەوێ ﮐە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﺎوﭼەﯾەﮐﯽ ﮔﻮﻧﺪی و ﻟە دەرەوەی ﻣێﮋووە .ﮐﻮرد
ﻧەﺧﻮێﻨﺪەوار و ﻧﺎﻟﯚژﯾﮑﯿﯿە ،ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯿەﺗﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ دووەم ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە ﺳﺎز
ﺑﮑﺎ ،ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺟﯿﺎﯾە ،ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻣﺮۆﭬێﮑە ﻟە ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن و
ﻋەﺷﻖ ﺗێﻨﺎﮔﺎ و ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی دەﯾەوێ ﮐێﺸەﮐﺎن ﭼﺎرەﺳەر ﺑﮑﺎ .ھەروەھﺎ ﻟە
ﺑەراﻣﺒەردا ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺧﻮێﻨﺪەوارە ،ﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮ دەﮐﺎﺗەوە و ﺑە زﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﯚگ
ﮐێﺸەﮐﺎن ﭼﺎرەﺳەر دەﮐﺎ .ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟە ﺑەراﻣﺒەر ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرە ،ﻋﺎﺷﻘﯽ
ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەﯾە و ﺑﯚ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەی ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﻓﯿﺪا دەﮐﺎ .ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﻣﺮۆﭬﯽ
ﮐﻮردی ﺑە ﺋێﺮاﻧﯿﮑﺮاو/ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠەﮐﺮاو ﺑەرھەم دێ ﮐە ﻟە زﻣﺎن و ﮐﻮﻟﺘﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن،
ﻟە ﺧﯚی ،ﻟە ﻣﺮۆﭬﺒﻮون ﻧﺎﻣﯚ ﺑﻮوە.

ﭘێﺸﮑەﺷە ﺑە ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﺗەﯾﻔﻮور ﺑەﺗﺤﺎﯾﯽ؛
ﺑﯚ ﺷەھﯿﺪ ﭼﺮﭼەی ﺑﺎرام ﻣﯿﺮزا و ﺋەو ﺋﺎﮔﺮەی ﻟە ژێﺮ ﭘﯚﺳﺘﺎڵﯽ داﮔﯿﺮﮐەر داﯾﺪەﮔﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.

) (Iدەﺳﺘﭙێﮏ
ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰم و ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ
چ ﺷﺘێﮏ دەﺑێﺘە ھﯚی ﺋەوەی ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ھەوڵ ﺑﺪەﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯿﯽ ﺋێﺮان
ﺑڕووﺧێﻨﯿﻦ ،واﻣﺎن ﻟێ دێ ﺑە ژﯾﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧەی ﺧﯚﻣﺎﻧەوە ﺳەرﻗﺎڵ ﺑﺒﯿﻦ؟ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ
ﺋێﺮاﻧﯽ ﭼﯚن ﺧﯚی ﺑەردەوام ﺑەرھەم دەھێﻨێﺘەوە؟ ڕەﻧﮕە ﯾەﮐەم واڵم ﺑﯚ زۆرﺑەﻣﺎن ﺋەوە
ﺑێ ﮐە دەوڵەﺗﯽ ﺋێﺮان ﺧﺎوەﻧﯽ ھێﺰێﮑﯽ زەﺑەﻻح ﻟە ﺳﻮﭘﺎی ﭼەﮐﺪار ،ﭘﯚﻟﯿﺲ و زﯾﻨﺪاﻧەﮐﺎﻧە
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و دەﺗﻮاﻧێ ﺑە ﻣەﯾﻠﯽ ﺧﯚی ھەر ﺟﯚرە ﻧﺎﻓەرﻣﺎﻧﯽ و ﺷﯚڕﺷێﮏ ﺳەرﮐﻮت ﺑﮑﺎ و دەﺳﺘﺒەﺟێ
ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ ﺑێﻨێ .ﺑە وﺗەی ﺋﺎﻟﺘﻮﺳێﺮ ﺋەم ھێﺰاﻧە "دەزﮔﺎ ﺳەرﮐﻮﺗﮑەرەﮐﺎﻧﯽ دەوڵەت" ﭘێﮏ
دێﻨﻦ .ﺋەم دەزﮔﺎﯾﺎﻧە ﻟە ڕێﮕەی زۆرەﻣﻠﯽ و ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾﯿەوە ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﭼەوﺳﺎﻧﺪﻧەوە ﺑە ﺳەر
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا دەﺳەﭘێﻨﻦ .ﺑەاڵم ﮐﺎﺗێﮏ ﯾﺎﺳﺎﮐﺎن ﭼەﺳﭙﺎن ،ﭼﯚن ﺑەردەوام دەﺑﻦ؟ دەوڵەت
ھەﻣﯿﺸە دەﺗﻮاﻧێ وەﮐﻮو دواﯾﯿﻦ ڕێﮕەﭼﺎرە دەزﮔﺎی ﺳەرﮐﻮﺗﮑەر ﺑەﮐﺎر ﺑێﻨێ ،ﺑەاڵم
ﺑەدڵﻨﯿﺎﯾﯿەوە چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧێﻮﺧﯚﯾﯽ و چ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧێﻮدەوڵەﺗﯽ ﻣەﺷﺮوﻋﯿەﺗﯽ دەﭼێﺘە ژێﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺎرەوە .ﮐەواﺗە ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧەدا ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﻣەﯾﻠﯽ ﺧﯚی ﻟە
ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺑەھﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺮاﻧﺪا ﭘەروەردە ﺑﺒێ و ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ھەڵﺴﻮﮐەوت ﺑﮑﺎ
ﮐە دوژﻣﻦ دەﯾەوێ .ﻟە ڕواﻧﮕەی ﺋﺎﻟﺘﻮﺳێﺮەوە ،ﻟێﺮەداﯾە ﮐە دەزﮔﺎ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﮑەﮐﺎﻧﯽ
دەوڵەت )ﻟە ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧەوە ﺑﮕﺮە ﺗﺎ ھﻮﻧەر و ﺳﯿﻨەﻣﺎ( ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺋەوەی ﺧەڵﮏ ﺑە زەﺑﺮی
ﺷﻤﺸێﺮ ﻟە ﺧەو ھەڵﺴێﻨﻦ ،ﻟە ڕێﮕەی ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﯿەوە ﻧﺎﭼﺎرﯾﺎن دەﮐەن ﻟە
ﺑەرژەوەﻧﺪی ﻣﺎﻧەوەی ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھەڵﺴﻮوﮐەوت ﺑﮑەن.1
ﺑﯚﻣﺎن ڕەﻧﮕە ﺟێﯽ ﭘﺮﺳﯿﺎر ﺑێ ﺑﯚ زۆرﺟﺎر دەرﮐەوﺗەی ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺋێﺮان
زۆر ڕوون ﻧﯿﯿە؟ ﯾﺎ ﻟە ڕواﻧﮕەﯾەﮐﯽ دﯾﮑەوە ،ڕەﻧﮕە ﭘێﻤﺎن واﺑێ ﺋەﮔەر
ﭼەوﺳﺎﻧﺪﻧەوەﯾەﮐﯿﺶ ھەﺑێ ﯾﺎ ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺑە ڕژﯾﻤﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯿەوە ھەﯾە و ﯾﺎ ﺗەﻧﺎﻧەت
ﻟەﺑەر ھەﻧﺪێﮏ دەﺳەاڵﺗﺪاری ﮔەﻧﺪەڵ و ﻧﺎﺷﺎرەزاوە ﺳﺎز ﺑﻮوە .ھەر ﺑﯚﯾە ﮐﺎﺗێﮏ ﻟەﮔەڵ
ﻣﺮۆﭬێﮑﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ھەڵﺴﻮﮐەوت دەﮐەﯾﻦ )ﻟە ﮐﺎروﺑﺎرێﮑﯽ ﺗﯿﺠﺎرﯾﯿەوە ﺑﮕﺮە ﺗﺎ ﺧﺰﻣﺎﯾەﺗﯽ(
ﮐەﻣﺘﺮ دژاﯾەﺗﯿﮑﺮدﻧێﮑﯽ ڕووت و ﺑەرﭼﺎو ﻟە ﺋﺎﺳﺖ ﻧەﺗەوەی ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەﺑﯿﻨﯿﻦ.
ھەﻧﺪێﮏ ﺟﺎر ﻟە زاﻧﮑﯚ ھﺎوﭘﯚﻟﯿﯿە ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎﻧﻤﺎن ھﺎودڵ و ھﺎوڕا ﻟەﮔەڵ ﺧﯚﻣﺎن ﺑﯿﻨﯿﻮە و
ﮐﺎﺗێﮏ ﻟێﮑﻤﺎن داوەﺗەوە وﺗﻮوﻣﺎﻧە ﮐە ﺣﺴێﺒﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟەﮔەڵ ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﺋێﺮان ﺟﯿﺎﯾە.
ھەر ﻟێﺮەداﯾە ﮐە دەردەﮐەوێ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾەﺗﯽ زۆر ﺑە ﮐﺎراﻣەﯾﯽ و ﺑە
ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﻧﺎڕاﺳﺘەوﺧﯚ دزە ﺑﮑﺎﺗە ﻧﺎو ھەﺳﺖ و ﻧەﺳﺘﻤﺎﻧەوە .واﺗە ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾەﺗﯽ ﺋەم ﺑﯿﺮۆﮐەﯾە
ﻻی ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد ﺳەﻗﺎﻣﮕﯿﺮ ﺑﮑﺎ ﮐە ﮐﻮﻟﺘﻮوری ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑەرز و ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿﺎﻧەﯾە و ﻣﺮۆﭬﯽ
ﺋێﺮاﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮﻟﺘﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﯚش دەوێ .ﻣﻦ ﺋەم ﻣێﮑﺎﻧﯿﺰﻣەی
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﻠە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﭼەﻣﮑﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ وەﺧﯚﮔﺮدا ﭘێﻨﺎﺳەی ﺑﯚ
دەﮐەم.واﺗە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟە ڕێﮕەی ﺑە ھﯽ ﺧﯚﮐﺮدن و ﻧﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺰﯾﮑﺎﯾەﺗﯽ و
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ﮔەرﻣﻮﮔﻮڕی ،ﺧﯚی ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ دەﭼەﺳﭙێﻨێ و ﻟەم ڕێﮕەوە ﺳﻮژەی
ﺗﺎﯾﺒەت ﺑەﺧﯚی ﺳﺎز دەﮐﺎ .ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﻣێﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑەﮐﯚﻟﯚﻧﯿﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿە ﮐە ﻟە ڕێﮕەﯾەوە ﺋێﻤە ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﯾﺪا دەزاﻧﯿﻦ ﮐە دەﭼەوﺳێﯿﻨەوە و واڵﺗەﮐەﻣﺎن
داﮔﯿﺮ ﮐﺮاوە ﺑەاڵم ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ڕەﻓﺘﺎر دەﮐەﯾﻦ ﮐە دەڵێﯽ ﮐﯚﯾﻠە ﻧﯿﻦ و ﻣﺎﻓەﮐﺎﻧﻤﺎن ﭘێﺸﻞ
ﻧەﮐﺮاوە.
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دەﺳﺘﭙێﮑﯽ ھەر ڕەﺧﻨەﯾەک ﻟە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژی ﻟە ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەری ﭘێﻨﺎﺳەﯾەﮐﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻟە
ﻧەرﯾﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰﻣﺪاﯾە ﮐە ﻣﺎرﮐﺲ ﺑە دەﺳﺘﯿەوە داوە .ﻟەم ﭘێﻨﺎﺳەدا ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژی
ﺋﺎﮔﺎﻣەﻧﺪﯾﯿەﮐﯽ ﭼەوﺗە ﺑﯚ ﺋەوەی ﺗﺎک ﻟە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺗێﻨەﮔﺎ.
ﻟەم ڕواﻧﮕەدا ھەڵﺴﻮﮐەوﺗﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮێﮑﺎر ﺑﯚﯾە ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەدارﯾﺪاﯾە
ﭼﻮﻧﮑە ﺋﺎﮔﺎدار ﻧﯿﯿە و ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﻧﺎﻧﺎﺳێﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﺎﺷﺘﺮە وا ﺑڵێﯿﻦ ﭼﻮﻧﮑە ﭼﯿﻨﯽ
ﮐﺮێﮑﺎر ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺋەوەی ھەﻗﯿﻘەت ﺑﻨﺎﺳێ ﺋﺎﮔﺎﯾﯿەﮐەی ﭼەوﺗﯽ ھەﯾە و ﺑەﻻڕێﺪا ﺑﺮاوە .واﺗە
"ﺧەڵﮏ ﺋﺎﮔﺎدار ﻧﯿﻦ ﺑﯚﯾە ﺑەو ﺷێﻮەﯾە ڕەﻓﺘﺎر دەﮐەن ".ژﯾﮋەک ﺑە ﯾﺎرﻣەﺗﯽ وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە
ﺳﻠﯚﺗەرداﯾﮏ ﭘێﯽ واﯾە ﮐە ﺋێﻤە وەک ﺳﻮژەﯾەک ﺗەواو ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدارﯾﻦ ﮐە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺋێﻤە
ﻟە دﻧﯿﺎی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﺑەﻻڕێﺪا ﺑﺮاوە ،ﺑەاڵم ﺑﺎوەﺷﻤﺎن ﺑەم درۆﯾەدا ﮐﺮدووە و وەﻻی ﻧﺎﻧێﯿﻦ.
ﺑە وﺗەی ﺳﻠﯚﺗەرداﯾﮏ" :ﺋەوان زۆر ﭼﺎک ﺋﺎﮔﺎداری ﺷﺘەﮐﺎﻧﻦ ،ﺑەاڵم ھەر ﺑەو ﺷێﻮەﯾە
ڕەﻓﺘﺎر دەﮐەن ".ﻟە ڕواﻧﮕەی ژﯾﮋەﮐەوە دەﺑێ ﮐەﻣێﮏ ﮔﯚڕاﻧﮑﺎری ﻟە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ
ﺳﻠﯚﺗەرداﯾﮑﺪا ﺑﮑﺮێ ،ﭼﻮﻧﮑە ﻟە ڕەﺧﻨەی ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﺪا زﯾﺎﺗﺮ ﻟەوەی ﮐە زاﻧﯿﻦ و ﻣەﻋﺮﯾﻔە
ﮔﺮﻧﮓ ﺑێ ،دەﺑێ ﺋﺎوڕ ﻟە ڕەﻓﺘﺎر و ھەڵﺴﻮﮐەوت ﺑﺪەﯾﻨەوە .ﭼﻮﻧﮑە ،ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە ،زۆرﺟﺎر
ھەﯾە ﭘﯿﺎوێﮏ ﺑە ﺑﺎﺷﯽ ﺗﯿﯚرﯾﯿە ﻓێﻤﯿﻨﺴﺘﯿﯿەﮐﺎن دەزاﻧێ و زۆر ﭼﺎک ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدارە ﮐە ﻟە
دﻧﯿﺎی ﺋﯿﺴﺘﺎدا ژن و ﭘﯿﺎو ﯾەﮐﺴﺎﻧﻦ ،ﺑەاڵم ﻟە ﻣﺎڵەوە ﺳەرﮐﯚﻧەی ھﺎوژﯾﻨەﮐەی دەﮐﺎ ﮐە ﺑﯚﭼﯽ
ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺧﯚﯾﺪا ﺟﻠﻮﺑەرﮔەﮐﺎﻧﯽ ﺋﻮﺗﻮ ﻧەﮐﺮدووە .ﻟێﺮەدا ﺑﯚﻣﺎن دەردەﮐەوێ ﮐە ﺋەم ﭘﯿﺎوە
دەزاﻧێ و ﺋﺎﮔﺎداری ﻣﺎﻓﯽ ژﻧﺎﻧە ،ﺑەاڵم ﺑەﭘێﯽ ﮐﺮدەوەﮐﺎﻧﯽ ﮐەﺳێﮑە ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی
ﭘﯿﺎوﺳﺎﻻرﯾﺪا ھەڵﺴﻮﮐەوت دەﮐﺎ .ﮐەواﺗە ﺋەم ﭘﯿﺎوە ﺑﺎش دەزاﻧێ ژﻧﺎن و ﭘﯿﺎوان ﭘێﮑەوە
ﯾەﮐﺴﺎﻧﻦ ﺑەاڵم ﺟﯚرێﮏ ڕەﻓﺘﺎر دەﮐﺎ ﮐە دەڵێﯽ ﻧﺎزاﻧێ .ﻟەم ﻣﺎﻧﺎﯾەدا ژﯾﮋەک دەڵێ" :ﺋەوان
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ﺋەردەاڵن ،ﺳﺎرۆ )" (٢٠١٩ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ وەﺧﯚﮔﺮ :ﺋێﺮان ﭼﯚن ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾەﺗﯽ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ھێﮋﻣﻮﻧﯿﯽ ﮐﻮﻟﺘﻮوری ﺳﺎز
ﺑﮑﺎ؟" ﮔﯚﭬﺎری ﺗﯿﺸﮏ .٤٥-٢٤ ،(٥٢) ٢١
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دەزاﻧﻦ ﮐە ﺑەو ﮐﺎرەی دەﯾﮑەن ﻟە وەھﻤێﮏ ﭘەﯾڕەوی دەﮐەن ،ﺑەاڵم ھەر ﺑەو ﺷێﻮەﯾە ڕەﻓﺘﺎر
دەﮐەن".
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ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﺋەم ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻮێﯿە ﮐە ژﯾﮋەک ﻟە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژی ﻣەﺑەﺳﺘﯽ دەﮐﺎ ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺳەدەی
ﺑﯿﺴﺘەم و ﯾەﮐەﻣﺪا دەزاﻧێ ﮐە ﻟە ﻻﯾەن ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ دەﭼەوﺳێﺘەوە ،ﺑەاڵم
دەﯾەوێ ﻟەم وەھﻤەدا ﺑﮋی ﮐە ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﺋێﺮان ﻧﺎﯾەوێ ﮐﻮرد ﺑﭽەوﺳێﻨێﺘەوە .ھەڵﺒەت
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐە دەزﮔﺎ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﮑەﮐﺎﻧﯽ دەوڵەت وەک ﻣەﮐﯿﻨەﯾەﮐﯽ ﺑەرھەﻣﮭێﻨەری
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژی وا ﺑﻦ و ﺑەردەوام ھەﻧﺪێﮏ ﻣێﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ھەﺑێ ﮐە "ﺑﺎوەڕ" ﺑە
ﺳﯿﺴﺘەﻣێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﻟەﻧﺎو ﺧەڵﮑﺪا دروﺳﺖ ﺑﮑەن .ﻟەم رێﮕەوە ﺑﺎوەڕ ﺑە ﺷﯿﺎوﺑﻮوﻧﯽ ﺋەو
ﺳﯿﺴﺘەﻣە ﻟە ﻧﺎوﺷﯿﺎری ﺗﺎﮐﺪا ﺳﺎز دەﺑێ و ﺋەﻣە ﻧﺎوﺷﯿﺎرە ﮐە ﺑﺎوەڕ ﭘێﮏ دێﻨێ و ﺗﺎﮐﯽ
ﭼەوﺳﺎوە ﺑە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژی ڕادەھێﻨێﺖ.

ﺳﯿﻨەﻣﺎ وەک دەروازەﯾەک ﺑﯚ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژی
دەرﮐەوﺗەی ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ دەﮐﺮێ ﺑە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺷێﻮە ﻟەﻧﺎو ﺋەو ﻓﯿﻠﻤﺎﻧەدا ڕەﻧﮓ
ﺑﺪاﺗەوە ﮐە ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﻧﻮێﯽ ﺋێﺮاﻧﺪا ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺳﺎز
دەﮐﺮێ .ﺋەم ﻓﯿﻠﻤﺎﻧە ﺳەرەڕای ﺋەوەی ڕواﻧﮕەی ﺋﯿﻠﯿﺘﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﻧﯿﺸﺎن دەدەن ،ﭼﻮﻧﮑە ھەم ﻟە ﻻﯾەن داﻣﻮدەزﮔﺎی ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ دەوڵەﺗﯽ ﺋێﺮاﻧەوە ﻣﯚڵەت
دەدرێﻦ ،ﺑﻮدﺟەﯾﺎن ﺑﯚ داﺑﯿﻦ دەﮐﺮێ ،ﻟە ﺳﯿﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺮان ﺑاڵو دەﮐﺮێﻨەوە ،زۆرﺑەی ﺟﺎر
ﻟە ﻓێﺴﺘﯿﭭﺎﻟﯽ ﻓەﺟﺮ ﺧەاڵت دەﮐﺮێﻦ و ﻟە ﮐﺎﻧﺎڵە ڕەﺳﻤﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺗﯿﭭﯽ ﺋێﺮاﻧەوە )ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت
ﮐﺎﻧﺎڵﯽ ﯾەک( ﺑاڵو دەﮐﺮێﻨەوە ،دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮێﻨەری ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑﻦ ﮐە ﻟەﮔەڵ
ﺋەوەﯾﺪا ﻧﺎوﺷﯿﺎری ﮐﻮرد و ﺋێﺮاﻧﯽ ﺳﺎز دەﮐەن و ﻟەم ڕێﮕەوە ﺑﺎوەڕی ﮐﻮرد ﺑە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ
ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑەھێﺰ دەﮐەن ،ﺳﻮژەی ﻣﻠﮑەﭼﯽ ﮐﻮردی ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑەردەوام ﺑەرھەم دەھێﻨﻨەوە .ﺑە
وﺗەی ژﯾﮋەک "ﺑﯚ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﺘﺎ ،ﭘێﻮﯾﺴﺘﻤﺎن ﺑە ﺳﯿﻨەﻣﺎﯾە .ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە ﺳﯿﻨەﻣﺎداﯾە
ﮐە دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﻟەم ڕەھەﻧﺪە دژوارە ﺗێﺒﮕەﯾﻦ ﮐە ﺋێﻤە ﺋﺎﻣﺎدە ﻧﯿﻦ ﺑەرەوڕووی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ
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ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەﻣﺎن ﺑﺒﯿﻨەوە .ﺋەﮔەر ﺋێﻮە ﺑە ﺷﻮێﻦ ڕاﺳﺘﯿﯿەﮐﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﻟەو ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەﯾەدا دەﮔەڕێﻦ
ﮐە وەک ﺧﯚی ﻟە ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەدا ھەﯾە ]دەﺗﻮاﻧﻦ[ ﻟەﻧﺎو ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺳﯿﻨەﻣﺎﯾﯿﺪا ﭘەﯾﺠﯚری ﺑﻦ".
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ﺑﯚ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟە ﺷێﻮازی ﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧەوە و وێﻨﺎﮐﺮدﻧﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ڕێﮕەی
ﻧﯿﺸﺎﻧەﻧﺎﺳﯿﯽ ڕەﺧﻨەﮔﺮاﻧەی ﺋەو ﻓﯿﻠﻤﺎﻧەی ﮐە ﻟە ﺋێﺮان ﺑەرھەم ھﺎﺗﻮون ،ھەوڵ دەدەم داﻟە
ﺳەرەﮐﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎن ﺑﮑەم .ﻟێﺮەدا ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە دوو ڕەھەﻧﺪی
ﻣێﺘﯚدۆﻟﯚژی ﺗﻮێﮋﯾﻨەوەﮐەم دەﮐەم (١) :ﻣﻦ ﺑە ﺷێﻮازێﮑﯽ ﺋﺎﻟﺘﻮﺳێﺮ-ﻻﮐﺎﻧﯽ ﻣێﺘﯚدۆﻟﯚژی
ﻧﯿﺸﺎﻧەﻧﺎﺳﯿﯽ ڕەﺧﻨەﮔﺮاﻧە ﺑەﮐﺎر دێﻨﻢ .ﻻﮐﺎن ﭘێﯿﻮاﯾە ﮐە دەﮐﺮێ ﻣێﮑﺎﻧﯿﺰﻣە زێﮭﻨﯿﯿەﮐﺎن ﻟە
ڕێﮕەی ﺳێ ﻧەزﻣﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺧەﯾﺎڵﯽ ،ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮏ و ﺑﺎﺑەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﭘﯚﻟﯿﻨﺒەﻧﺪی
ﺑﮑەﯾﻦ .ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺧەﯾﺎڵﯽ ﻟە ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺋﺎوێﻨەﯾﯿﺪا ﻣﻦ ﯾﺎ ﺋێﮕﯚ ﺳﺎز دەﮐﺎ .ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮏ
ﻧﺰﯾﮏ ﻟە ھەﻣﻮو ﺷﺘەﮐﺎن دەﮔﺮێﺘەوە ،ﻟە زﻣﺎﻧەوە و ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧەوە ﺑﮕﺮە ﺗﺎ ﭘێﮑﮭﺎﺗە
ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯿﯿەﮐﺎن و ،دەﮐﺮێ ﺑﻮﺗﺮێ ﮐە ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮏ ﺳﺎزێﻨەری زۆرﺑەی ﺋەو ﺷﺘەﯾە
ﮐە ﺋێﻤە وەک ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﺑﺎﺳﯽ ﻟێ دەﮐەﯾﻦ .ﺑﺎﺑەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﺋەو ﺑەﺷﺎﻧە ﭘێﮏ دێﻨێ
ﮐە ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﻨﺎﺳﯿﻦ و ھەﻣﻮو ﺷﺘێﮏ دەﮔﺮێﺘەوە .ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮏ و ﺑﺎﺑەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە
ﺑەﺗەواوی ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن ﭘێﮑەوە ھەﯾە .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە ﻧەﺧﯚﺷﯽ ﮐﯚرۆﻧﺎ ﻟە دﻧﯿﺎی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەداﯾە،
ﺑەاڵم ﺋێﻤە ﺗەﻧﯿﺎ ﻟەﻧﺎو ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮑﺪا ﻟێﯽ ﺗێﺪەﮔەﯾﻦ .ھەﻧﺪێﮑﻤﺎن ﭘێﻤﺎﻧﻮاﯾە دەﺳﺘﮑﺎری
ﻣﺮۆڤ ﻟە ﺳﺮووﺷﺖ ﺑﻮوەﺗە ھﯚی ﺳﺎزﺑﻮوﻧﯽ ﭬﺎﯾﺮۆﺳﯽ ﮐﯚﭬﯿﺪ  ،١٩ھەﻧﺪێﮑﻤﺎن ﭘێﻤﺎﻧﻮاﯾە
ﺳﺰاﯾەﮐە ﻟە ﻻﯾەن ﺧﻮداوە ﻧێﺮدراوە و ھەﻧﺪێﮑﯿﺸﻤﺎن واﺗێﺪەﮔەﯾﻦ ﮐە ﺋەم ﭬﺎﯾﺮۆﺳە
دەﺳﺘﮑﺮدی ﭼﯿﻨە ﺗﺎ ﮐێﺸە ﺑﯚ ﺋﺎﺑﻮوری ڕۆژﺋﺎوا و دﻧﯿﺎی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺳﺎز ﺑﮑﺎ .ﺳﻮوڕاﻧﯽ
ﭬﺎﯾﺮۆﺳەﮐە ﺑە دﻧﯿﺎدا ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺑە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺋێﻤەوە ﻧﯿﯿە و ﭘەﺗﺎی ﮐﯚرۆﻧﺎ ﻟە ﺋﺎﺳﺖ ﺑﺎﺑەﺗﯽ
ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮑﺪا ﺑێﻼﯾەﻧە؛ ھەڵﺒەت ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮑە ﮐە ﻣﺎﻧﺎ ﺑە ﺑﺎﺑەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە دەﺑەﺧﺸێ و
ﻓﺎﻣﯽ ﺋێﻤە ﺳﺎز دەﮐﺎ.
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﮐە ﺳﺎزﮐەری ﻧەﺗەوەی ﺋێﺮاﻧە ،ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯿەک ﻟەﻧێﻮان ﺑﺎﺑەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە
و ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮏ ﺳﺎز دەﮐﺎ .ﺋەم ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿە ﮐﺎﺗێﮏ ﻟە ﺑەراﻣﺒەر ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ
ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ دەوەﺳﺘێ ،دەﯾەوێ ﺑە ھێﺮش ﮐﺮدﻧە ﺳەر دﻧﯿﺎی ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮑﯽ ﮐﻮرد )ﻟە زﻣﺎﻧەوە
ﺑﮕﺮە ﺗﺎ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯿە ﮐﻮﻟﺘﻮورﯾﯿەﮐﺎن( ﻧەک ﺳەﻣﺒﻮﻟەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟەﻧﺎو ﺑﺒﺎ و ﺑێﺑەھﺎﯾﺎن

)Flisfeder, Matthew (2012) Slavoy Žižek’s Theory of Film (New York: Palgrave
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ﺑﮑﺎ ،ﺑەڵﮑﻮ ﻟە ڕێﮕەی ﻣێﮑﺎﻧﯿﺰﻣەﮐﺎﻧﯽ وەﺧﯚﮔﺮﺗﻨەوە ﺳەﻣﺒﻮﻟەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟەﻧﺎو
ﺳەﻣﺒﻮﻟەﮐﺎﻧﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﺗﺪا ﺑﺘﻮێﻨێﺘەوە .ﺑﯚ ڕەﺧﻨە ﻟەم ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿە ،ﮔﺮﻧﮕە ﮐە ﺑﺰاﻧﯿﻦ داﻟﯽ
ﻣەزﻧﯽ ﺋەم ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿە ﭼەﻣﮑﯽ ﺋێﺮاﻧە ﮐە ﻟە ڕێﮕەﯾەوە ﭘەﯾﻮەﻧﺪی داﻟەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە وەک
ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ،ﺋﯿﻤﺎن و ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی و ...ﺳﺎز دەﺑێ .ھەر ﮐﺎم ﻟەم داﻻﻧە دەﺗﻮاﻧﻦ ﻟە ﺑەﺳﺘێﻨﯽ
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺟﯿﺎوازدا ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﻣەدﻟﻮل ﺑﮑەن و ﻟەﺳەرﯾﺎن ھەڵﺒﺨﻠﯿﺴﮑێﻦ و ﻟە
ﺧﺎڵﯽ ﺗەﻗەڵەﮐﺎﻧﺪا ﺟێﮕﺮﺑﺒﻦ .ﻟەم ڕێﮕەوە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژی ﺧﯚی ﯾەﮐﭙﺎرﭼە دەﮐﺎ و ﻟە ﺑەراﻣﺒەر
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑەدا ﺑەھێﺰ دەﺑێ.
) (٢ﻟەم ﭼﻮارﭼێﻮە ﺗﯿﯚرﯾﯿەﮐەی ﮐە ﺑﺎﺳﻢ ﮐﺮد و ﺑە ﮐەڵﮏ وەرﮔﺮﺗﻦ ﻟە ﻣێﺘﯚدۆﻟﯚژی
ﻧﯿﺸﺎﻧەﻧﺎﺳﯿﯽ رەﺧﻨەﮔﺮاﻧە ﺧﻮێﻨﺪﻧەوەم ﺑﯚ ﺣەوت ﻓﯿﻠﻢ ﻟە ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﻧﻮێﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﯽ ﭘﺎش
ڕژﯾﻤﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐﺮدووە و ﻧﯿﺸﺎﻧﻢ داوە ﮐە ﭼﯚن ﻓﯿﻠﻤەﮐﺎن دەﺗﻮاﻧﻦ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ
ﺋێﺮاﻧﯽ ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ ﺑﮑەن و ﻟە ڕێﮕەی دەﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮑەوە ﺑﺎﺑەﺗﯽ
ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ژﯾﺎﻧﯽ ﺋێﻤە ﺑەرھەم ﺑﮭێﻨﻦ .ﺷێﻮازی ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﻓﯿﻠﻤەﮐﺎن ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﺑﻮوە
ﮐە ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻨﯽ ﺋەو ﻓﯿﻠﻤﺎﻧە ﺑﺨەﻣە ﺑەر ﺑﺎس ﮐە ﻟە ﭼﻞ ﺳﺎڵﯽ ڕاﺑﺮدوودا ﻟە ﻻﯾەن دەرھێﻨەرە
ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎﻧەوە ﺑەرھەم ھﺎﺗﻮوە و ﺑە ﺷێﻮازێﮑﯽ ﺑەرﻓﺮاوان ﺑاڵو ﺑﻮوﻧەﺗەوە .ﻟﯿﺴﺘەی ﺋەم
ﻓﯿﻠﻤﺎﻧە دەﮐﺮا زﯾﺎﺗﺮ ﺑﻦ ،ﺑەاڵم زۆرﺑەی ﻓﯿﻠﻤە ﺳﯿﻨەﻣﺎﯾﯿەﮐﺎن ﮐە ﺑە ﺷێﻮازێﮏ ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯿﺎن
ﺑە ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧەوە ھەﯾە ﻟە ڕووی ﺗەﮐﻨﯿﮑﯿﯿەوە ﻟە ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﻧەزﻣﺪان )وەﮐﻮو ﻋﺮوس ﺣﻠﺒﭽە،
ﻣﺮزی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﮕﺎ ،ﻋﻘﺎﺑﮭﺎ ،ﭘﻨﺠە در ﺧﺎک ،ﺣﻤﺎﺳەی درە ﺷﻠﯿﺮ و ھﺘﺪ،(.
ھەر ﺑﯚﯾە ﺑە ﺋەﻧﻘەﺳﺖ ﻟەم وﺗﺎرەدا ﺑﺎس ﻧەﮐﺮاون .ﭼﻮﻧﮑە وﯾﺴﺘﻮوﻣە ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪەم ﮐە
ڕەﺧﻨەی ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﮏ ﻟە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤەﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﺋێﺮان ﮐە ﺑﯿﻨەری زۆرﺗﺮﯾﺎن ھەﯾە،
ﺧەاڵﺗﯿﺎن وەرﮔﺮﺗﻮوە و ڕەﺧﻨەﮔﺮاﻧﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﭘێﺸﻮازﯾﯿﺎن ﻟێ ﮐﺮدوون ،دەﺗﻮاﻧێ ﮐﺎرﮐﺮدی
ﭘﺮاﮐﺘﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺋێﺮان ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪەن؛ ﺋەﮔەرﭼﯽ ﻟە ﻓﯿﻠﻤە
ھەرزاﻧﺒﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯿﺸﯿﺎﻧﺪا ﺗەﻧﺎﻧەت دەﻻﻟەﺗﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ
زۆر ڕووﻧﺘﺮ و ﺑەرﭼﺎوﺗﺮ دەﺑﯿﻨﺪرێ .ﺑﯚﯾە دەﮐﺮێ ﺑﻮﺗﺮێ ﺋەم ﺗﻮێﮋﯾﻨەوەﯾە دەروازەﯾەﮐە
ﺑﯚ ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﻟێﮑﯚڵﯿﻨەوەی ﮔﺮﻧﮕﺘﺮ ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت وردﺑﻮوﻧەوە ﻟە ڕەھەﻧﺪەﮐﺎﻧﯽ ﭘەﯾﻮەﻧﺪی
ﮐﻮﻟﺘﻮوری ﺟەﻣﺎوەری ﺑە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿەوە ،ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮﻟﺘﻮورﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﻨەﻣﺎی
ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎل و ﻧەﺗەوەﺳﺎزی ﻟە ﺋێﺮان.
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) (IIﻧﯿﺸﺎﻧەﻧﺎﺳﯿﯽ ڕەﺧﻨەﮔﺮاﻧەی ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﺋێﺮاﻧﯽ
 .١ﺧﺎﮐﯽ ﺋﺎﺷﻨﺎ )ﺧﺎک آﺷﻨﺎ( :ﮐﻮردی ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠەﮐﺮاو ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮردە!
ﺑەھﻤەن ﻓەرﻣﺎﻧﺌﺎرا ﮐە وەک دەرھێﻨەرێﮑﯽ ﺑەرھەﻣﮭێﻨەر )ﻣﻮﻟﻒ (auteur :ﻟە ﺳﯿﻨەﻣﺎی
ﺋێﺮاﻧﺪا ﻧﺎوی دەرﮐﺮدووە ،ﺑە ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﺋﺎﺷﻨﺎ ) (٢٠٠٧/١٣٨٦ﺳەرەڕای
ﺋەوەی ﻟە ﻻﯾەن ڕەﺧﻨەﮔﺮاﻧەوە ﭘێﺸﻮازی ﻟێ ﮐﺮا ،ھەروەھﺎ ﻓﯿﻠﻤەﮐەی ﺗﻮاﻧﯽ ﻟە دوازدە
ﺑەﺷﺪا ﺑﯚ وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺧەاڵت ﻟە دوازدەھەﻣﯿﻦ ﺟەژﻧﯽ ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﺋێﺮان )(٢٠٠٨/١٣٨٧
ﺑەرﺑﮋێﺮ ﺑێ ﮐە ﻟە ﺋﺎﮐﺎﻣﺪا ﺗﻮاﻧﯽ ﻟە ﭼﻮار ﺑەﺷﺪا )ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ دەرھێﻨەر ،ﻣﻮﺳﯿﻘﺎی ﻓﯿﻠﻢ،
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ،دەﻧﮓ و ﻣﯿﮑﺲ( ﺧەاڵﺗﯽ ﯾەﮐەم ﺑﺒﺎﺗەوە 5.ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﺋﺎﺷﻨﺎ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ژﯾﺎﻧﯽ
ﻧﯿﮕﺎرﮐێﺶ و ﺷﺎﻋﯿﺮێﮑﯽ ﮐﻮردی ﺋێﺮاﻧﯿﯿە )ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪار ﺑە دەورﮔێڕاﻧﯽ ڕەزا ﮐﯿﺎﻧﯿﯿﺎن( ﮐە
ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎران وەڕز ﺑﻮوە و ﮔەڕاوەﺗەوە ﺑﯚ ﺧﺎﻧﻮو و زەوﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺑﻨەﻣﺎڵەﮐەی ﻟە ﯾەﮐێﮏ
ﻟە ﮔﻮﻧﺪەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎوﭼەی ﺗﯿﻠەﮐﯚ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻟە ﺋﺎراﻣﯿﺪا ﺳەرﻗﺎڵﯽ ﺑەرھەﻣﮭێﻨﺎﻧﯽ ھﻮﻧەری
ﺑێﺖ .ﻟە ﯾەﮐەم ﺳێﮑﺎﻧﺴﺪا ﻗﻮواڵﯾﯽ ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻼﺳﯿﯚﻧﯽ ﮐﻮردی ﺧﻮێﻨەوارﻣﺎن ﻟەﻧﺎو ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ
ﺋێﺮاﻧﯽ ﻣەزﻧﺪا ﺑﯚ دەردەﮐەوێ .ﺧﻮﺷﮑﯽ ﻧﺎﻣﺪار ﻟە درەﻧﮕﺎﻧﯽ ﺷەودا ﻟە درﮔﺎی ﻣﺎڵەﮐەی
دەدا و ﮔﻠەﯾﯽ دەﮐﺎ ﺋەم "ﺷﻮێﻨە دوورەدەﺳﺘە" ﮐﻮێە ﮐە ھﺎﺗﻮوﯾﺖ و"ﺑﯚﻣﺎن ﻧﺎدۆزرێﺘەوە؟"
)ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﺧﺎﻧﻮوی ﺑﺎوﮐﯿﺎن ﺑﻮوە و ﺋﯿﺴﺘﺎش ﺑە ﻣﯿﺮات ﺑﯚﯾﺎن ﻣﺎوەﺗەوە( .دواﺗﺮ ﻧﺎﻣﺪار
وەک ﺋﺎﯾﺪﯾﺎل ﺗﺎﯾﭙﯽ ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی ﺋێﺮاﻧﯽ )ﮐە ﻟە ﭘﺸﺘﯿەوە ﺗﺎﺑﻠﯚی ﺷﯿﻌﺮێﮑﯽ ﺷﺎﻣﻠﻮو ﺑە
ﺧﯚﺷﻨﻮوﺳﯿﯽ ﻧەﺳﺘەﻋﻠﯿﻖ ھەڵﻮاﺳﺮاوە :آی ﻋﺸﻖ ﭼﮭﺮەی آﺑﯽات ﭘﯿﺪاﻧﯿﺴﺖ"( ﺗﻮوڕە دەﺑێ
و ﺧەڵﮏ ﻗەرزدار دەﮐﺎ ﮐە ﺑﯚ"زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯿﯿﺎن" ﺷێﻮاﻧﺪووە .ﺧﻮﺷﮑﯽ ﻧﺎﻣﺪار داوای ﻟێ
دەﮐﺎ ﮐە ﺳەرﭘەرﺷﺘﯿﺎرﯾﯽ ﺗەﻧﯿﺎ ﮐﻮڕەﮐەی )ﺑﺎﺑەک( ﺑﯚ ﻣﺎوەﯾەک ﻟە ﺋەﺳﺘﯚ ﺑﮕﺮێ ،ﭼﻮﻧﮑە
ﻧﺎﺗﻮاﻧێ ﻟەﮔەڵ ﭼﻮارەم ھﺎوژﯾﻨەﮐەﯾﺪا ﺑﯿﺒﺎ ﺑﯚ دوﺑەی .ﻧﺎﻣﺪار ﺑە ﺗﻮوڕﯾﯿەوە دەﯾەوێ ﺧﯚی
دەرﺑﺎز ﺑﮑﺎ و دەڵێ دوﺑەی ﻟەﺳەر ﻧەﺧﺸەی ﺟﯿﮭﺎن ﺑە ﺋەﻧﺪازەی "ﮔﻮوی ﻣێﺸێﮑە" و "ﻧە
ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿەﺗﯽ ھەﯾە و ﻧە ﻣێﮋوو!"" ،ﺧﺎﮐەﮐەﺷﯽ ھﯽ ﻣەﻣﻠەﮐەﺗﯽ ﺋێﻤەﯾە ﮐە ﺑﺮدووﯾﺎﻧە و
ﺋەوێﯿﺎن ﭘێ ﺋﺎوەدان ﮐﺮدووەﺗەوە!" ھەر ﺑەم ﭼەﻧﺪ ڕﺳﺘەﯾە داﻟە ﮔﺮﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ
ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟەﺳەر ﻣەدﻟﻮﻟەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺟێﮕﺮ دەﺑﻦ :ﻋەڕەب دواﮐەوﺗﻮوە و ﺧﺎوەﻧﯽ
ﺷﺎرەﺳﺘﺎﻧﯿەت ﻧﯿﯿە ،ﺑە ﺳﻮوﮐﯽ دەﺑێ ﺑﺎس ﻟە واڵﺗە ﻋەرەﺑﯿﯿەﮐﺎن ﺑﮑﺮێ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﺎدەﻣﺎری ﺋێﺮاﻧﯿﺒﻮوﻧە و ﭘﺎرێﺰەری ﺷﺎرەﺳﺘﺎﻧﯿەﺗێﮑﯽ ﮐﯚﻧە!
5 https://fa.wikipedia.org/wiki/دوازدھﻤﯿﻦ_ﺟﺸﻦ_ﺳﯿﻨﻤﺎی_اﯾﺮان
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ﺑە ﻓێڵ ،ﺑﺎﺑەک ﻻی ﻧﺎﻣﺪار دەﻣێﻨێﺘەوە .ﻧﺎﻣﺪار ﮐە ﺧﯚی ﻟە زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ﺗێﺪەﮔﺎ ﺑەاڵم
ﺑﺎﺑەﮐﯽ ﺧﻮﺷﮑەزای ھﯿﭻ ﻟە زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ﺗێﻨﺎﮔﺎ و ﺑﺎوﮐﯽ ﺣﺎﺷﺎی ﮐﺮدووە ﮐە ﺑﺎﺑەک
ﮐﻮڕی ﺑێ )ﭼﻮﻧﮑە ﭘێﯽ واﯾە زۆڵە(؛ ھەر ﻟەﺑەر ﺋەﻣە ﺑﺎﺑەک ﺳەرەڕای ﺋەوەی ﻣﻮﻋﺘﺎد و
ﺑێﮑﺎرە ،ﻟە ﯾەک ﺳﺎڵﺪا ﺳێ ﺟﺎر وﯾﺴﺘﻮوﯾەﺗﯽ ﺧﯚی ﺑﮑﻮژێ .ﺑﺎﺑەک ﺑە ﯾەک ﻧﯿﮕﺎ ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﮐﭽێﮑﯽ ﮐﻮردی )ﻣێﮭﺮﻣﺎه ،ﻧﺎوێﮑﯽ ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەی ﻓﺎرﺳﯽ( ھەرە ﺟﻮان دەﺑێ و ﺋەﻣە
وای ﻟێ دەﮐﺎ ﺑﺘﻮاﻧێ ﻟەو ﮔﻮﻧﺪە ﺑﻤێﻨێﺘەوە .ﮐﭽێﮏ ﮐە دواﺗﺮ ﺑﯚﻣﺎن دەردەﮐەوێ ھەر ﻟە
ﻣﻨﺪاڵﯿﯿەوە دراوە ﺑە ﺋﺎﻣﯚزاﮐەی و ھەرﭼەﻧﺪ زەﻣﺎوەﻧﺪﯾﺎن ﻧەﮐﺮدووە ،ﺑەاڵم ھەر ﮐەس ﻟێﯽ
ﻧﺰﯾﮏ ﺑێﺘەوە دەﮐﻮژرێ .ﻟە ﺳێﮑﺎﻧﺴێﮑﯽ دﯾﮑەدا ،ﺋەم ﮐﭽە ﻟە درﮔﺎی ﺧﺎﻧﻮوی ﻧﺎﻣﺪار دەدا
و داوای ﺋﺎو ﺑﯚ ﺑﻮوﮐەڵە ﺗﯿﻨﻮوەﮐەی دەﮐﺎ! ﺑﺎﺑەک ﮐە ﺋەم ﺑﯚﭼﻮوﻧەی ﭘێ ﺧﻮراﻓەﯾە ﻟە ﻻﯾەن
ژﻧە ﺧﺰﻣەﺗﮑﺎری ﻣﺎڵﯽ ﻧﺎﻣﺪارەوە ﺋﺎﮔﺎدار دەﮐﺮێﺘەوە ﮐە ﺋەم ڕێﻮڕەﺳﻤە ﻧﺰای ﺧەڵﮑە ﺑﯚ
ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﻦ! ﺑﺎﺑەک دەﭼێﺘە ﺳەر ڕێﯽ ﻣێﮭﺮﻣﺎه و ﺑە ڕەﺳﻤﯽ ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ﭼەﻧﺪ ﭼەﭘﮑە
ﮔﻮڵﯽ ﺑﯚ دادەﻧێ؛ ﮐﻮڕاﻧﯽ ﺋﺎواﯾﯽ ﭘێﯽ دەزاﻧﻦ و ﺑە ﺧەﺳﺘﯽ ﻟێﯽ دەدەن .ﺑﺎﺑەک ھﯿﭻ ﮐە واز
ﻧﺎھێﻨێ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﺧەودا ﻣﯚﺗەﮐە دەﺑﯿﻨێ ﮐە ﻟەﺳەر ﺋەم ﺋەوﯾﻨە دەﮐﻮژرێ ،ﺑەاڵم ﻟە
ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﺳەردەﮐەوێ و دەﺗﻮاﻧێ دڵﯽ ﮐﭽەﮐە ﺑە دەﺳﺖ ﺑێﻨێ و ﻣێﮭﺮﻣﺎه ﺑە دەم
ﮔﻮڵﭽﻨﯿﻨەوە ﺑە دەﻣﯿەوە ﭘێﺪەﮐەﻧێ! ﻣێﮭﺮﻣﺎه ﻟە ﺗەﻧﯿﺎ ﺳێﮑﺎﻧﺴێﮑﺪا ﮐە ﻟەﮔەڵ ﺑﺎﺑەک ﺑە ﮐﻮرﺗﯽ
ﻗﺴە دەﮐﺎ ﭘێﯽ دەڵێ ﮐە دەزﮔﯿﺮاﻧەﮐەی "ﭘێﺸﻤەرﮔەﯾە" و ﭼﻮوەﺗە ﺋەوﺑەر "ﺳﻨﻮور" و
دەﮔەڕێﺘەوە و ﻧﺎﮐﺮێ ﻟەﮔەڵ ﺋەو ﻗﺴە ﺑﮑﺎ .ﺑﺎﺑەﮐﯽ ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠەﮐﺮاو ھەرﭼەﻧﺪ ﻣﻮﻋﺘﺎد و
ﺑێﮑﺎرە ،ﺑەاڵم ﭼﻮﻧﮑە ﺑﻮوەﺗە ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﻧەﺗەوەی ﺳەردەﺳﺖ دەﺗﻮاﻧێ ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە ﻧﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ
ﻋەﺷﻖ و ﻧەرم و ﻧﯿﺎﻧﯽ ﺑە ﺳەر ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ڕووﺗﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﻧەﺗەوەی ﺑﻨﺪەﺳﺖ ﺳەرﮐەوێ.
ﺋەو ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﮐە ھﯿﭻ ﻟە ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿەت ﺗێﻨﺎﮔەن و ﻟە ﺷﺎﺧەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەژﯾﻦ.
ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻟە دووردەﺳﺘەﮐﺎﻧە و ﭘێﯽ ﻟە ﻧەرﯾﺘێﮑﯽ ﮐﯚﻧەﭘەرەﺳﺘﺪا ﭼەﻗﯿﻮە ،ﺑﺎﺑەک ﻟێﺮەﯾە و
ﺧەڵﮑﯽ ﺷﺎرە و ڕێﻮڕەﺳﻤﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ دەزاﻧێ .ﻣێﮭﺮﻣﺎھﯿﺶ ﺳەرﮐەوﺗﻮواﻧە ﻋﺎﺷﻘﯽ ﭘﯿﺎوی
ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠەﮐﺮاو دەﺑێ و ﺑە ﺗﯿﺮێﮏ ﺳێ ﻧﯿﺸﺎن دەﭘێﮑێ :ﻟە زﯾﻨﺪاﻧﯽ ﺋﺎﻣﯚزاﮐەی ڕزﮔﺎری
دەﺑێ ،ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎی ﭘێﺶ ﻣﯚدێﺮﻧﺪا ﻋەوداڵﯽ ﺋﺎو ﺑﯚ ﺑﻮوﮐەڵەﮐەی ﻧﺎﺑێ و ،ﭼﯿﺘﺮ ﺑە
ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ﻟەﮔەڵﯿﺪا ھەڵﺴﻮﮐەوت ﻧﺎﮐﺮێ .ﮐﻮڕێﮑﯽ ﻣﻮﻋﺘﺎدی دۆڕاوی ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠەﮐﺮاو ﮐە
ﻟە ﻻﯾەن ﮐﯚﻣەڵﮕﺎوە وەک زۆڵ ﺳەﯾﺮ دەﮐﺮێ ﺑە ﯾەک ﻧﯿﮕﺎ ﺗﻮوﺷﯽ ﻋەﺷﻘێﮑﯽ ﺋەﻓﻼﺗﻮﻧﯽ
دەﺑێ و ﺑەﺋﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺑە داﻧﺎﻧﯽ ﭼەﻧﺪ ﮔﻮڵ ﺑە ﺳەر ﻋەﺷﻘﯽ ﮐﻮڕە ﭘێﺸﻤەرﮔەﯾەﮐﺪا
ﺳەردەﮐەوێ!
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ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﺋﺎﺷﻨﺎ ،دەرھێﻨﺎﻧﯽ ﺑەھﻤەن ﻓەرﻣﺎﻧﺌﺎر٢٠٠٧ ،

ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﻋەﺷﻘﯽ ﺑﺎﺑەک ھﺎوﮐﺎﺗە ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی ﺋﺎﮔﺎدار دەﺑﯿﻨەوە ﮐە ﻣﺎم ﻧﺎﻣﺪار زﮔﻮرت
ﻣﺎوەﺗەوە ،ﭼﻮﻧﮑە ﻋەﺷﻘە ﮐﯚﻧەﮐەی ﺋەوی ﺑەﺟێ ھێﺸﺘﻮوە و ڕۆﺷﺘﻮوە ﺑﯚ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ .ﺋﯿﺴﺘﺎش
ﺷەﺑﻨەم )ژﻧێﮑﯽ ﻓﺎرس( ﮐە ﺷێﺮﭘەﻧﺠەی ھەﯾە ﮔەڕاوەﺗەوە و ﻣﺎم ﻧﺎﻣﺪار ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ
ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﻟەﺑەر ﺋەو ﻋەﺷﻘەی ﺑە ﺷەﺑﻨەم ھەﯾەﺗﯽ ﺣﺎزرە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەﺟێ ﺑﮭێڵێ و ﺑﯚ
ﺗﺎران ﺑﮕەڕێﺘەوە .ﺑەاڵم ﺧﺎڵﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ ﻓﯿﻠﻤەﮐە ﺑﺎﺑەﺗێﮑﯽ دﯾﮑەﯾە و وەک ﮔﯚڕاﻧێﮑﯽ ﮔﺮﻧﮓ
ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ ﺋەم ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮە ﺗەرﯾﮏﮐەوﺗﻮوەدا دەﺳﺖ ﻧﯿﺸﺎن دەﮐﺮێ .ﻟە ڕێﮕەی ﭘﺎﺳﺘﺎرێﮑەوە
ﻟە ھەاڵﺗﻨﯽ ﻧﻮوﺳەرێﮑﯽ زﯾﻨﺪاﻧﯽ ﺑە ﻧﺎوی ﺋەﺣﻤەد ﻣﯿﺮﺷﮑﺎری ﺋﺎﮔﺎدار دەﮐﺮێﯿﻨەوە ﮐە
ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ھەرە زۆر ﻟە زﯾﻨﺪان ﺑﻮوە و ﭘﺎش ﺋەوەی ﺑﯚ دوو ﻣﺎﻧﮓ ﻣﯚڵەﺗﯽ ﭘێ دراوەﺑە
دەرﻓەﺗﯽ زاﻧﯿﻮە و ﻧەﮔەڕاوەﺗەوە ﺑﯚ ﺑەﻧﺪﯾﺨﺎﻧە .ﺑە ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﺪا ﺑﯚﻣﺎن دەردەﮐەوێ ﮐە
ﺋەﺣﻤەد زﯾﻨﺪاﻧﯿﯿەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﮐﻮردە ﮐە ﻟەﮔەڵ ﺣﯿﺰﺑەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﺪاﯾە و
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ﺑەاڵم ﻧەﯾﺘﻮاﻧﯿﻮە ﻟە ﻣەرﯾﻮاﻧەوە ﺧﯚی دەرﺑﺎزی ﺋەو دﯾﻮ ﺳﻨﻮور ﺑﮑﺎ .ﺑﯚﯾە ھێﺰە ﺋەﻣﻨﯿﯿەﮐﺎن
دێﻨە ﻻی ﻣﺎم ﻧﺎﻣﺪار ﮐە ﭘێﯽ ﺑڵێﻦ ﻣﺎڵەﮐەی ﻟە ژێﺮ ﭼﺎودێﺮﯾﺪاﯾە و ﭘێﯿﺎﻧﻮاﯾە ﺋەﺣﻤەد ﻻی ﺋەو
ﺧﯚی ﺣەﺷﺎر دەدا .ﻧﺎﻣﺪار ﻧﺎﯾەوێ ھﺎوﮐﺎرﯾﯽ ھێﺰە ﺋەﻣﻨﯿﯿەﮐﺎن ﺑﮑﺎ و ﺑە ﺑﯿﺴﺘﻨﯽ ﺋەو ھەواڵە
ﺗێﮏ دەﭼێ .ڕۆژی دواﺗﺮ دەردەﮐەوێ ﮐە ھێﺰە ﺋەﻣﻨﯿﯿەﮐﺎن ھەر ﻟەو ﻧﺎوﭼەﯾە ﺋەﺣﻤەدﯾﺎن
ﮐﻮﺷﺘﻮوە و ھەر ﺋەﻣە دەﺑێﺘە ھﯚی ﺋەوەی ﻧﺎﻣﺪار ﺧﯚی ﺳەرﮐﯚﻧە ﺑﮑﺎ ﺑﯚ درﮔﺎی ﻣﺎڵەﮐەی
داﺧﺴﺘﻮوە ،ھﺎوڕێ ﮐﯚﻧەﮐەی داڵﺪە ﻧەداوە و وەک ھﻮﻧەرﻣەﻧﺪێﮏ ﺧﯚی ﻟە دﻧﯿﺎ
ﺷﺎردووەﺗەوە.
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺧﺎﮐﯽ ﺋﺎﺷﻨﺎ ﮐە ﺧﺎوەﻧﯽ ھێڵێﮑﯽ دﯾﺎری ﮔێڕاﻧەوە ﻧﯿﯿە ،ﻟە ﻻﯾەن ڕەﺧﻨەﮔﺮاﻧەوە
ﭘێﺸﻮازی ﻟێ ﮐﺮا .ﺣەﻣﯿﺪ دەﺑﺎﺷﯽ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی ﺑﻮاری ﭘﯚﺳﺖﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰم ﻟە زاﻧﮑﯚی
ﮐﯚﻟﯚﻣﺒﯿﺎﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﻓﯿﻠﻤەﮐە وەﺳﻒ دەﮐﺎ "ﻓﯿﻠﻤﯽ )ﺧﺎﮐﯽ ﺋﺎﺷﻨﺎ( ﮔﻮڵﯽ ﺳﻮوری ﻓەرﻣﺎﻧﺌﺎراﯾە
ﺑﯚ ﺋێﺮان ...ﭘەﯾﺎﻣﯽ ﻧەﺳڵێﮑە ﮐە ﺟﮕە ﻟە ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ھﯿﭽﯽ ﺗﺮی ﺑﯚ ﺋێﺮان ﭘێ ﻧﯿﯿە".
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دەﺑﺎﺷﯽ ﮐە ﺑە ھﯿﭻ ﺷێﻮەﯾەک ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﮐﻮردﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎﻣﺪار ﻧﺎدا ،ﺑﺎس ﻟەوە دەﮐﺎ ﮐە
ﻓەرﻣﺎﻧﺌﺎرا دەﯾەوێ ﮔﺮێﺪراوەﯾﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑە ﺧﺎﮐﯽ ﺧﯚی ﻟە ﻧەﺳڵە ﺟﯿﺎوازەﮐﺎﻧﺪا
ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪا .دەﺑﺎﺷﯽ ھەرﭼەﻧﺪ زۆر ﺷﺎرەزای ﺗﯿﯚرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﭘﯚﺳﺖﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰﻣە ،ﺑەاڵم )ھەر
وەک ﻓەرﻣﺎﻧﺌﺎرا( ﺷﺎرەزاﯾﺎﻧە ﺋﺎﮔﺎدارە ﮐە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژی ﻧﺎو ﻓﯿﻠﻤەﮐە ﭼەﻧﺪ ﺳەرﮐەوﺗﻮواﻧە
ﮐﻮردی ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠەﮐﺮاو دەﮐﺎﺗە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮرد و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﺋﺎﻣﺎژەﭘێﺪان ﺑە ﺋﯚﭘێﺮاﯾەک ﮐە
ﻧﺎﻣﺪار ﻟە ﮐﺎرﮔەﮐەی ﺑەردەوام ﮔﻮێﯽ ﻟێ دەﮔﺮێ ﻣێﮋووی ھﻮﻧەری ﺋەورووﭘﺎش دەﺷێﻮێﻨێ.
ھەڵﺒەت ڕواﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ دەﺑﺎﺷﯽ ﺑەﻻﻣﺎﻧەوە ﻧﺎﺑێ ﺳەﯾﺮ ﺑێ ﮐﺎﺗێﮏ دەزاﻧﯿﻦ ﮐە ﺋەو ﯾەﮐێﮏ ﻟە
دژﺑەرە ﺳەرﺳەﺧﺘەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﮐﻮردﯾﯿە )ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ( و ﺗەﻧﺎﻧەت ڕێﻔﺮاﻧﺪۆﻣﯽ
ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ٢٠١٧وەک "ﺑە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽﮐﺮدﻧﯽ" ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘێﻨﺎﺳە
ﮐﺮدووە.
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ﻓەرﻣﺎﻧﺌﺎرا دەﯾەوێ ﻟە ڕێﮕەی ﻧﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ ھەﺳﺘﯽ ﻧﺎﻣﺪار ﺑﯚ ﺋﯚﭘێﺮای ﺗﯚﺳﮑﺎ )ﺑەرھەﻣﯽ
ﭘﻮﭼﯿﻨﯽ( ﻟەﻧێﻮان ﻧﺎﻣﺪار و ﻣﺎرﯾﯚ ﮐﺎﭬﺎرادۆﺳﯽ ﺟﯚرێﮏ ﻟێﮑﭽﻮوﻧﯽ ھﻮﻧەری وێﻨﺎ ﺑﮑﺎ .ﺑە
ﺋﺎوڕداﻧەوەﯾەﮐﯽ ﺧێﺮا ﻟە ﺋﯚﭘێﺮای ﺗﯚﺳﮑﺎ ھەﻧﺪێﮏ ﺑﺎﺑەﺗﯽ دﯾﮑەﻣﺎن ﻟەﺳەر ﮐﻮردی

6

آﭘﺎرات )" (٢٠١٢ﻣﺸﺮوح ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﺎھﺪ و ﺣﻤﯿﺪ دﺑﺎﺷﯽ درﺑﺎره ﻓﯿﻠﻢ "ﺧﺎک آﺷﻨﺎ" ".ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ .دﺳﺘﺮﺳﯽ
در  ٢٠٢١/١/٢٥از طﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ:
https://www.bbc.com/persian/arts/2012/03/120307_lili_aparat10_12
7
Dabashi, Hamid (2017) “On the Kurdish Question.” Aljazeera. Available at 01.02.2021 by
the link: https://www.aljazeera.com/opinions/2017/11/27/on-the-kurdish-question
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ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠەﮐﺮاو ﺑﯚ دەردەﮐەوێ ﮐە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ دەﯾەوێ ﺑﯿﺸﺎرێﺘەوە .ﻟە ﺋﯚﭘێﺮاﮐەدا
ﺳێﺰار ﺋﺎﻧﺠێﻠﯚﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿەﮐﯽ ﺳەردەﻣﯽ ڕۆﻣە ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ١٨٠٠و دوای ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾﯿەﮐﺎن
ﺧﯚی ﺷﺎردووەﺗەوە و ﭘەﻧﺎی ﺑﯚ ھﺎوڕێﯿەﮐﯽ ﻧﯿﮕﺎرﮐێﺸﯽ ﺑە ﻧﺎوی ﮐﺎﭬﺎرادۆﺳﯽ ھێﻨﺎوە.
ﮐﺎﭬﺎرادۆﺳﯽ ﺑە ھﺎوﮐﺎری ﺋەوﯾﻨﺪارەﮐەی )ﺗﯚﺳﮑﺎ ﮐە ﮔﯚراﻧﯿﺒێﮋێﮑﯽ ﻧﺎودارە( ،ﺋﺎﻧﺠێﻠﯚﺗﯽ
دەﺷﺎرﻧەوە ﺑەاڵم ﻟە ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﻓێڵ و ﺗەڵەﮐەی ﺑﺎرۆن ﺳێﮑﺎرﭘﯿﺎ )ﺳەرۆک ﭘﯚﻟﯿﺲ( ﺋﺎﻧﺠێﻠﯚﺗﯽ
ﺑەدﯾﻞ دەﮔﯿﺮێ و ﻟە زﯾﻨﺪاﻧﺪا ﺧﯚی دەﮐﻮژێ ،ﮐﺎﭬﺎرادۆﺳﯽ ﺗﯿﺮﺑﺎران دەﮐﺮێ و ﺗﯚﺳﮑﺎ ﺧﯚی
ﻟە ﻗەاڵﯾەﮐﯽ ﺑەرزەوە ﻓڕێ دەداﺗە ﺧﻮارەوە و دەﻣﺮێ 8.ﻣﺎم ﻧﺎﻣﺪار ﮐە ﺑەردەوام ﺑە دەم ﺋەم
ﺷﺎﮐﺎرە ﺋﯚﭘێﺮاﯾﯿەوە ﻧﯿﮕﺎرەﮐﺎﻧﯽ دەﮐێﺸێﺘەوە )ﺗەﻧﺎﻧەت ژﻧەﺧﺰﻣەﺗﮑﺎرە ﮐﻮردەﮐەی ﮐە ﻟە
ﺋﯚﭘێﺮا "ﺗێﻨﺎﮔﺎ" ﻟەﺑﺎرەﯾەوە دەڵێ "ﻣﺎم ﻧﺎﻣﺪار ھەﻣﯿﺸە ﻗﯿﮋوﻗﺎوی ژﻧێﮏ ]ﺗﯚﺳﮑﺎ[ دادەﻧێ و
ﻣێﺸﮑﯽ ﺳەری ﺧﻮاردووم"( ﻧﺎﯾەوێ ھﺎوﮐﺎرﯾﯽ ھﺎوڕێ ﻧﻮوﺳەرە ﺳﯿﺎﺳﯿﯿەﮐەی ﺑﮑﺎ و ﺑە
ﭘێﭽەواﻧەی ﮐﺎﭬﺎرادۆﺳﯽ ،دەرﮔﺎ ﻟە ﺋەﺣﻤەد )ﺑە ﺋەﻧﻘەﺳﺖ زﯾﻨﺪاﻧﯿﯿەﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑێﭙەﻧﺎ و
دەرەﺗﺎن ﻧﯿﺸﺎن دەدرێ ﮐە ﺗەﻧﯿﺎ ھەﻧﺪێﮏ ﻗﺎﭼﺎﻏﭽﯽ ھﺎوﮐﺎری دەﮐەن( دادەﺧﺎ.
ﺋەﮔەر ﺗﺎ ﺋێﺮەﺗﺎن ﺧﻮێﻨﺪﺑێﺘەوە ڕەﻧﮕە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠﯿﮑﺮاوﺗﺎن ﺑە ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﯚ دەرﮐەوﺗﺒێ ،ﺑەاڵم ﺋەی ﮐﻮردەﮐﺎن ﺑﯚﺧﯚﯾﺎن ﭼﯚﻧﻦ؟ ﻟە ﺗەواوی ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﭼەﻧﺪ ﮐﻮرد
دەﺑﯿﻨﯿﻦ .ﻟە دوورەوە دﯾﻤەﻧﯽ ﭼەﻧﺪ وەرزێڕێﮏ و دواﺗﺮ ﭼەﻧﺪ ﮐﭽێﮏ ﮐە ﺑە ﮔﯚزە ﻟە ﮐﺎﻧﯽ
ﺋﺎو دێﻨﻦ .ﺳێ ﮐﻮڕی ﮐﻮرد ﺑە ﺟﻠﯽ ﮐﻮردﯾﯿەوە ﮐە ﻟەوﭘەڕی وەﺣﺸﯽ و دڕەﻧﺪە ﺑﻮوﻧﺪا دەﺑﻨە
ﭘﺎرێﺰەری ﮐﯚﻧەﭘەرەﺳﺘﯽ و ،ﺑە ﺗﺎواﻧﯽ ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻣﺮدن ﻟە ﺑﺎﺑەک دەدەن و
ﺳەر و ﮔﻮێﻼﮐﯽ ﺧﻮێﻨﺎوی دەﮐەن .ھەروەھﺎ ﺣەﺳەن ﺷﻮان ﮐە ﺳﺎڵﯿﺎﻧێﮑە ﭘﺎش ﺋەوەی ﻣەڕ
و ﻣﺎاڵﺗەﮐەی دزراوە ،ﺷێﺖ ﺑﻮوە و ﺑەردەوام وەھﻤەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚی دەﮔێڕێﺘەوە و ﺑﺎس ﻟەوە
دەﮐﺎ ﮐە ﻗﯿﺎﻣەﺗە .ﻧﯿﮕﺎی ﻓەرﻣﺎﻧﺌﺎرا زۆر وردە :ﺳﻮژەی ﮐﻮردی ﺷﻮاﻧﮑﺎرە ﺋەﮔەر ﻣێﮕەڵﯽ
ﻧەﻣێﻨێ ھﺎوﺳەﻧﮕﯽ دەرووﻧﯽ دەﺷێﻮێ و ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺑە دﻧﯿﺎی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەوە ﻧﺎﻣێﻨێ
و ﺑﯚﯾە ﺑﺎوەڕ دێﻨێ ﮐە ﻗﯿﺎﻣەت ڕووی داوە .ﺧﺰﻣەﺗﮑﺎری ﺧﺎﻧﻮوەﮐەی ژﻧە ﮐﻮردێﮑﯽ
ﺳﺎوﯾﻠﮑەﯾە و ﮐﺎﻣێﺮای ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑە ﺑﺎﺷﯽ ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﭼەوﺳﺎﻧﺪﻧەوە ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﻧﯿﮕﺎی ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮاﻧەی ﻧەﺗەوەی ﺳەردەﺳﺖ ﻧﯿﺸﺎن دەدا .ھەرﭼەﻧﺪ ﻣﺎم ﻧﺎﻣﺪار وا دەﻧﻮێﻨێ ﮐە
ﺧێﺮﺧﻮاز و ﻣﺮۆﭬﺪۆﺳﺘە ﺑەاڵم ﮔﺎڵﺘە ﺑەم ژﻧە ﺧﻮراﻓﺎﺗﯿﯿە دەﮐﺎ ﮐە ھەﻣﻮو دداﻧەﮐﺎﻧﯽ ﮐڕﻣﯚڵ

Puccini, Giacomo (2002) Puccini’s Tosca. Edited by Burton D. Fisher (Miami: Opera
Journeys Publishing).
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ﺑﻮون و ﻧﺎﯾەوێ ﭘﺎرەی ﮐﺎرەﺑﺎی ﻣﺎڵەﮐەی ﺑﺪا .ﮐﻮردی ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠەﮐﺮاو ﭘﺎک و ﺧﺎوێﻨە،
دەﺳﺘﻮور دەدا و ﮐﺎﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑﯚ ھﻮﻧەرە ﺑەرزەﮐﺎن ﺗەرﺧﺎن دەﮐﺎ و ﻟەﮔەڵ ﻓﺎرﺳەﮐﺎن
ﺑﺎﺳﯽ ھﻮﻧەری ﺑەرز و ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ دەﮐﺎ؛ ﮐﻮردی ﺑﻨﺪەﺳﺖ وەڕزێﺮە و ﻟە ژێﺮ ھەﺗﺎو
ﮐﺮێﮑﺎری دەﮐﺎ ﯾﺎ ﺧﺰﻣەﺗﮑﺎرە و ﭼێﺸﺖ ﻟەﺑەر دەم ﺧﺎوەنﻣﺎڵەﮐەی دادەﻧێ و ﺧﯚی ﺑە ﻗﺴە
ھێﻨﺎن و ﺑﺮدﻧەوە ﺳەرﻗﺎڵ دەﮐﺎ.

 .٢ﻣﻨﺪاڵﯽ ﺧﺎک ]ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎک[ :زارۆﮐﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟەداﯾﮏ دەﺑێ ﺗﺎ
ﻟە ﺗﺎران ﺑﺒێﺘە ﺳەرﺑﺎزی ﺋێﺮاﻧﯽ ﻣەزن!
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻣﻨﺪاڵﯽ ﺧﺎک ﺑە دەرھێﻨەری ﻣﺤەﻣەدﻋەﻟﯽ ﺋﺎھەﻧﮕەر ﻟە ﺳﺎڵﯽ  (٢٠٠٧) ١٣٨٦ﺑە
ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻮﻧﯿﺎدی ﺳﻮرە ﺳﺎز ﮐﺮاوە و ﻟە ﺟەژﻧﯽ ﺧﺎﻧەی ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﺋێﺮان ﻟە دوازدە ﺑەﺷﺪا
ﺑەرﺑﮋێﺮ ﺑﻮوە و ﻟە ﺋﺎﮐﺎﻣﺪا ﻟە ﺷەش ﺑەﺷﯽ )ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،دەوری ﺗەواوﮐەری ژن،
ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣە ،ﻓﯿﻠﻤﮭەڵﮕﺮﺗﻦ ،دەﻧﮕﮭەڵﮕﺮﺗﻦ ،ﺋێﻔێﮑﺘﯽ ﺗﺎﯾﺒەت( ﺧەاڵﺗﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻨەﮐﺎﻧﯽ
ﺑﺮدووەﺗەوە 9.ھەروەھﺎ ﻟە ﺑﯿﺴﺖ و ﺷەﺷەﻣﯿﻦ ﻓێﺴﺘﯿﭭﺎﻟﯽ ﻓەﺟﺮ ) ،(١٣٨٦ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻣﻨﺪاڵﯽ
ﺧﺎک ھﺎوﮐﺎت ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی ﺧەاڵﺗﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺋەﮐﺘەری دووەﻣﯽ ژﻧﯽ ﺑﺮدووەﺗەوە،
ﺧەاڵﺗﯽ ﺳﯿﻤﯚرﻏﯽ زێڕﯾﻨﯽ ﺑﯚ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻟە ڕواﻧﮕەی ﻧەﺗەوەﯾﯿەوە )ﺷەرﻗﯽ ،ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و
ﺋێﺮاﻧﯽ( ﭘێ ﺑەﺧﺸﺮاوە .
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ﺋەم ﻓﯿﻠﻤە ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾەﺗﯽ ﻟە دووەﻣﯿﻦ ﺟەژﻧﯽ ﺋەﻧﺠﻮوﻣەﻧﯽ

ڕەﺧﻨەﮔﺮان و ﻧﻮوﺳەراﻧﯽ ﺳﯿﻨەﻣﺎﺷﺪا ) (١٣٨٧ﺧەاڵﺗﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ دەرھێﻨەر و ﺋەﮐﺘەری
ﯾەﮐەﻣﯽ ژن ﺑﺒﺎﺗەوە 11.ﻟە ڕواﻧﮕەی ڕەﺧﻨەﮔﺮاﻧەوە ﻣﻨﺪاڵﯽ ﺧﺎک ﻓﯿﻠﻤێﮑە ﻟە ژاﻧﺮی ﺟەﻧﮓ
و ﺑەرﮔﺮﯾﯽ ﭘﯿﺮۆزی ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن ﻟە ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ھەﺷﺖ ﺳﺎڵ ﺷەڕ ﻟەﮔەڵ واڵﺗﯽ ﻋێﺮاق .ھەر
ﺑﯚﯾە ﺑە ﺑﺎوەڕی ڕەﺧﻨەﮔﺮان ﻣﻨﺪاڵﯽ ﺧﺎک ﻟەو دەﮔﻤەن ﻓﯿﻠﻤﺎﻧەﯾە ﮐە ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾەﺗﯽ ھەم ﺑﯚ
ﻣﻮدﯾﺮاﻧﯽ ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﺋێﺮان ﮔﻮﻧﺠﺎو ﺑێ و ھەم ڕەﺧﻨەﮔﺮان ﭘەﺳەﻧﺪی ﺑﮑەن.
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9 https://fa.wikipedia.org/wiki/دوازدھﻤﯿﻦ_ﺟﺸﻦ_ﺳﯿﻨﻤﺎی_اﯾﺮان
10 https://fa.wikipedia.org/wiki/ﺑﯿﺴﺖ_و_ﺷﺸﻤﯿﻦ_دوره_ﺟﺸﻨﻮاره_ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ_ﻓﯿﻠﻢ_ﻓﺠﺮ
11 https://filcin.com/festival/130دوﻣﯿﻦ-ﺟﺸﻦ-اﻧﺠﻤﻦ-ﻣﻨﺘﻘﺪان-و-ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن-ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ1387-12آزﻣﻮدە ،ﻋﻠﯽ )" (١٣٨٧ﻧﻘﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎک :ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑە ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﺴﺎس ".ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ .دﺳﺘﺮﺳﯽ در
 ٢٠٢١/٢/١از طﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ:
https://www.bbc.com/persian/arts/story/2008/08/080827_an-aa-farzande-khak
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ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻣﻨﺪاڵﯽ ﺧﺎک ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﻣﯿﻨﺎ ژﻧێﮑﯽ ﺗﺎراﻧﯿﯿە ﮐە ﭘﺎش ﭘﺎزدە ﺳﺎڵ ﻟە
ﮐﻮژران/دﯾﺎرﻧەﻣﺎﻧﯽ ھﺎوژﯾﻨەﮐەی ﻟەﮔەڵ ﮐﻮڕە ﻣێﺮﻣﻨﺪاڵەﮐەی ھﺎﺗﻮوە ﺑﯚ ﺷﺎری ﭘﺎوە ﺑە
ﺋﯚﻣێﺪی ﺋەوەی ﺗەرﻣﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎی ھﺎوﺳەری ﺑﺪۆزێﺘەوە .ﻟە ﭘﺎوە دوای ھەﻧﺪێﮏ
ﮐێﺶﻣەﮐێﺸەوە دەﺗﻮاﻧێ ﺑﭽێﺘە ﺳەر ﺳﻨﻮور و ھەر ﻟێﺮەوەﯾە ﮐە ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﺋﺎﻟێﻨﮕﺎرﯾﯽ
ﻓﯿﻠﻤەﮐە دەﺳﺖ ﭘێ دەﮐﺎ .ﻟەﺳەر ﺳﻨﻮور ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺧێﻮەﺗﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە ھێﺰێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ
ﺋێﺮاﻧﭙﯿﺸﺎن دەدرێ ﮐە ﺋەرﮐﯿﺎن دۆزﯾﻨەوەی ﺋێﺴﮏ و ﭘﺮووﺳﮑﯽ ﺳەرﺑﺎزە ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎﻧە.
ﺳەدان ﺗﺎﺑﻮوت ﻟە ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﻧﻤﺎﯾﺶ دەﮐﺮێﻦ ﮐە ﺑە ﺋﺎاڵی ﺋێﺮان داﭘﯚﺷﺮاون و ﺋﺎﻣﺎدەی
ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەن .ﻟەﻧﺎو ﺧێﻮەﺗەﮐﺎن ﻗەرەﺑﺎڵﻐﯿﯿەﮐﯽ زۆر دەﺑﯿﻨﺪرێ و ژﻧﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺑﺎﺷﻮورەوە
ﺋێﺴﮏ و ﭘﺎﺷﻤﺎوەی ﭘﻼک و ﺟﻠﻮﺑەرﮔﯽ ﺳەرﺑﺎزە ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن ڕادەﺳﺘﯽ ﺷﺎرەزاﯾﺎﻧﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ
دەﮐەن و ﻟە ﺑەراﻣﺒەردا ﺑڕی ﭘﺎرەﯾەک وەردەﮔﺮن .ﺳێﮑﺎﻧﺴەﮐە ھﺎوﮐﺎت ﻟەﮔەڵ ﺋەوە زۆر
ﺳەرﻧﺠڕاﮐێﺸە ،ﺑەاڵم ھەر ﻟێﺮەوە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟە زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎرەزاﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮاری
ﺳەرﺑﺎزﯾﯿەوە دەردەﮐەوێ .ژﻧە ﮐﻮردەﮐﺎن ﺳﺎوﯾﻠﮑە و ﮔێﻞ ،ﻓێڵﺒﺎز و ﺗەﻣﺎﺣﮑﺎر ﻧﯿﺸﺎن
دەدرێﻦ ﮐە ھﯿﭻ ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺑە ﭘﺎﺷﻤﺎوەی ﺳەرﺑﺎزە ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن ﻧﺎدەن ﮐە ﻟە ﻻﯾەن
ﺷﺎرەزاﮐﺎﻧەوە وەک ﺷﺘﮕەﻟێﮑﯽ ﭘﯿﺮۆز ھەڵﺴﻮﮐەوﺗﯿﺎن ﻟەﮔەڵ دەﮐﺮێ .ژﻧێﮏ ھەوڵ دەدا
ﺋێﺴﮏ و ﺟﻠﻮﺑەرﮔێﮑﯽ ﭘﺮووﺗﮑﺎو ﺑﻔﺮۆﺷێﺘەوە ﺑەاڵم ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن ﻗەﺑﻮڵﯽ ﻧﺎﮐەن و ﻟە
ڕێﮕەی ھەﻧﺪێﮏ ﻧﯿﺸﺎﻧەوە دەڵێﻦ ﺋەﻣە ﺗەرﻣﯽ ﻋێﺮاﻗﯿﯿە .ﻟە دوای ﺋەوەﯾﮑە ژﻧەﮐە ﮐە
دەاڵڵێﺘەوە ﺗﺎ ﻟێﯽ وەرﮔﺮن ،دەڵێﻦ ﮐێﺸە ﻧﯿﯿە وەرﯾﺪەﮔﺮﯾﻦ و دواﺗﺮ دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﻟەﮔەڵ ﺗەرﻣﯽ
ﺋێﺮاﻧﯿﯿەک ﮐە ﻻی ﻋێﺮاﻗﯿﯿەﮐﺎﻧە ﺑﯿﮕﯚڕﯾﻨەوە .ﺷﺎرەزاﮐﺎن ﺋێﺴﮑەﮐﺎن ﻣﺎچ دەﮐەن و ﺑە
ﮔﺮﯾﺎﻧەوە ﺑەﺧێﺮھﺎﺗﻨﯿﺎن دەﮐەن .ﻟە ﻧﺎوەڕاﺳﺘﯽ ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا داﻟﯽ ﮔاڵوﺑﻮوﻧﯽ ﻋێﺮاﻗﯿﯿەﮐﺎن ﻟە
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردێﮑەوە دووﭘﺎت دەﺑێﺘەوە .ﮔﯚﻧﺎ ﮐە دەﯾەوێ زﯾﺮەﮐﯽ ﺧﯚی ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪا دەﺑێﮋێ:
ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺷێﻮازەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﯿﻨەوەی ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟە ﻋێﺮاﻗﯽ ﺋێﺴﮑەﮐﺎﻧﯿﺎﻧە ،ﭼﻮﻧﮑە ﺋێﺴﮑﯽ
ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن ﺳﭙﯽ و ﻧﺎﺳﮑە ،ﺑەاڵم ﺋێﺴﮑﯽ ﻋێﺮاﻗﯿﯿەﮐﺎن ڕەش و ﺋەﺳﺘﻮورە!
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ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻣﻨﺪاڵﯽ ﺧﺎک ،دەرھێﻨﺎﻧﯽ ﻣﺤەﻣەدﻋەﻟﯽ ﺋﺎھەﻧﮕەر٢٠٠٧ ،

ﮔﯚﻧﺎ )ﻣەھﺘﺎب ﻧەﺳﯿﺮﭘﻮر( ،ﺑێﻮەژﻧێﮑﯽ دووﮔﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻮورﯾﯿە ﮐە ﻗەرارە ڕێﮕە ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﺎ
ﺑﺪا و وا ﻧﯿﺸﺎن دەدرێ ﮐە دەﺗﻮاﻧێ ﮐەﻣێﮏ ﺑە ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺴە ﺑﮑﺎ و ﻣﯿﻨﺎ ﻟە ﺳﻨﻮوری ﻧێﻮان
ڕۆژھەاڵت – ﺑﺎﺷﻮور )ﺋێﺮان – ﻋێﺮاق( دەﭘەڕێﻨێﺘەوە .ﮔﯚﻧﺎ و ﺧﻮﺷﮑێﮑﯽ دﯾﮑەی ،وەک
زۆرﺑەی ﺧەڵﮑﯽ ﺋەو ﻧﺎوﭼەﯾە ،ﻟە ڕێﮕەی ﮐﯚﮐﺮدﻧەوەی ﺋێﺴﮑﯽ ﻣﺮدووەﮐﺎن و دۆزﯾﻨەوە
ﭼەک و ﺗەﻗەﻣەﻧﯿﯿەوە دەژﯾﻦ .ﺧێﺰاﻧﯽ ﮔﯚﻧﺎ ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرە ﻧﯿﺸﺎن دەدرێ ﮐە ﻟە ﭼﻮار
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ﺧﻮﺷﮏ و دوو ﺑﺮا ﭘێﮏ ھﺎﺗﻮون .ﮔﯚﻧﺎ و ﺳﺎرا ﭘﺎﺷﻤﺎوەی ﻣﺮدووەﮐﺎن ﮐﯚ دەﮐەﻧەوە،
ڕۆژﯾﻦ )ﮐە ﭼﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮون و ﺧەرﯾﮑە ﮐﻮێﺮ دەﺑێ( و ﻣﯚﻧﺎ ﻣێﺮﻣﻨﺪاڵﻦ ،ﺳەرﮐﺎو
ﻣﯚﻧﮕﯚﻟە و ،ﺳﯿﺮوان ﮐە ﺑﺮا ﮔەورەﯾﺎﻧە ﻗﺎﭼﯽ ﺑە ﻣﯿﻦ ﭘەڕﯾﻮە و ژﻧەﮐەﺷﯽ ﻣﺮدووە ،ھەر
ﺑﯚﯾە زۆر ﺳﺎخ ﻧﯿﯿە .ﺳﯿﺮوان ﺑە ﺟﺎﻣەداﻧە و ﮐﻮوڵەﺑﺎڵەوە ﻟەﺳەر داﺷﻘەﯾەک دادەﻧﯿﺸێ،
دەف ﻟێ دەدا ،ﮔﯚراﻧﯽ دەڵێ و ﻣﻨﺪاڵەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﭘﺎڵ ﺑە داﺷﻘەﮐەﯾەوە دەﻧێﻦ و ﻟە زۆرﺑەی
ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ھەڵﺪەﭘەڕن.
ﻟە درێﮋەی ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﺑﯚﻣﺎن دەردەﮐەوێ ﺗەرﻣﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎی ھﺎوژﯾﻨﯽ ﻣﯿﻨﺎ ھﯿﭻ ﮐە ﻧەﺑﻮوەﺗە
ﺋێﺴﮏ و ﭘﺮووﺳﮏ ،ﺑەڵﮑﻮ ﮐﺎﺗێﮏ ﻟە ﻻﯾەن ﺧەڵﮑﯽ ﻧﺎوﭼەﮐەوە دۆزراوەﺗەوە ﻧەﺷێﻮاوە و
ﺗەﻧﺎﻧەت وەک واﯾە ﺗﺎزە ﻣﺮدﺑێﺖ .ھەر ﺑﯚﯾە ﺧەڵﮏ وەک ﻣﻮﻋﺠﯿﺰەﯾەک ﺳەﯾﺮی دەﮐەن و
دەڵێﻦ "ﺳەﯾﺪی ﻏەرﯾﺐ" ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺋەوﻟﯿﺎی ﺧﻮداﯾە ،ﺑﯚﯾە ﺟەﺳﺘەی ﺷﯽ ﻧەﺑﻮوەﺗەوە .ﻟەﺑەر
ﺋەم ﭘێﮕە ﭘﯿﺮۆزە ،ﺧەڵﮏ ﺑﯚ ﺧﯚﯾﺎن ﺗەرﻣەﮐەﯾﺎن ﻧﺎﺷﺘﻮوە و ﻣەزارﮔەﯾەﮐﯿﺎن وەک ﭘﯿﺎوﭼﺎک
ﺑﯚ ﺳﺎز ﮐﺮدووە .ﻣﻮﻧﺎ ﮐە ﺑە ﭼﺎوی ﺧﯚی ﺗەرﻣەﮐەی ﺑﯿﻨﯿﻮە ھەر ﺑە دەم ﻣﯿﻨﺎوە ﭘێﺪەﮐەﻧێ و
ﻟێﯽ ﻧﺰﯾﮏ دەﺑێﺘەوە ﺗﺎ ﻗﺴەی ﻟەﮔەڵ ﺑﮑﺎ .ﮔﯚﻧﺎ ﻣﯿﻨﺎ ﺋﺎﮔﺎدار دەﮐﺎﺗەوە ﻧﺎﮐﺮێ ﺗەرﻣﯽ
ھﺎوژﯾﻨەﮐەی ﺑﯚ ﺋێﺮان ﺑﺒﺎﺗەوە ،ﭼﻮﻧﮑە ﺧەڵﮏ و ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ڕێﮕەی ﭘێ ﻧﺎدەن
ﮔﯚڕەﮐە ھەڵﺒﮑەﻧێ و ﻣەزارﮔەﮐە ﺑﺸێﻮێﻨێ .ﺋەﻣە ھﺎوﮐﺎﺗە ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی ﮔﺮوﭘێﮑﯽ
ﺗﻮﻧﺪﺋﺎژۆی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ )ﮐە ﺑە ﻋەڕەﺑﯽ دەﺋﺎﺧﻔﻦ( ﺑە ﮔﻮﻧﺪەﮐﺎﻧﺪا دەﮔەڕێﻦ و ﺋﺎﮔﺮ ﻟە
ﻣەزارﮔەﮐﺎن ﺑەر دەدەن .ﭼﻮﻧﮑە ﭘێﯿﺎﻧﻮاﯾە ﺋەﻣە ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ ﺑﺘەﮐﺎﻧە و ﺧەڵﮏ ﺷەرﯾﮏ ﺑﯚ
ﺧﻮدا دەدۆزﻧەوە .ھەروەھﺎ ژﻧﺎﻧﯽ ﺋەو ﻧﺎوﭼەﯾە ﮐﺎﺗێﮏ دەزاﻧﻦ ﮐە ﻣﯿﻨﺎ ھﺎوژﯾﻨﯽ ﺳەﯾﺪی
ﻏەرﯾﺒە ،دەﺳﺘە دەﺳﺘە دێﻦ ﺑﯚ ﻻی ،دﯾﺎری ﺑﯚ دێﻨﻦ وەک ﮐەﺳێﮑﯽ ﻧﻮوراﻧﯽ ﻣﺎﭼﯽ دەﮐەن.
ھەروەھﺎ زارۆﮐێﮑﯽ ﺑﯚ دێﻨﻦ ﮐە ﻣﯿﻨﺎ دەﺳﺘﯽ ﺷەﻓﺎی ﺑە ﺳەردا ﺑێﻨێ ،ﭼﻮﻧﮑە ﭘێﯿﺎﻧﻮاﯾە
دەﺳﺘﯽ ﺋەو ﺗەﺑەڕوﮐﯽ ھەﯾە و ﻧەﺧﯚﺷەﮐﺎن ﭼﺎک دەﮐﺎﺗەوە.
ﻣﯿﻨﺎ و ﺧێﺰاﻧەﮐەی دەﯾﺎﻧەوێ ﺗەرﻣﯽ ﻓڕۆﮐەواﻧێﮑﯽ ھەﻟﯿﮑﯚﭘﺘەر ﺑﺪۆزﻧەوە ﺗﺎ ﻟە ﺑەراﻣﺒەردا
ﭘﺎرەی ﺑﺎش ﻟە ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن وەرﮔﺮن .ﻟەم ﮔەڕاﻧەدا ﻣﻮﻧﺎ دەﮐەوێﺘە ﺳەر ﻣﯿﻦ و دەﻣﺮێ و ﺑە
دەم ﮔﯚڕاﻧﯽ وﺗﻨﯽ ﺳﯿﺮواﻧەوە دەﯾﻨێﮋن .ﻟەم دۆﺧە دڵﺘەزێﻨەدا ،ﮔﯚﻧﺎ ھەر ﻣەﮐﻮوڕە ﺑﭽﻦ و
ﺗەرﻣﯽ ﻓڕۆﮐەواﻧەﮐە ﻟە ﭘێﺶ ﺧەڵﮑﯽ دﯾﮑەدا ﺑﺪۆزﻧەوە ﺗﺎ ﺑەو ﭘﺎرەﯾە ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﺧێﺰاﻧەﮐەﯾﺎن
ﻟەو ﺟەھەﻧﺪەﻣە ڕزﮔﺎرﯾﺎن ﺑێ و ﺑﭽﻦ ﻟە ﺋێﺮان ﺑﮋﯾﻦ )ﮐە ﺷﻮێﻨێﮑﯽ ﺷﯿﺎو و ﺧﯚﺷە(.
ڕۆژﯾﻦ ،ﮔﯚﻧﺎ و ﻣﯿﻨﺎ ھەﻟﯿﮑﯚﭘﺘەرە ﺷﮑﺎوەﮐە و ﺗەرﻣﯽ ﻓڕۆﮐەواﻧەﮐە ﭘەﯾﺪا دەﮐەن ،ﺑەاڵم
ھەر ﻟەو ﺳەروﺑەﻧﺪەدا ﮔﯚﻧﺎ ژان دەﯾﮕﺮێ و ﺋەوان ﻟەو ﺷﺎﺧە دەﺳﺘەوﺳﺎن ﻧﺎزاﻧﻦ چ ﺑﮑەن.
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ﻣﯿﻨﺎ ﮐە دەﺳﺘەوﺳﺎﻧە و ﻧﺎزاﻧێ چ ﺑﮑﺎ ،ﻟە دوورەوە ڕوو ﻟە ﻣەزارﮔەی ﺳەﯾﺪی ﻏەرﯾﺐ
)ﻣﺴﺘەﻓﺎ( دەﮐﺎ و دەڵێ ﯾﺎرﻣەﺗﯿﻤﺎن ﺑﺪە ﮐە ﻣﻨﺪاڵەﮐە ﻟەداﯾﮏ ﺑﺒێ؛ ﭘێﯽ دەڵێ "ﻣﻦ ﺗﯚم
دۆزﯾﻮەﺗەوە ،دڵﻢ ﺋﯚﻗﺮەی ﮔﺮﺗﻮوە و ﺗﯚ ﺑﯚ ﺧەڵﮑﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە ﺑەﺟێ دێڵﻢ ".ﻣﻨﺪاڵەﮐە ﻟەداﯾﮏ
دەﺑێ ،ﺑەاڵم ﮔﯚﻧﺎ دەﻣﺮێ و ﻟە دواﯾﯿﻦ ﺳێﮑﺎﻧﺴﺪا ﻣﯿﻨﺎ ﻣﻨﺪاڵەﮐەی ﮔﯚﻧﺎ ﻟە ﺑﺎوەش دەﮔﺮێ و
ﻧﺎوی دەﻧێ ﻣﺴﺘەﻓﺎ )ﭼﻮﻧﮑە ﻧەزری ﻣﺴﺘەﻓﺎی ﮐﺮدووە( و ﭘﺸﺖ ﻟە ﻣەزارﮔە و ڕوو ﻟە
ﺋێﺮان دەﮐﺎ و دەﮔەڕێﺘەوە.
ﺑەﺧﺸﯿﻨﯽ ﺧەاڵﺗﯽ ڕواﻧﮕەی ﻧەﺗەوەﯾﯿﯽ ﻓێﺴﺘﯿﭭﺎﻟﯽ ﻓەﺟﺮ ﺑە ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻣﻨﺪاڵﯽ ﺧﺎک ﺑێﮭﯚ ﻧەﺑﻮوە.
ﺋەم ﺧەاڵﺗە ﻟە ﺳێ ڕەھەﻧﺪەوە ﺑﯚ ﻓﯿﻠﻤەﮐﺎن دەڕواﻧێ :ڕەھەﻧﺪی ﺷەرﻗﯽ ،ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺋێﺮاﻧﯽ.
داﻟەﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎو ﻓﯿﻠﻤەﮐە ﻟەﺳەر ﭼەﻧﺪ ﻣەدﻟﻮﻟﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﺟێﮕﺮ دەﺑﻦ ﮐە ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟە :ﺑە ھﯚی
ھﺎﺗﻨﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿەوەﮐﺎﻧەوە ﻋێﺮاق ﺷێﻮاوە و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗﻮﻧﺪﺋﺎژۆ دەﺳەاڵﺗﯽ ﮔﺮﺗﻮوە .ﻟە
ھەﻣﻮو ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﺑە ﺷێﻮازی ﻧﺎڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﺧەڵﮏ ﺑﺎوەڕدار ﻧﯿﺸﺎن دەدرێﻦ و ھەروەھﺎ ﺑە
زەﻗﯽ ﺑﺎس ﻟەوە دەﮐﺮێ ﮐە ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن ﻟەﺑەر ﺋﯿﺴﻼم و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن ﺑە دەﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮە
ﺧﻮاﻧەﻧﺎﺳەﮐﺎن ﺷەھﯿﺪ دەﮐﺮان .ھەڵﺒەت داﻟﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﯿەت ﻟە ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا داﻟﯽ ﻣەزﻧە و دوو
داﻟەﮐەی ﺗﺮ )ﺷەرﻗﯽ ،ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ( ﻟە ڕێﮕەی ﭼەﻣﮑﯽ ﺋێﺮاﻧەوە ﻟەﺳەر ﻣەدﻟﻮﻟﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺟێﮕﺮ
دەﺑﻦ .ﭘێﺶ ﻟەم ﻓﯿﻠﻤەش ،ﻟە ﻓﯿﻠﻤﯽ دﯾﮑەی وەک )ﭘەﻧﺠە ﻟەﻧێﻮ ﺧﺎک( ﻧﯿﺸﺎن دەدرێ ﮐﻮردی
ﻋێﺮاق )ﺑﺎﺷﻮور( ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﺋێﺮاﻧﯽ دەزاﻧﻦ و دڵﯿﺎن ﺑﯚ ﺋێﺮان ﻟێ دەدا .ﻟە ﻓﯿﻠﻤﯽ ﭘەﻧﺠە ﻟەﻧێﻮ
ﺧﺎک )دەرھێﻨەر ﺋﯿﺮەج ﻗﺎدری  ([٢٠٠٧] ١٣٨٦ﮐﻮردەﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺪێﮏ ﻟە ﺑﺎﺷﻮور ﺋﺎﻣﺎدە
ﻧﯿﻦ ﻟە ﺳﻮﭘﺎی ﻋێﺮاﻗﺪا ﺳەرﺑﺎزی ﺑﮑەن و دژﯾﺎن دەوەﺳﺘﻨەوە .ھەروەھﺎ ﺧەڵﮏ ﺑە ڕووﻧﯽ
ﺑﺎس ﻟەوە دەﮐەن ﮐە ﻟە ڕووی ڕەﭼەڵەک ،زﻣﺎن و ﮐﻮﻟﺘﻮورەوە ﺋێﺮاﻧﯿﻦ و دوای ﺋەوەی
دژ ﺑە ﻋێﺮاﻗﯿﯿەﮐﺎن ﮐە ﻧﺎوﭼەﯾەﮐﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺎن ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎران ﮐﺮدووە ﺷﯚڕش دەﮐەن،
ﺑەرﭘﺮﺳﯽ ﺑﺎاڵی ﺋەو ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎراﻧە دەﮐﻮژن و ﺋﺎاڵی ﺋێﺮان ﮐە ﺑە دەﺳﺖ ﺗﺎزەﻻوێﮑەوەﯾە،
ﻟەﺳەر ﺷﺎﺧێﮑﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەرز دەﮐەﻧەوە.
ﻟە ﻣﻨﺪاڵﯽ ﺧﺎﮐﺪا ﻣﺮۆﭬﯽ ﺑەﮐﯚﻟﯚﻧﯿﮑﺮاو ﻧەک ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺖ دەﺑێ ،ﺑەڵﮑﻮ
ﻟەوەش ﺗێﺪەﭘەڕێ و وەک ﺳەﻣﺒﻮﻟێﮑﯽ ﺧﻮداﯾﺎﻧە دەﯾﭙەرﺳﺘێ .ﭘﯿﺮۆزﮐﺮدﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ
ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺖ دەرەﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪاری ﻟێ دەﮐەوێﺘەوە و ﭼﯿﺘﺮ ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﻧﺎﺗﻮاﻧێ دژی
دوژﻣﻦ و ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮەﺳﺘێﺘەوە ،ﭼﻮﻧﮑە ھێﺰێﮑﯽ ﻣێﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮداﯾﺎﻧە
ﭘﺸﺘﯽ ﮔﺮﺗﻮوە .ھەروەھﺎ ﺑەﭘێﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی وەﺧﯚﮔﺮاﻧەی ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﮐﻮرد
ﻟەھەر ﮐﻮێ ﺑێﺖ ﺋێﺮاﻧﯿﯿە ،ﮐەواﺗە دەﺑێ ﻟەﺳەر ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﺎاڵی ﺋێﺮان
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ھەڵ ﺑﮑﺮێ .ﺑە وﺗەی ڕەﺧﻨەﮔﺮی ڕۆژﻧﺎﻣەی ﮐەﯾﮭﺎن "ﺋەم ﻓﯿﻠﻤە ﻧەﺗەوەﯾەک ﺗێﺪەﭘەڕێﻨێ
و ﺑەردەواﻣﯽ ﺑەھﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەرﮔﺮﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن ﻟە ﺟەﻧﮓ ﻟەﮔەڵ ﻋێﺮاق ﻧﯿﺸﺎن دەدا".
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ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎﻧﯽ ﺗﺎزەﻻو و زارۆک ﺑﯚ ﺋەم ﻣەﺑەﺳﺘە ھەم ﻧﯿﺸﺎﻧەﯾەﮐە ﺑﯚ زﯾﻨﺪووﻧﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ و ھەم ﺑﯚ ﺑەردەواﻣﺒﻮون و درێﮋﺧﺎﯾەﻧﺒﻮوﻧﯽ .ﻣﯿﻨﺎ دەزاﻧێ ﮐە ھەم
ﻣەزارﮔەی ﺳەﯾﺪی ﻏەرﯾﺐ ﭘﯿﺮۆزاﯾەﺗﯽ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑﯚ ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﻧەوەی دواﺗﺮ
دەﮔﻮازێﺘەوە و ھەم زارۆﮐﯽ ﮐﻮردی ﻟە ﺋﺎﻣێﺰی ﻣێﮭﺮەﺑﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﮔﺮﺗﻮوە ﮐە ﻟە ﺗﺎران
ﻟەﻧێﻮ ﭘەروەردەی ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﺪا ،ﺑە ڕەﺣﻢ و دڵﺴﯚزﯾﯿەوە ،ﺑەﺧێﻮی ﺑﮑﺎ ﺗﺎ ھەﺗﯿﻮ
ﻧەﮐەوێ .ﮐﻮردی ﺑﻨﺪەﺳﺖ ﺋەﮔەر ﺳێﺒەری ﻧەﺗەوەی ﺳەردەﺳﺘﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑە ﺳەرەوە
ﻧەﺑێ ھەﺗﯿﻮ دەﺑێ و ڕێﮕﺎی ژﯾﺎن ون دەﮐﺎ.

 .٣ﻓﺮﻣێﺴﮑﯽ ﺳەرﻣﺎ ]اﺷﮏ ﺳﺮﻣﺎ[ :ﻣﺮۆﭬﯽ ﺑەﮐﯚﻟﯚﻧﯿﮑﺮاو ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ
ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺖ دەﺑێ!
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻓﺮﻣێﺴﮑﯽ ﺳەرﻣﺎ ﺳﺎڵﯽ  [٢٠٠٣] ١٣٨٢ﻟە ﻻﯾەن ﻋەزﯾﺰوڵاڵ ﺣەﻣﯿﺪﻧﮋادەوە ﺳﺎز
ﮐﺮاوە؛ ﻟە ھەﺷﺘەﻣﯿﻦ ﺟەژﻧﯽ ﺧﺎﻧەی ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﺋێﺮان ) (٢٠٠٤/١٣٨٣ﻟە ھەﺷﺖ ﺑەﺷﺪا
ﺑەرﺑﮋێﺮ و ﺑﺮاوەی ﺧەاڵﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺋەﮐﺘەری ژن و ﻣﻮﺳﯿﻘﺎ ﺑﻮوە 14.ھەروەھﺎ
ﻓﺮﻣێﺴﮑﯽ ﺳەرﻣﺎ ﺑﺮاوەی ﺧەاڵﺗﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ و ﺋەﮐﺘەری ﯾەﮐەﻣﯽ ﭘﯿﺎو ﻟە ﻓﺴﺘﯿﭭﺎﻟﯽ ﻓﯿﻠﻤﯽ
ﺋﺎﺳﯿﺎ ﻟە ﺷﺎری ﻧﯿﻮدێﻠﮭﯽ ) (٢٠٠٥ﺑﻮوە .
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ﻓﯿﻠﻤەﮐە ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﮐﺎوە ﮐﯿﺎﻧﯽ )ﭘﺎرﺳﺎ

ﭘﯿﺮۆزﻓەر( ﺳەرﺑﺎزێﮑﯽ ﺷﺎرەزای ﻣﯿﻨﮭەڵﮕﺮﺗﻨەوەی ﺋێﺮاﻧە ﮐە ﻟە ﭘﺎﺳﮕﺎﯾەﮐﯽ ﺳەر
ﺳﻨﻮوری ﺋێﺮان و ﻋێﺮاق ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەرﮐﯽ ﮐﺮاﻧەوەی ڕێﮕﺎﯾەﮐﯽ ﻟە ﺋەﺳﺘﯚﯾە .ﭘﯿﺶ
ﺋەو ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺳەرﺑﺎز ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﻣﯿﻦ ھەڵﮕﺮﺗﻨەوەدا ﮐﻮژراون ،ﭼﻮﻧﮑە ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺋەرﮐەﮐەﯾﺎن
ﮐﭽەﺷﻮاﻧێﮏ ﺑە ﻧﺎوی ڕووﻧﺎک )ﮔﻮڵﺸﯿﻔﺘە ﻓەراھﺎﻧﯽ( ﮐە زۆر ﺟﻮاﻧە ﺑە ﺳەﻣﺎﮐﺮدن و
ﻗﯿﮋوﻗﺎو ﺳەرﻧﺠﯿﺎن ڕادەﮐێﺸێ و ﻟە ﻣﯿﻨەﮐﺎن ﻏﺎﻓڵﯿﺎن دەﮐﺎ .ڕووﻧﺎک ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﻧﮭێﻨﯽ
ﮐﯚﻣەڵەﯾە و ﻟەﻧﺎو ﺷﺎر و ﮔﻮﻧﺪ زاﻧﯿﺎری ﮐﯚ دەﮐﺎﺗەوە و ﯾﺎرﻣەﺗﯿﯿﺎن دەدا .ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن
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ﻓﮭﯿﻢ ،آرش )" (١٣٨٧ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﯿﻠﻢ »ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎک« ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﮫ آھﻨﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﮔﺮای ﻋﺸﻖ".
روزﻧﺎﻣە ﮐﯿﮭﺎن .دﺳﺘﺮﺳﯽ در  ٢٠٢١/٢/١از طﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏhttps://www.magiran.com/article/1685793 :
14 https://fa.wikipedia.org/wiki/ھﺸﺘﻤﯿﻦ_ﺟﺸﻦ_ﺳﯿﻨﻤﺎی_اﯾﺮان
15 https://www.mehrnews.com/news/210467/اﺷﻚ-ﺳﺮﻣﺎ-ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ-ﻓﯿﻠﻢ-و-ﭘﺎرﺳﺎ-ﭘﯿﺮوز-ﻓﺮ-ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ-ﺑﺎزﯾﮕﺮ-
ھﻔﺘﻤﯿﻦ
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دەزاﻧﻦ ﮐە ﮐﺎوە ﭘﯿﻼﻧەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺗێﮏ دەدا و ھەر ﺑﯚﯾە دەﯾﺎﻧەوێ ﺑﯿﮑﻮژن ،ﺑەاڵم ﭼەﻧﺪ ﺟﺎر ﻟە
ﺑﯚﺳەداﻧﺎن ﺳەرﮐەوﺗﻮو ﻧﺎﺑﻦ .ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە ،ﺟﺎرێﮑﯿﺎن ﮐە ﮐﺎوە ﻟە ﺷﺎر دەﮔەڕێﺘەوە و ﻟە
ﭘێﺸەوەی ﺳەﯾﺎرەﯾەک داﻧﯿﺸﺘﻮوە ،ﻟە ﻧﯿﻮەی ڕێﮕﺎ و ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﺑﺎراﻧێﮑﯽ ﺑەﺧﻮڕ دەﺑﺎرێ،
ﻟە ڕووی "دڵﺴﯚزﯾﯿەوە" ﺟێﮕەی ﺧﯚی ﺑە ﭘﯿﺮەﻣێﺮدێﮏ دەدا و ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺑە ھەڵە
ﮐﺎﺑﺮای ﮐﻮرد ﺑﺮﯾﻨﺪار دەﮐەن.
ﮐﺎوە ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ڕواﻧﮕەی ﺑەرﭘﺮﺳەﮐەی ﻟە ﭘﺎﺳﮕەی ﺳەرﺑﺎزی ،ﭘێﯿﻮاﯾە ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮرد
ﺧﺮاپ ﻧﯿﻦ و ﺗەﻧﯿﺎ ھەﻧﺪێﮑﯿﺎن دژﺑەری ﺋێﺮاﻧﻦ و ھەﻟەﮐەﯾﺎن ﺑﯚ ﺗێﮑﺪاﻧﯽ ﺋﺎراﻣﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە
ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧﯚﯾﺎن ﮔﻮاﺳﺘﯚﺗەوە.ﺑەاڵم ﻟە ﺑەراﻣﺒەردا ﺑەرﭘﺮﺳﯽ ﭘﺎﺳﮕەﮐە ﺳەرﺑﺎزەﮐﺎن
ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری دەﮐﺎ ﮐە "ﺋەم ﻧﺎوﭼەﯾە ﻟە دوژﻣﻦ ﭘﺎک ﻧەﮐﺮاوەﺗەوە .ﻟە دەرەوەی ﭘﺎﺳﮕەﮐە
ﻧﺎﺑێ ﻟەﮔەڵ ﮐەس ﻗﺴە ﺑﮑەن .ﺳﻨﻮوری دۆﺳﺖ و دۆژﻣﻦ دﯾﺎر ﻧﯿﯿە .ﻧﺎﺑێ ﺋێﺮەﺗﺎن ﻟەﮔەڵ
ﺑەڕەی ﺷەڕی ﺑﺎﺷﻮوری ﺋێﺮان ﻟێ ﺗێﮏ ﺑﭽێ! دەﺑێ ھەﻣﻮوان ﺑە دوژﻣﻦ داﺑﻨێﻦ ﻣەﮔەر
ﭘێﭽەواﻧەﮐەی ﺑﺴەﻟﻤێ .ﺋەرﮐﯽ ﺳەرﺷﺎﻧﻤﺎﻧە ﮐە ڕێﮕەﮐە ﮐﺮاوە ﺑﻤێﻨێﺘەوە ﺗﺎ ﮐﺎروﺑﺎری
"ﺧەڵﮏ" ﭘەﮐﯽ ﻧەﮐەوێ!" ﻟە ﺳێﮑﺎﻧﺴﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ ﮐﺘێﺒﻔﺮۆﺷﯿﺪا ،داﻟە ﮔﺮﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ وەﺧﯚﮔﺮ دەردەﮐەون .ڕووﻧﺎک ﭼﻮوە ﺑﯚ ﮐﺘێﺒﻔﺮۆﺷﯽ ﻧﺎو ﺷﺎر ﮐە ﻟە
ﺷﻮێﻨێﮑﯽ ﻧﮭێﻨﯽ ﻧﺎو ﮐﺘێﺒﻔﺮۆﺷﯿﯿەﮐﺪا دوو ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﺑﺎڵﯽ ﭼەﮐﺪاری ﺑﺒﯿﻨێ .ﺋەوان ﻓێﺮی
دەﮐەن ﮐە ﭼﯚن ﯾﺎرﻣەﺗﯿﯿﺎن ﺑﺪا ﺑﯚﺳە ﺑﯚ ﮐﺎوە ﺑﻨێﻨەوە .ھەر دوو ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐە ﺑە ﺷێﻮازی
ﺗﯿﭙﯿﮏ و ﺑەﭘێﯽ زێﮭﻨﯿەﺗﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﮐﻮرد ﻧﯿﺸﺎﻧﺪەدرێﻦ :ﺳﻤێﻞ زل و ﺑﺮۆی ﭼڕ ،ﺗﻮوڕە و
ﯾەک ﻗﺴە .ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺑە ڕووﻧﺎک ﭘێﺸﻨﯿﺎر دەدا ﮐە ﺑێﺘە ﻻی ﺋەوان ﺑﯚ ﺑەﺷﯽ
ﭼەﮐﺪاری .ﺑەاڵم ڕووﻧﺎک دەڵێ "ﭼەک ھەر ﻓﯿﺸەک ﻧﯿﯿە )اﺳﻠﺤە ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ( ".ﺑە
ڕێﮑﮑەوت ﻟەﻧﺎو ﮐﺘێﺒﻔﺮۆﺷﯿﯿەﮐە ﮐﺎوە ھﺎﺗﻮوە ڕۆﻣﺎن ﺑﮑڕێ و ﺑە ﺟﯚرێﮏ ﻧﯿﺸﺎن دەدرێ
ﮐە ﺳەرﺑﺎزێﮑﯽ ﺧﻮێﻨەوارە و ﻟە ﺟەرﮔەی ﺷەڕەدا دەﺳﺖ ﻟە ﺧﻮێﻨﺪﻧەوە ﺑەر ﻧﺎدا ،ﻟەﮔەڵ
ژﻧﺎن ﺑە ﺋەدەﺑەوە ﻗﺴە دەﮐﺎ و ھﺎودەردی ﺧەڵﮑﯽ ھەژار و ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮردە .ﮔﻮﺗﺎری
ڕێﻔﯚرﻣﺨﻮازی ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟە  [١٩٩٧] ١٣٧٦ﺧﯚی ﻟە ﻗﺴەﮐﺎﻧﯽ ڕووﻧﺎک
دەردەﺧﺎ و ﺑەدڵﻨﯿﺎﯾﯿەوە ﮐﺘێﺒﻔﺮۆﺷﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮێﻨە ﮐە داﻟﯽ ﺋﺎﺷﺘﯿﺨﻮازی ﻟەﺳەر
ﻣەدﻟﻮﻟەﮐﺎﻧﯽ ﺟێﮕﺮ ﺑﺒێ .ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺗەﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮ ﻟە ﭼەک دەﮐەﻧەوە ،ﺳەرﺑﺎزێﮑﯽ
ﺋﺎﺷﺨﯚری ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟە ﮔەرﻣەی ﺷەڕدا ڕۆﻣﺎن دەﺧﻮێﻨێﺘەوە و ﮐﻮردی ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠەﮐﺮاو دەﯾەوێ
ﺧﻮێﻨەوار ﺑێ و ﺑﯿﺮ ﻟە ﭼﺎرەﺳەری ﺑێﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی دەﮐﺎﺗەوە!
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ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻓﺮﻣێﺴﮑﯽ ﺳەرﻣﺎ ،دەرھێﻨﺎﻧﯽ :ﻋەزﯾﺰوڵاڵ ﺣەﻣﯿﺪﻧﮋاد٢٠٠٣ ،

ﻟە ڕۆژێﮑﺪا ﮐە ﻟەﺑەر ﺑﺎ و ﺑﯚران ﭼﺎو ﭼﺎو ﻧﺎﺑﯿﻨێ ،ڕووﻧﺎک ﭼەﻧﺪ ﻣەڕ و ﺑﺰﻧﯽ وەﭘێﺶ
ﺧﯚی داوە ﻟەو ﮐﻮێﺴﺘﺎﻧە و ﮐﺎوەش ﺑەو ﺑەﻧﺪەﻧەوە ﭘﺎﺳەواﻧﯽ دەدا .ڕووﻧﺎک )ڕۆژﯾﻦ ﻧﺎوی
ﻧﮭێﻨﯿﯿەﺗﯽ( ﻗﺎﭼﯽ ھەڵﺪەﺧﻠﯿﺴﮑێ و ﻟە ﺟێ دەردەﭼێ ،ﺑﯚﯾە ﺑەﺧێﺮاﯾﯽ ﭘەﻧﺎ دەﺑﺎﺗە
ﺋەﺷﮑەوﺗێﮏ ﮐە ﭘێﺸﺘﺮﯾﺶ دەزﮔﺎی ﺑێﺴﯿﻢ)ﺑێﺘەل(ەﮐەی ﺑﯚ ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﮕﺮﺗﻦ ﻟەﮔەڵ
ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﻟەوێ دەﺷﺎردەوە .ﮐﺎوە ﺑە ڕێﮑﮑەوت ھەر ﻟەو ﺋەﺷﮑەوﺗە دەﮔﯿﺮﺳێﺘەوە.
ﺋەﺷﮑەوﺗﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﮐە ھێﻤﺎی ﻣﻨﺪاڵﺪاﻧﯽ ژﻧﺎﻧەﯾە دەﺑێﺘە ژواﻧﮕەﯾەک ھەﺗﺎ ﺋەو دوو دوژﻣﻨە
ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ﻟە ھەﻧﺎوﯾﺎﻧﺪا ﮔەرا ﺑﮑﺎ .ﻟە ﯾەﮐێﮏ ﻟەو ﺟﺎراﻧەی ﮐە ﮐﺎوە دەﭼێﺘە دەرەوەی
ﺋەﺷﮑەوت ﺗﺎ ﭼﯿﻠﮑە ﺑﯚ ﺳﻮوﺗەﻣەﻧﯽ ﮐﯚ ﺑﮑﺎﺗەوە ،ڕووﻧﺎک ﺑە ﺑێﺴﯿﻢ)ﺑێﺘەل( ﻗﺴە ﻟەﮔەڵ
ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن دەﮐﺎ و ﺋەوان ﻓەرﻣﺎﻧﯽ ﭘێ دەدەن ﮐە دەرﻓەﺗە و دەﺑێ ﮐﺎوە ﺑﮑﻮژێ .ﺑەاڵم
ڕووﻧﺎک ﺑە ﻗﺴەﯾﺎن ﻧﺎﮐﺎ ،ھەرﭼەﻧﺪ ﭼەﮐﯿﺸﯽ ﭘێﯿە .ﭘﺎش ﭼەﻧﺪ ڕۆژ ﻣﺎﻧەوە ﻟە ﺋەﺷﮑەوت،
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ھەوا ﮐە ﺧﯚﺷﺘﺮ دەﺑێﺘەوە ،ﮐﺎوە ﺑﺮاﻧﮑﺎرد)ﻧەﻗﺎڵە(ێﮏ ﺑﯚ ڕووﻧﺎک ﺳﺎز دەﮐﺎ و ﻟە ﺷﺎخ
دەﯾﮭێﻨێﺘە ﺧﻮارەوە ،ﺑەاڵم ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﭘێﯿﺎن دەزاﻧﻦ و دەﯾﺎﻧﺪەﻧە ﺑەر دەﺳﺘڕێﮋی ﻓﯿﺸەک.
ڕووﻧﺎک ﻟەﺑەر ﮐﺎوە دەﭘﺎڕێﺘەوە ﮐە ﺑەﺟێﯽ ﺑێڵێ و ھەر ﻟەم ﺳەروﺑەﻧﺪەدا ﺳەرﺑﺎزەﮐﺎن دێﻨە
ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﺋەو دوواﻧە .ﻟە ﭘﺎﺳﮕە ﻟە ﮐﺎوە ﻟێﭙﺮﺳﯿﻨەوە دەﮐﺮێ و ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﻟە ڕووﻧﺎک.
ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ڕووﻧﺎک ﻧﺎﭼﺎر دەﮐەن ﺑﯚ ﺋەوەی وەﻓﺎداری ﺧﯚی ﺑﺴەﻟﻤێﻨێ ﻣﯿﻨێﮑﯽ ﮐەﻧﺎر
ﺟﺎدە ﻟەﺳەر ڕێﮕەی ﮐﺎوە داﻧێ .ڕووﻧﺎک ﺑە ﻗﺴەﯾﺎن دەﮐﺎ ﺑەاڵم ﺑە ﺳﯿﻤﯽ ﺷﺎراوەی
ﻣﯿﻨەﮐەوە ﭘەﺗێﮑﯽ ﺳﻮور ﻟە ﮐﺮاﺳەﮐەی دەﺑەﺳﺘێﺘەوە ﮐە ﮐﺎوە ﺑﯿﺒﯿﻨێ و ڕزﮔﺎری ﺑﺒێ .ھەر
واش دەﺑێ و ڕووﻧﺎک ﮐە ﺗەواو ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻋەﺷﻘﯽ ﮐﺎوە ﺑﻮوە ﻟە ﺧﯚﺷﯿﺪا ﺋﯚﻗﺮەی ﻧﯿﯿە و ﺑە
دەﻣﯿەوە ﭘێ دەﮐەﻧێ .ﺑەاڵم ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﭼﻮﻧﮑە ﻣﺘﻤﺎﻧەﯾﺎن ﺑە ڕووﻧﺎک ﻧەﺑﻮوە ﻣﯿﻨﯽ
دﯾﮑەﺷﯿﺎن ﭼﺎﻧﺪووە و ھەر ﺑﯚﯾە ﯾەﮐێﮑﯿﺎن ﻟە ژێﺮ ﭘێﯽ ﮐﺎوەدا دەﺗەﻗێﺘەوە .ڕووﻧﺎک ﮐە
زرﻣەی ﺗەﻗﯿﻨەوەی ﻣﯿﻨەﮐە دەﺑﯿﺴﺘێ ﺑە ھەﻟەﭘﺮووزﮐﺎن ﺑەرەو ﮐﺎوە ھەڵﺪێ ،ﺑەاڵم ھەر ﻟە
ﻧﺰﯾﮏ ﺋەو ﻗﺎﭼﯽ دەﭼێﺘە ﺳەر ﻣﯿﻦ و ھەردووﮐﯿﺎن ﭘێﮑەوە دەﻣﺮن.
ﻓﯿﻠﻤەﮐە ھەرﭼەﻧﺪ وەک ﺑەرھەﻣێﮑﯽ دژە ﺟەﻧﮓ ﺧﯚی ﻧﯿﺸﺎن دەدا و ﺑە ھەوێﻨێﮑﯽ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧەوە دەﯾەوێ ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ھەر دوو ﺑەرەی ﺷەڕ ﻣەﺣﮑﻮم ﺑﮑﺎ ،ﺑەاڵم ڕێﮏ ھەر
ﻟەوێﺪاﯾە ﮐە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑﯚ ﺷێﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺑەﺗە ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮑەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧﯚی
ﻧﯿﺸﺎن دەدا .ﻟە ﺋەﺷﮑەوت ،ﮐﺎوە ﻟە واڵﻣﯽ ڕووﻧﺎک ﮐە ﻟێﯽ دەﭘﺮﺳێ ﺑﯚ دۆﺧەﮐە ﺋﺎوا ﺋﺎڵﯚزە
دەڵێ" :ﺋێﻮە ﮐﻮردەﮐﺎن ﻣﺮۆﭬﮕەﻟێﮑﯽ ﺳﺎدەن ،دڵﭙﺎﮐﻦ و ﺑە ﻋەﺷﻘەوە دەژﯾﻦ .ﺑەاڵم ﮐێﺸەﺗﺎن
ﺋەوەﯾە ﮐە ﺳﺎوﯾﻠﮑەن و ﺑە ﭼەﻧﺪ وﺷە ڕێﮏ ھەﻣﻮو ﺑﯚﭼﻮوﻧەﮐﺎﻧﺘﺎن دەﮔﯚڕێ .ﺑﯚﯾە ژﯾﺎﻧﺘﺎن
وەک ﺷﻨەﯾەک واﯾە و ﺑەﺧێﺮاﯾﯽ ﺗێﺪەﭘەڕێ ".ﻟەو ﭼەﻧﺪ ڕۆژەی ﺋەﺷﮑەوﺗەﮐەدا ڕووﻧﺎک
ﯾەک دڵ ﻧﺎ ﺳەد دڵ ﻋﺎﺷﻘﯽ دوژﻣﻨەﮐەی دەﺑێ .ﺋەو دوژﻣﻨەی ﮐە ﭘێﺸﺘﺮ ﭘێﯽ واﺑﻮوە ھﯚی
ﮐﻮژراﻧﯽ ﺑﺮاﮐەی ﺑﻮون و ﺋەوان ﻧﺎھێڵﻦ ﮐﻮرد ژﯾﺎﻧێﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ھەﺑێ .واﺗە ﻣﺮۆﭬﯽ
ژێﺮدەﺳﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺮۆﭬێﮑﯽ ﻧەﺗەوەی ﺳەردەﺳﺖ دەﺑێ ﮐە ﺋەرﮐﯽ ڕێﮕەﺧﯚﺷﮑﺮدﻧە ﺑﯚ
ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰم .ﺑەاڵم ھﺎوﮐێﺸەﮐە ﺑﯚ ﮐﺎوە ﺑەو ﺷێﻮەﯾە ﻧﯿﯿە ،ﭼﻮﻧﮑە ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺋەو ﻟە ﺑەﺷﺪاری
ﻟەم ﺷەڕەدا ﺋەوەﯾە ﮐە ﺑە ﭬﯿﺰاوە ﺳەﻓەر ﺑﯚ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧەﮐﺎ و دەﯾەوێ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە
ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺋێﺮاﻧﺪا ﺑﻤێﻨێﺘەوە .ﺋەو ﻧەھﺎﺗﻮوە ﮐەس ﺑﮑﻮژێ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﮐﺎﺗێﮏ ڕووﻧﺎک ﻟە
ﺷﺎخ و ﺳەرﻣﺎ ڕزﮔﺎر دەﮐﺎ و ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن دەﯾﺎﻧەوێ ﺑﯿﮑﻮژن ﯾەک ﻓﯿﺸەک ﻧﺎﺗەﻗێﻨێﺖ؛ ﻟە
ڕۆژی ﻣﺮدﻧەﮐەﺷﯿﺪا ﺑێ ﭼەک ﺳەرﻗﺎﻟﯽ ﻣﯿﻦ ھەڵﮕﺮﺗﻨەوەﯾە .ﺑەاڵم ﻟە ﺑەرەی ﺑەراﻣﺒەردا،
ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺗەﻧﺎﻧەت ڕەﺣﻢ ﺑە ﮐﻮردەﮐﺎن ﻧﺎﮐەن و زۆر ﺑێﺒەزﯾﯿﺎﻧە دەﺟﻮوڵێﻨەوە و ﺗەﻧﯿﺎ
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زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی دەزاﻧﻦ .ھەڵﺒەت ﻓﺎرﺳەﮐﺎن ﺋەﮔەرﭼﯽ ھەﻧﺪێﮑﯿﺎن ﺑﺎوەڕﯾﺎن ﺑە
ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾﯿە ،ﺑەاڵم ﮐەﺳﺎﻧﯽ وەک ﮐﺎوە دەﺗﻮاﻧﻦ ﻧەرﻣەﺑڕاﻧە دڵﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﺑە دەﺳﺖ
ﺑێﻨﻦ و ﺋەواﻧﻦ دەﺗﻮاﻧﻦ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺋێﺮاﻧﺪا ﺑﮭێڵﻨەوە .ﺋەﻣە ھەﻣﺎن ﺗێﮕەێﺸﺘﻨە
ﮐە ﺳەﻻﺣەدﯾﻦ ﺧەدﯾﻮ ﺑە ﺷﺎﻧﺎزﯾﯿەوە ﻟە ﺑﺮوﺟێﺮدی )ﻟە ﻓەرﻣﺎﻧﺪە ﺧﻮێﻨڕژەﮐﺎﻧﯽ ﺳﻮﭘﺎ ﻟە
ﮐﻮردﺳﺘﺎن( دەﯾﮕێڕێﺘەوە ﮐە ﮔﻮاﯾە ﮐﺎﺗێﮏ ڕژﯾﻤﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﯽ ﺋێﺮان دەﺗﻮاﻧێ ﻟە
ﮐﻮردﺳﺘﺎن "ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺘﻮح" ﺑﮑﺎ ﮐە ﺑﺘﻮاﻧێ "ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻠﻮﺑﯽ" ھەﺑێ 16.ﻣەﺑەﺳﺘﯽ دەرھێﻨەرﯾﺶ
ھەر ﺋەوە ﺑﻮوە ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪا ﮐە ﭼﯚن ﻓﺎرﺳەﮐﺎن ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﭼەﻣﮑﯽ ﺋێﺮاﻧﺪا دەﺗﻮاﻧﻦ
ﮐﻮرد وەﺧﯚﮔﺮن و ﺑﯿﺎﻧﺘﻮێﻨﻨەوە ،ھەر ﺑﯚﯾە دەڵێ ﺋەم ﻓﯿﻠﻤەم ﻟەﺑەر ﺋەوە ﺳﺎز ﮐﺮدووە ﮐە
ﺑڵێﻢ "ﻓﺎرس و ﮐﻮرد ﭘێﮑەوە دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯿﯿﺎن ﻧﯿﯿە 17".ﺟﯚری ﻣﺮدﻧﯽ ﮐﺎوە و ڕووﻧﺎک
ھەرﭼەﻧﺪ ﻟێﮏ ﮔﺮێ دەدرێﺘەوە و ﺑە ڕواڵەت ﺑە ﯾەک ﺷێﻮاز دەﻣﺮن ،ﺑەاڵم دەﻻﻟەﺗﯽ
ﻧﺎڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﺷﺘێﮑﯽ ﺗەواو ﺟﯿﺎواز ﻧﯿﺸﺎن دەدا .ﮐﺎوە ﻟەﺑەر ﺑﺎوەڕ ﺑە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿەﮐەی
دەﻣﺮێ ،ﺑەاڵم ڕووﻧﺎک ﻟەﺑەر ﺋەوە دەﻣﺮێ ﮐە ﺧەﯾﺎﻧەت ﺑە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿەﮐەی دەﮐﺎ و
ﺑﺎوەڕی ﭘێێ ﻧەﻣﺎوە .ﮐﺎوە ﻟە ﭘێﻨﺎو ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ دەﺳﺘﮑﺮدی ﺧﯚﯾﺪا "ﺷەھﯿﺪ" دەﺑێ و ڕووﻧﺎک
ﻟەﭘێﻨﺎو ﻋەﺷﻖ ﺑە ﻣﺮۆﭬﯽ داﮔﯿﺮﮐەردا "دەﮐﻮژرێ".
 .٤ﭼﺮﯾﮑەی ھەورام ]ﭼﺮﯾﮑە ھﻮرام[ :ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻟە دەرەوەی ﻣێﮋوو ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ
ﻧﻮوﺳﺮاوەﺗەوە!
ﭼﺮﯾﮑەی ھەورام ﯾﺎ ﺋەﻓﺴﺎﻧەی ﻋەﺷﻖ ﺳﺎڵﯽ  [١٩٩٩] ١٣٧٨ﻟە ﻻﯾەن ﻓەرھﺎد
ﻣێﮭﺮاﻧﻔەرەوە ﺳﺎز ﺑﻮوە .ﻓﯿﻠﻤەﮐە ھەم ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ھەم ﻟە ﺋێﺮان ﭘێﺸﻮازی ﻟێ ﮐﺮا و
ﺗەﻧﺎﻧەت وەک ڕواﻧﮕەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێ و دژ ﺑە ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺑﺎوی ژاﻧﺮی ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﺟەﻧﮕﯽ ﺋێﺮان
ﺋەژﻣﺎر ﮐﺮا .
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ھﺎوﮐﺎت ﻟەﮔەڵ ﭼﺮﯾﮑەی ھەورام ،ﻋەﺑﺎس ﮐﯿﺎڕۆﺳﺘەﻣﯽ ﻓﯿﻠﻤﯽ

ﺷﺎﻋﯿﺮاﻧەی ﺑﺎ ﺋێﻤە ﻟەﮔەڵ ﺧﯚی دەﺑﺎ )ﺑﺎد ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد( ﺳﺎز ﮐﺮد ﮐە ﺗﯿﺎﯾﺪا
ﻧﺎڕاﺳﺘەوﺧﯚ ڕەﺧﻨەﯾەﮐﯽ ﺟﯿﺪدی ﻟە ڕواﻧﯿﻨێﮑﯽ ﺋﺎﻧﺘﺮۆﭘﯚﻟﯚژی و ﺋﯿﺘﻨﯚﮔﺮاﻓﯽ ﺑﯚ ﮐﻮﻟﺘﻮوری
ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەﮔﺮت ،ھەرﭼەﻧﺪ ﻟەوێﺸﺪا ﺑە ﺷێﻮازێﮑﯽ ﺋەرێﻨﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧﺎوەﻧﺪارﯾەﺗﯽ ﻟە
ژﯾﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺪی و ﭘێﺶﻣﯚدێﺮن دەﮐﺮد .ﺳەرەﺗﺎ وا دێﺘە ﺑەر ﭼﺎو ﮐە ﻣێﮭﺮاﻧﻔەرﯾﺶ
 16ﺧﺪﯾﻮ ،ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ )" (٢٠٢٠ﯾﮏ ﺧﺎطﺮه و دو ﻧﮑﺘە ".ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺷﺎرﻧﺎﻣەT.me/sharname1 .
http://icinema.ir/page/8448
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 18آﭘﺎرات )" (٢٠١٤ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣە آﭘﺎرات ﺑﺎ ھﯿﻤﻦ ﺳﯿﺪی و ﭘﺮوﯾﺰ ﺟﺎھﺪ" ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ .دﺳﺘﺮﺳﯽ در  ٢٠٢١/٢/١از
طﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏhttps://www.bbc.com/persian/arts/2016/01/160114_aparatint_02_2016 :
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وﯾﺴﺘﻮوﯾەﺗﯽ ﻟە ﻓﯿﻠﻤﯽ ﭼﺮﯾﮑەی ھەوراﻣﺪا وێﻨﺎی ﮐڵێﺸەﯾﯽ ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﺟەﻧﮓ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺴڕێﺘەوە .ﺑەاڵم ﻧەک ھەر ﮐڵێﺸەﮐﺎن ﻟەم ﻓﯿﻠﻤەدا دووﭘﺎت دەﺑﻨەوە ،ﺑەڵﮑﻮ
ﭼﺎرەﺳەرێﮑﯽ ﻗﻮوڵﺘﺮ ﺑﯚ ﺗﻮاﻧﺪﻧەوەی ﮐﻮرد ﭘێﺸﻨﯿﺎر دەﮐﺮێ .ﻓﯿﻠﻤەﮐە ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﮐﭽێﮑﯽ
ﻓﺎرﺳﻤﺎن ﺑە ﻧﺎوی "ﺧەزەر" ﺑﯚ دەﮔێڕێﺘەوە ﮐە ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘەﮐەی )ھەورام( ﮐﯚﻟﯿﮋی
ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ ﻟە ﺗﺎران ﺑەﺟێﮭێﺸﺘﻮوە ،ﭼﻮﻧﮑە ﭘێﯿﻮاﺑﻮوە ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻟە ﮔﻮﻧﺪەﮐەی ﺑﻮﻣﺎن
)ﻧﺰﯾﮏ ﭘﺎڵﻨﮕﺎن( ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﭘێﯿەﺗﯽ؛ ﺑﺮﯾﻨﺪارەﮐﺎن ﻟەوێ ﭼﺎوەڕێﯽ دەﮐەن و ﮐﺎﺗﯽ ﺋەوەی
ﻧﯿﯿە دەرﺳەﮐەی ﺗەواو ﺑﮑﺎ و ﺑڕواﻧﺎﻣەﮐەی وەرﮔﺮێ .ھەورام ﺷﺮﯾﺘێﮏ ﺑە دەﻧﮕﯽ ﺧﯚی
ﭘڕ ﮐﺮدووەﺗەوە و ﺑﯚ ﺧەزەری ﺑەﺟێﮭێﺸﺘﻮوە؛ ﺗﯿﺎﯾﺪا ﮔﯚراﻧﯿﯿەﮐﯽ ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮓ دەﺧﻮێﻨێ
)ﮔﻮڵﯽ ﺧﻮێﻨﺎوی( ﮐە ﺷﯿﻌﺮەﮐەی ھﯽ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﮔﯚرانە و ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە دەﻧﮕﯽ ھﯚﻣەر
دزەﯾﯽ ﻧﺎودار ﺑﻮوە .ﺧەزەر ﻟەم ﭼﯿﺮۆﮐەدا ﻋەوداڵﯽ ﺋەوەﯾە ھەورام ﺑﺪۆزێﺘەوە و ﻓﯿﻠﻤﯽ
ﭼﺮﯾﮑەی ھەورام ﺳەﻓەری ﺋﯚدﯾﺴەﺋﺎﺳﺎی ﺋەوﻣﺎن ﺑﯚ دەﮔێڕێﺘەوە.
ﺑە ﮐﻮرﺗﯽ دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑڵێﯿﻦ ﮐە ھێڵﯽ ﮔێڕاﻧەوەی ﭼﯿﺮۆﮐەﮐە ﺑە ﺳەر ﺳێ ﺑەﺷﯽ ﺳەرەﮐﯿﺪا
داﺑەش دەﺑێ :ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺳەﻓەری ﺧەزەر و ﺋﺎﺷﻨﺎﺑﻮوﻧﯽ ﺋەو ﺑە ﺧەڵﮑﯽ ھەوراﻣﺎن،
ﮔێڕاﻧەوەی ﭼﯿﺮۆﮐﯽ دڵﺪارﯾﯽ ﮔﻮڵﯽ ﺧﻮێﻨﺎوی و ھەروەھﺎ ﻗﺴەﮐﺮدﻧﯽ ﺧەزەر ﻟە ﻣێﺸﮑﯽ
ﺧﯚﯾﺪا ﻟەﮔەڵ ھەورام .ھەﻣﻮوان دەزاﻧﻦ ﮐە ھەورام ﭼﻮوە ﺑﯚ دەرﻣﺎﻧﮕەﯾەﮐﯽ زۆر ﺑﭽﻮوک
ﻟە ﮔﻮﻧﺪی ﺑﻮﻣﺎن ،ﺑەاڵم ﮐەس ﺑﺎس ﻟەوە ﻧﺎﮐﺎ ﮐە ﮔﻮﻧﺪەﮐە ﻟە ﺑﯚﻣﺒﺎراﻧﺪا ﺧﺎﭘﻮور ﺑﻮوە و
ﺗﺎﮐﻮو ﺧەزەر ﺑە ﭼﺎوی ﺧﯚی دەﯾﺒﯿﻨێ .ﻟەم ﺳەﻓەرەدا ﺳەرەﺗﺎ ﺧەزەر ﻟەوە ﺗێﺪەﮔﺎ ﮐە ﻟە
ﻧﺎوﭼەﮐە ﺷەڕ ھەﯾە و ﺷەواﻧە ﺑەردەوام دەﻧﮕﯽ ﻓﯿﺸﮏ و ﭼەک دێ .ﭘﯚﻟێﮏ ﻟە ﮐﭽﺎن ﮐە
ﺳەرﻗﺎڵﯽ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﭼﻠﯿﻘﻦ ،ﺑﺎس ﻟەوە دەﮐەن ﮐە ﻧەﺧﺸﯽ ﭼﺮﯾﮑەﯾەک دەﭼﻨﻦ ﮐە ھەﻣﺎن ﺋەو
ﭼﯿﺮۆﮐەﯾە ﮐە ﻟە ﺷێﻌﺮەﮐەی ﮔﻮڵﯽ ﺧﻮێﻨﺎوﯾﺪا ﺑﺎﺳﯽ ﻟێ دەﮐﺮێ .ﺑەاڵم ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ﮐە
ﮔﻮاﯾە ھەﻣﻮوﯾﺎن دەﯾﺰاﻧﻦ و ﺋەﻣە ﺋەﻓﺴﺎﻧەﯾەﮐﯽ ﮐﯚﻧە .ﺑﯿﺴﺘﻨﯽ ﺋەم ﭼﯿﺮۆﮐە دڵﺪارﯾﯿە ﺧەزەر
زﯾﺎﺗﺮ ھﺎﻧﺪەدا ﺑە ﺷﻮێﻦ ھەوراﻣﺪا ﺑﮕەڕێ و ﻟە ﺧەﯾﺎڵﯽ ﺧﯚﯾﺪا ﺑەردەوام ﻟەﮔەڵﯽ ﻗﺴە دەﮐﺎ
و ﻟە ﻓﯿﻠﻤەﮐەﺷﺪا ھەورام ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﺣﺰوورێﮑﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ھەﯾە .ﻟە درێﮋەدا ﺧەزەر
ﻟەﮔەڵ ﮐەﺳێﮏ ﺋﺎﺷﻨﺎ دەﺑێ ﮐە وەک ﭼەﻟەﻧﮕەر دەﯾﻨﺎﺳﻦ .ﭼەﻟەﻧﮕەر ﺧﯚی وەک
ﭼﺮﯾﮑەﺧﻮێﻨﯽ ﮐﻮرد ﭘێﻨﺎﺳە دەﮐﺎ ﮐە ھەﻣﻮو زارەﮐﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی دەزاﻧێ و ﺑە
ھەﻣﻮوﯾﺎن ﮔﯚراﻧﯽ دەڵێ .ﭼەﻟەﻧﮕەر ﮐە ﺳەﻣﺒﻮﻟﯽ ﭘﯿﺎوێﮑﯽ دﻧﯿﺎدﯾﺪەی ھەﻗﯿﻘەتوێﮋە
)ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺴەﮐﺮدﻧەﮐەی ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾە ﻟەﮔەڵ ﺟﯿﮭﺎﻧﺒﯿﻨﯿﯿەﮐەی( ،ﺧەزەر ﻟە ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﺑە ﮔﻮﻧﺪی
ﺑﻮﻣﺎن ڕێﻨﻮێﻨﯽ دەﮐﺎ .ﻟە ﮔﻮﻧﺪە ﺧﺎﭘﻮرەﮐە ﺧەزەر ﺋﺎﺳەواری ﺣﺰووری ھەورام
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دەدۆزێﺘەوە ،ﺑەاڵم ﻧﺎزاﻧێ ﭼﯚن ﺧﯚی ﭘەﯾﺪا ﺑﮑﺎ .ﻟەوێ ﻟەﮔەڵ ڕێﺒﻮار ﺋﺎﺷﻨﺎ دەﺑێ ﮐە ﻟەﮔەڵ
ﭘﯚﻟێﮏ دەروێﺸﺪا دەﯾﺎﻧەوێ ﺑﯚ ڕێﻮڕەﺳﻤﯽ زەﻣﺎوەﻧﺪی ﭘﯿﺮی ﺷﺎﻟﯿﺎر ﺑڕۆن ﺑﯚ ھەوراﻣﺎﻧﯽ
ﺗەﺧﺖ و وا ﻧﯿﺸﺎن دەدرێ ھەر ﮐەﺳە و ﺑە ﺷﻮێﻦ وﻧﺒﻮوەﯾەﮐﺪا دەﮔەڕێ .ﺧەزەر ﻟەﮔەڵﯿﺎن
ڕێ دەﮐەوێ و ﻟە ڕێﮕەدا و ﺑە دەم ﻗﺴەﮐﺮدن ﻟەﮔەڵ رێﺒﻮار ﺑە دەرﮐێﮑﯽ ﺗﺎزە ﻟە ﺧﯚی و
ﺟﯿﺎوازی ﺣەﮐﯿﻢ و ﭘﺰﯾﺸﮏ دەﮔﺎ .ﻟێﺮەدا ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾەﮐﯽ دﯾﮑە ﻟەﻧێﻮان ﺧەزەر و ھەورام
ﻟەﻧێﻮان دوو دﻧﯿﺎی ﺧەﯾﺎڵ و واﻗﯿﻊ ڕوو دەدا .ﺋەو دوواﻧە ﻟە ﺑەراﻣﺒەر ﯾەک داﻧﯿﺸﺘﻮون ،ﻟە
ﭘﺸﺖ ﺳەری ﺧەزەرەوە )ﺳەﻣﺒﻮﻟﯽ دەرﯾﺎ ،ﻧﻮێﻨەری ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﻧەرﻣەﺑڕ( ڕێﺒﻮار ﺑﯚ دەروێﺸەﮐﺎن ﺗەﻣﻮورە دەژەﻧێ و ﻟە ﭘﺸﺖ ﺳەری ھەورام )ﺳەﻣﺒﻮﻟﯽ
ﺷﺎخ ،ﻧﻮێﻨەری ﮐﻮردی ﭼەک ﻟە ﺷﺎن( ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺧﯚﯾﺎن ﭘﯚﺷﺘە و ﭘەرداخ دەﮐەن؛
ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﮐەﯾﺎن ﭘﻮﺧﺘەی ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﻋﯿﺮﻓﺎﻧﯽ ﺧەزەرە و ﻟێﺮەدا ﭼﯿﺘﺮ ﺋەو ﮔەڕﯾﺪەﯾەﮐﯽ ﮐﺮچ
و ﮐﺎڵ ﻧﯿﯿە و ﺗەﻧﺎﻧەت ھەوڵ دەدا ﻣﺎﻧﺎی ژﯾﺎن ﻓێﺮی ھەورام ﺑﮑﺎ .ﺑﺎ دﯾﺎﻟﯚﮔەﮐە وەک ﺧﯚی
ﺑﺨﻮێﻨﯿﻨەوە:
ﺧەزەر :ﭘﯿﺮ ﺑﻮوی!
ھەورام :دەزاﻧﻢ! ﻣﻦ ﺑﯚ ﺟەﻧﮓ ﺳﺎز ﻧەﮐﺮاوم.
ﺧەزەر :ﺑەاڵم ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ﺧﯚت ﻟە ﺟەﻧﮕەوە ﺗێﮕﻼﻧﺪووە!
ھەورام :ﺑﯚ ﻣﻦ ﭼەک وەک ﭘﻨﮕەﯾەک واﯾە ﮐە ﻟەﺑەر ھێﻼﻧەی ﻣﺎر ﺷﯿﻦ دەﺑێ.
ﺧەزەر :ﺑەاڵم ﺋێﻮە ﺧﯚ ﮐێﻮ ﻧﯿﻦ! ﺗەﻧﺎﻧەت ﮔﺎﺷەﺑەردەﮐﺎﻧﯿﺶ ھێﻨﺪە ﺧﯚڕاﮔﺮ ﻧﯿﻦ .ﻣﻦ ﭘێﺶ
ﻟەﻣە وێﻨﺎﯾەﮐﯽ دﯾﮑەم ﻟە واڵﺗﯽ ﺗﯚ ھەﺑﻮو ،ھەﻣﻮوی ﮐێﻮ و ﮔﺎﺷەﺑەردی ﺳﺎرد ،ﺟەﻧﮓ و
ﻓﯿﺸەک .ﺑەاڵم ﻟێﺮە ﺷﺘﮕەﻟێﮑﯽ دﯾﮑەش ھەﯾە...
ھەورام :وەک ﭼﯽ؟
ﺧەزەر :ﺷﯿﻌﺮ ،ﮐﺎﻧﯽ ،ﮔﻮڵﯽ ﺳﭙﯽ! ﺳەﯾﺮی ﺋەو ﭘﯿﺎوە ﺑﮑە .ﺋەو ﺑە ﺷێﻮازێﮑﯽ دﯾﮑە ﺑﯿﺮ
دەﮐﺎﺗەوە ]ﺳەﯾﺮی ڕێﺒﻮار دەﮐﺎ[.
ھەورام :دەﯾﻨﺎﺳﻢ! ڕێﺒﻮار .ﻟە ﭘێﮑﺪادان و ﺷەڕەﮐەدا ﻓﯿﺸەک ﺑەر ﻗﺎﭼﯽ ﮐەوت .ﺋەو ﮐﺎﺗە
ﺟﯚرێﮑﯽ دﯾﮑە ﺑﯿﺮی دەﮐﺮدەوە .ﺗﯚ ﺑﺎش دەزاﻧﯽ! ﻣﻨﯿﺶ ﺷﯿﻌﺮم ﭘێﺨﯚﺷە .ﺋێﻤەش ﺑﯚ ﮔﻮڵە
ﺳﭙﯿﯿەﮐﺎن ﺷەڕ دەﮐەﯾﻦ!
ﺧەزەر :ﺗﯚ ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟەﻧﺎو ﺷﯿﻌﺮەﮐەﺷﺪا ﺑﯚﻧﯽ ﺧﻮێﻦ و وﯾﺰەی ﻓﯿﺸﮏ دێ! ھﯿﭻ ﻧﯿﺸﺎﻧێﮏ
ﻟە ژﯾﺎن ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺑەدی ﻧﺎﮐﺮێ!
ھەورام :ﺋﯿﺘﺮ ﮐەﺳێﮑﯿﺶ ﻧەﻣﺎوە ﺗﺎﮐﻮو ﺑﺮﯾﻨﺪار ﺑﺒێ!
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ﺧەزەر :ﺗﯚ ﻟە ژﯾﺎن دواﮐەوﺗﻮوی! ﭘێﺸﺘﺮ وەک ﺣەﮐﯿﻤەﮐﺎن ﺑﯿﺮت دەﮐﺮدەوە ،ﺑەاڵم ﺋﯿﺴﺘﺎ
ﺗەﻧﯿﺎ ﮐەڵﮑەڵەت ﺑﻮوەﺗە ﻣەرگ! ﺋێﻮە وەک ﺋەم ﮐێﻮاﻧە ﺳەرﺳەﺧﺘﻦ و ﻗﺴە ھەر ﻗﺴەی
ﺧﯚﺗﺎﻧە! ﺑڕﯾﺎ ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺋەوەی ﺧﯚﺗﺎن ﺑەم ﮔﺎﺷەﺑەرداﻧە ﺳﻨﻮوردار ﺑﮑەن ،زﯾﺎﺗﺮ ﻟە دڵﯽ ﺋەم
واڵﺗە ﻧﺰﯾﮏ دەﺑﻮوﻧەوە .ﺋێﺮە ﻟێﻮاﻧڕێﮋە ﻟە ھەﻧﺪێﮏ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯽ ﻗﻮوڵ و ﻧﺎﺳﮏ!
ھەورام :ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﺋێﻤە ﻧﻮوﺳﺮاوەﺗەوە!
ﺧەزەر :ﮐێ ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﺋێﻮەی ﻧﻮوﺳﯿﻮەﺗەوە؟
ھەورام :ﻣێﮋوو! ﻣێﮋووﯾەک ﮐە ﻟەم واڵﺗە ﮐﯚﺳﭙﯽ ﮐەوﺗﻮوە!
ﺧەزەر :ﺑەاڵم ﺑەﺷێﮏ ﻟەم ﻣێﮋووە ﺑە دەﺳﺘﯽ ﺧﯚﺗﺎن ﺳﺎز دەﺑێ .زۆر ﺷﺖ ھەﯾە ﮐە ﻟەﺑەر
ﺋێﻮە ﻓەدا دەﺑێ!
ھەورام :ڕەﻧﮕە ھەق ﺑە ﺗﯚ ﺑێ! ﻣﻦ زۆر ﺷﺘﻢ ون ﮐﺮدووە .ﺗەﻧﺎﻧەت ﺧەرﯾﮏ ﺑﻮو وێﻨەﮐەﺗﻢ
ﻟەﺑﯿﺮ دەﭼﻮوەوە .ﺋﯿﺴﺘﺎ چ وەرزێﮑە؟ چ ﺳﺎڵێﮑە؟
ﺧەزەر :ﺋﯿﺴﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰە! ﭼەﻧﺪ ڕۆژی دﯾﮑە ﺳەدەﯾەک دەﮔﯚڕێ .ﺋێﻤە دەﭼﯿﻨە ﺳﺎڵﯽ دوو
ھەزارەوە.
ھەورام :ﺳﺎڵﯽ دوو ھەزار؟ ﺳەدەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێ؟ ]ھەورام ﺋﺎوڕ ﻟە ﭘێﺸﻤەرﮔەﯾەک دەداﺗەوە[
ﻟﮭﯚن ﯾﺎﻧﯽ دوو ھەزار ﺳﺎڵ ﺑەﺳەر ﻟەداﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ ﭘێﻐﻤﺒەرﮐەﺗﺪا ﺗێﺪەﭘەڕێ؟ ﻟﮭﯚن:
]ﺳەﻧﺪوﻗێﮑﯽ ﻓﯿﺸەک ﺑەرز دەﮐﺎﺗەوە[ ﺧﯚش ﺑە ﺣﺎڵﯽ ﺧﯚڕاﮔﺮان!
ھەورام] :ﺑەداﺧەوە[ ﺋێﻤە ﻟەم ھەﻣﻮو ﻣﺎوەدا ھﯿﭻ ڕێﮕەﯾەﮐﻤﺎن ﻧەدۆزﯾﻮەﺗەوە! ھەﻣﻮوﻣﺎن
ون ﺑﻮوﯾﻦ!
ﺧەزەر :ﭼﯚن دەﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺘﺪۆزﻣەوە؟
ھەورام :ﺗﯚ ھﯿﭻ ﮐﺎت ﻣﻨﺖ ﺑﺰر ﻧەﮐﺮدوە! دەﺗﻮاﻧێ ﻟە ڕێﮕەﯾەﮐﯽ دﯾﮑەوە ﺑﻤﺪۆزﯾﺘەوە!
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ﻓﯿﻠﻤﯽ ﭼﺮﯾﮑەی ھەورام ،دەرھێﻨﺎﻧﯽ :ﻓەرھﺎد ﻣێﮭﺮاﻧﻔەر١٩٩٩ ،

ﻟە درێﮋەی ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ،ڕێﺒﻮار )ھﺎدی زﯾﺎﺋەدﯾﻨﯽ( ﻟەﮔەڵ ﭘەرﺳﺘﺎری دەرﻣﺎﻧﮕەﮐەی ﺑﻮﻣﺎن
)ڕۆژان( ﻟە ﭘەراوێﺰی ڕێﻮڕەﺳﻤﯽ ﭘﯿﺮی ﺷﺎﻟﯿﺎر زەﻣﺎوەﻧﺪ دەﮐەن و ڕۆژان ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺰﯾﺸﮑﯿﯽ
ھەورام دەداﺗە دەﺳﺖ ﺧەزەر .دواﯾﯿﻦ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ ﺳەﯾﺮ و ﺳﻠﻮﮐﯽ ﻋﯿﺮﻓﺎﻧﯽ ﺧەزەر ﻟە ﮔەڕان
ﺑە ﺷﻮێﻦ ﺋەوﯾﻨەﮐەﯾﺪا ﺑە ﮐﺮدﻧەوەی ﮐﯿﻔەﮐە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ دێ .ﮐﺎﺗێﮏ ﮐﯿﻔەﮐە دەﮐﺎﺗەوە ﺟﮕە
ﻟە ھەﻧﺪێﮏ ﮐەرەﺳەی ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ ،دﯾﻮاﻧﯽ ﺷﯿﻌﺮێﮑﯽ "ﺷﺎﻣﻠﻮو"و ﺷﺮﯾﺘێﮏ ﺑە دەﻧﮕﯽ
ھەورام دەﺑﯿﻨێ ﮐە ﺑە ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﯚی داﻧﺎوە.
ھەرﭼەﻧﺪ ﻟە دەﻻﻟەﺗﯽ ﯾەﮐەﻣﺪا ﻧﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺮووﺷﺘﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن )ﮐە ﻟەڕادەﺑەدەر ﺟﻮاﻧە و
ﮐﺎﻣێﺮاش زۆر ﺑە ﺑﺎﺷﯽ ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﮕﯚﮐﺎﻧﺪا دﯾﻤەﻧەﮐﺎن دەﮔﻮازێﺘەوە( ،ھەروەھﺎ ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ
ﮔﯚراﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧە و ﺳەﻓﺎ و ﺳﺎدەﯾﯽ ﺧەڵﮏ ھەﺳﺘﯽ ﺑﯿﻨەر ﻟەﮔەڵ ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﭼﯿﺮۆﮐێﮑﯽ
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ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ﺗێﮑەڵ دەﮐﺎ ،ﺑەاڵم دەﻻﻟەﺗە ﻧﺎڕاﺳﺘەوﺧﯚﻣﺎن ﺋﺎﺳﺘﯽ وەﺧﯚﮔﺮاﻧەی
ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﻤﺎن ﭘێ ﻧﯿﺸﺎن دەدەن ﮐە ﻟە ڕێﮕەﯾﺎﻧەوە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟەﺳەر
ﺑەﺷێﮑﯽ دﯾﮑە ﻟە ﻣەدﻟﻮﻟەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺟێﮕﺮ دەﺑێ .ﻟە ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﺑﯚﻣﺎن دەردەﮐەوێ ﮐە ﭘﺎش
ڕووﺧﺎﻧﯽ دەرﻣﺎﻧﮕەی ﮔﻮﻧﺪی ﺑﻮﻣﺎن ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺑﯚﻣﺒﺎراﻧﺪا ھەورام ﭼﯿﺘﺮ ﭘﺰﯾﺸﮏ ﻧەﻣﺎوە و
ﭼەﮐﯽ ﺑە دەﺳﺘەوە ﮔﺮﺗﻮوە و ﺑﻮوەﺗە ﭘێﺸﻤەرﮔە .ﭘێﺸﻤەرﮔەﯾەک ﮐە ﻟە دەرەوەی ﻣێﮋووە و
ﺣﺴێﺒﯽ ﺳﺎڵ و ﻣﺎﻧﮕﯽ ﻟە دەﺳﺖ دەرﭼﻮوە .ﻟە ﻣﺎﻧﺎﯾەﮐﯽ ھێﮕڵﯽ ﺑﯚ ﻣێﮋوو ،ﮐﻮرد ﻟێﺮەدا
ﻧەﺗەوەﯾەﮐﯽ ﻧﺎﻣێﮋووﯾﯿە ﭼﻮﻧﮑە ﻧەﯾﺘﻮاﻧﯿﻮە ﭘێﺶ ﺑﮑەوێ و ﻣﯚری ﺧﯚی ﻟەﺳەر ﻣێﮋووی
ﺟﯿﮭﺎن ﻟێ ﺑﺪا .ﭘێﺸﮑەوﺗﻨێﮏ ﮐە ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ھەﻣﺎن ﭘێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ڕۆﺣﯽ ﺋﺎزادﯾﯿە .ﮐﻮرد

ﻧەﺗەوەﯾەﮐە ﮐە ﺑە ﺧﯚ-ﺋﺎﮔﺎﻣەﻧﺪی ) (self-consciousnessﻧەﮔەﯾﺸﺘﻮوە؛ ھﯚﮐﺎرەﮐەﺷﯽ
ﺋەوەﯾە ڕۆﺣﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻧەﯾﺘﻮاﻧﯿﻮە ﻟە ﺳﺮووﺷﺖ )ﮐە ﻟە دەرەوە ﺑە زۆرەﻣﻠﯽ ﺧﯚی ﺑەﺳەر
ڕۆﺣﺪا ﺳەﭘﺎﻧﺪووە( ﺟﯿﺎ ﺑﺒێﺘەوە .ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ڕۆح و ﺳﺮووﺷﺖ ﯾەﮐێﮑﻦ و ھەر ﺑﯚﯾە
ﻣﺮۆﭬەﮐﺎن ﻟە ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﺧﯚﯾﺎﻧﺪا زﯾﻨﺪاﻧﯽ ﮐﺮاون و ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﻧﺎﺗﻮاﻧێ ﺑە وﯾﺴﺘﯽ
ﺧﯚی ﺑڕﯾﺎر ﺑﺪا .واﺗە ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﺑﻮوﻧەوەرێﮑﯽ ﺋﺎزادی ﺳەرﺑەﺧﯚ ﻧﯿﯿە ،ﭼﻮﻧﮑە
ﺳﺮووﺷﺖ ﺑە زۆرەﻣﻠﯽ ﻟە دەرەوە ،وﯾﺴﺘﯽ ﺧﯚی ﺑەﺳەرﯾﺪا دەﺳەﭘێﻨێ .ﺧەزەر ﺑە ﺑڕﯾﺎری
ﺧﯚی ﻟە ﺗﺎراﻧەوە ھﺎﺗﻮوەﺗە ھەوراﻣﺎن ،ﺑەاڵم ھەورام ﺑە ﻧﺎﭼﺎری ﻟە ﺗﺎراﻧەوە ﮔەڕاوەﺗەوە.
ﺑەاڵم ڕێﺒﻮار ﺳەرەﺗﺎ ڕێﮕﺎی ھەڵەی ھەڵﺒﮋاردووە و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﯾەﺗﯿﺪا ﺑﺮﯾﻨﺪار
ﺑﻮوە .ﺑەاڵم ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾەﺗﯽ ڕێﮕەی ﺧﯚی ﺑﺪۆزێﺘەوە و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﭘەرەﺳﺘﺎری دەرﻣﺎﻧﮕﺎ ﺑﻮوە.
ھەورام ﻟە ﺋەﻓﺴﺎﻧەی ﻋەﺷﻘﺪا دۆڕاوە و ﻧﺎﺗﻮاﻧێ ﭼەﭘﮑەﮔﻮڵﯽ ﺳﭙﯽ ﺑﺪا ﺑە ﺧەزەر ،ﺑەاڵم
ڕێﺒﻮار ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﺋەﺳﭙﯽ ﺳﭙﯽ ﭘێﯿە )ﻧﯿﺸﺎﻧەی ﺧﯚﺷﺒەﺧﺘﯽ و ڕزﮔﺎری( و
ﭼەﭘﮑەﮔﻮڵﯽ ﺳﭙﯽ دەدا ﺑە ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘەﮐەی ڕۆژان و ﭘێﮑەوە ژﯾﺎﻧﯽ ھﺎوﺑەش ﭘێﮏ دێﻨﻦ.
ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻣﺮۆﭬێﮑە ﻟە دەرەوەی ﻣێﮋوو و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻧﺎزاﻧێ ﮐە ﮐﺎﺗێﮏ ﺟﯿﮭﺎن دەﭼێﺘە
ﺳەدەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێﻮە ،دەﺑێ ﻓﮑﺮی ﺧﯚی ﺑﮕﯚڕێﺖ و ﻟەﻧﺎو ﮔﺎﺷەﺑەردەﮐﺎن ،واﺗە ﻟەﻧﺎو
ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ ﺧﯚﯾﺪا ﻗەﺗﯿﺲ ﻣﺎوەﺗەوە .دواﯾﯿﻦ ﺳێﮑﺎﻧﺴﯽ ﻓﯿﻠﻤەﮐە دەﯾەوێ ﺧﻮداﯾﺎﻧە
ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻟەم ﻧﺎﻣێﮋووﯾﯽﺑﻮوﻧە ڕزﮔﺎر ﺑﮑﺎ و ﯾەﮐﻼﯾەﻧە ﺑڕﯾﺎری ﺑﯚ دەدا .ھﺎوﮐﺎت ﻟەﮔەڵ
ﺋەوەی دەروێﺸەﮐﺎن ﺑە ھەﻗﯿﻘەت دەﮔەن و دەﻓەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺷەھﯿﺪ دەﺑﻦ ،ﭘﯚﻟێﮏ ﭘێﺸﻤەرﮔە
ﭼەﮐەﮐﺎﻧﯿﺎن دادەﻧێﻦ و ھەڵﺪەﭘەڕن!
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺗەﻧﺎﻧەت ﺷﯿﻌﺮی ﮔﻮڵﯽ ﺧﻮێﻨﺎوی ﮔﯚران دەﮐﺎ ﺑە ھﯽ ﺧﯚی و
دەﯾﺸێﻮێﻨێ .ھەڵﺒەت ﺋەﮔەر ﻟەوەش ﮔەڕێﻦ ﮐە ﺋەم ﺷێﻌﺮە ﺑەرھەﻣﯽ ﮔﯚراﻧە و ﺋەﻓﺴﺎﻧەﯾەک
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ﻧﯿﯿە ﮐە ﺑە ﺷێﻮەی زارەﮐﯽ و وەک ﺋەدەﺑﯿﺎﺗﯽ ﻓﯚﻟﮑﻠﯚر ﮔﻮاﺳﺘﺮاﺑێﺘەوە )دژوازﯾﯿەﮐە زۆر
ڕوون دﯾﺎرە ،ﭼﻮﻧﮑە ﻟە ھەوراﻣﺎن ،ﮔﯚراﻧﯿﯿەﮐﯽ ﺳﯚراﻧﯽ وەک ﺋەﻓﺴﺎﻧە ﺑﺎس دەﮐﺮێ(،
ﺑەاڵم دەﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮدﻧەﮐەی دەﺑێﺘە ﺟێﯽ ڕاﻣﺎن .ﮔﯚران ﻟەم ﺋﯚﭘێﺮاﯾەدا ﺑﺎس ﻟەوە دەﮐﺎ ﮐە
ﮐﻮڕێﮑﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻟەﺑەر ﺋەوەی دڵﯽ ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘەﮐەی ﺧﯚش ﺑﮑﺎ ﺑە ﺷﻮﯾﻦ ﺋەوەدا دەڕوا ﮐە
دوو ﭼەﭘﮑەﮔﻮڵﯽ زەرد و ﺳﻮوری ﺑﯚ ﺑێﻨێ .ﺑەاڵم ﭼﻮﻧﮑە ﭘﺎﯾﯿﺰە ،ﺟﮕە ﻟە ﺑﺎﻏﭽەی ﭘﺎﺷﺎ ﮐە
دوژﻣﻦ دەوری داوە ﻟە ھﯿﭻ ﺷﻮێﻨێﮏ ﺋەم ﮔﻮاڵﻧە دەﺳﺖ ﻧﺎﮐەون .ﮐﻮڕەﮐە ﮔﻮڵﯽ زەردی
دەﺳﺖ دەﮐەوێ و ﺑە دﯾﺎری دەﯾﺪا ﺑە ﮐﭽەﮐە ،ﺑەاڵم ﮐﭻ ﺑﯿﺎﻧﻮوی ﭘێ دەﮔﺮێ و دەڵێ ﻟەﮔەڵﺖ
ﻧﺎﯾەم ﺑﯚ زەﻣﺎوەﻧﺪ ھەﺗﺎﮐﻮو ﮔﻮڵﯽ ﺳﻮورم ﺑﯚ ﻧەھێﻨﯽ .ﮐﻮڕ ﻟەم ﮐﺎﺗەدا ﯾەﺧەی
ﻣﻮرادﺧﺎﻧﯿﯿەﮐەی دەﺗﺮازێﻨێ و ﺳﯿﻨﮕﯽ ﺧﻮێﻨﺎوی ﺧﯚی ﮐە ﻟە ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﺷەڕ ﻟەﮔەڵ دوژﻣﻦ
ﺑﺮﯾﻨﺪار ﺑﻮوە ﭘێﺸﮑەﺷﯽ دڵﺪارەﮐەی دەﮐﺎ 19.ﺑەاڵم ﻟە ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا و ﻟە ھەر ﺳێ ھێڵﯽ
ﮔێڕاﻧەوەﮐەدا ﺗەﻧﯿﺎ ﺑﺎس ﻟە ﮔﻮڵﯽ ﺳﭙﯽ دەﮐﺮێ ﮐە ﺳﻮﻣﺒﻮﻟﯽ ﺋﺎﺷﺘﯿﯿە .دەﺷﺰاﻧﯿﻦ ﮐە ﮔﻮڵﯽ
ﺳﭙﯽ ﺑە دەﮔﻤەن ﻟە ﺋەدەﺑﯿﺎت ﯾﺎ ﻓﯚﻟﮑﻠﯚری ﮐﻮردﯾﺪا ﮐەڵﮑﯽ ﻟێ وەردەﮔﯿﺮێ .ﺋەم ﺟێﮕﯚڕﮐێﯿە
ﻧە ﻟەﺑەر ﻧەزاﻧﯽ ﺑﻮوە و ﻧە ﻟەﺑەر ھەڵە .ﭼﻮﻧﮑە ﻓﯿﻠﻤەﮐە ﻟە ڕاوێﮋﮐﺎری ﻓﺮە ﺷﺎرەزاری
وەک ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾﺎن ﻋەﺑﺎس ﮐەﻣەﻧﺪی و ھﺎدی زﯾﺎﺋەدﯾﻨﯽ ﮐەڵﮑﯽ وەرﮔﺮﺗﻮوە .واﺗە
دەرھێﻨەر و ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣەﻧﻮوس زۆر ﺑە ﺑﺎﺷﯽ دەزاﻧﻦ ﮐە ﮔﻮڵەﮐە ﺳﭙﯽ ﻧﯿﯿە ﺑەاڵم وا ڕەﻓﺘﺎرﯾﺎن
ﮐﺮدووە ﮐە ﻧﺎزاﻧﻦ .ﭼﻮﻧﮑە ﻟە ﺷﯿﻌﺮی ﮔﻮڵﯽ ﺧﻮێﻨﺎوﯾﺪا داﻟﯽ ﮔﻮڵﯽ ﺳﻮور ﻟەﺳەر ﻣەدﻟﻮﻟﯽ
ﺧﻮێﻦ و دوژﻣﻦ ﺟێﮕﺮ دەﺑێ و ﮔﻮڵﯽ زەرد ﺗەﻧﯿﺎ ﻣەدﻟﻮﻟﯽ ﮔﻮڵ ﻟە ﻣﺎﻧﺎ ﮔﺸﺘﯿﯿەﮐەﯾﺪا وێﻨﺎ
دەﮐﺎ .ﺑە ﺳڕﯾﻨەوەی ﮔﻮڵﯽ ﺳﻮور ﭼﯿﺘﺮ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑە ﺑﺮﯾﻨﺪار و ﺷەھﯿﺪﺑﻮون ﻟە ڕێﯽ دڵﺪار و
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن ﻧﺎﮐﺎ .داﻟﯽ ﮔﻮڵﯽ ﺳﭙﯽ وەک ﮔﻮڵﯽ زەرد ﻧﯿﯿە ،ﺑەڵﮑﻮ ﻟەﺳەر ﭼەﻣﮑﯽ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﺟێﮕﺮ
دەﺑێ .ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤەﮐەش ھەر ﺋەو ﻣەﺑەﺳﺘە دەﭘێﮑێ :ﻟەﺑەر ﭘێﯽ ھەڵﭙەڕﯾﻨﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن
ﮐە ﭼەﮐﯿﺎن وەﻻ ﻧﺎوە )ﻧﯿﺸﺎﻧەی ﺧﯚ وەدەﺳﺘەوەدان( ﮔﻮڵﯽ ﺳﭙﯽ دەڕوێﺖ.
 .٥ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺋەوﯾﻨﺪاری ]ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ[ :ﭘێﺸﻤەرﮔە ڕێﻮڕەﺳﻤﯽ ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ
ﻧﺎزاﻧێ!
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻟە دەرھێﻨﺎن و ﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﺋەﺣﻤەد ڕەﻣەزانزادە( 20ﺳﺎڵﯽ ١٣٩٤
] [٢٠١٥ﺑاڵو ﮐﺮاوەﺗەوە و ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺧەاڵﺗﯽ وەﮐﻮو ﺧەاڵﺗﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ

https://books.vejin.net/ck/text/444

19

https://www.youtube.com/watch?v=LtlK3Tolbqw
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ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣەی ﻟە ﺳێﯿەﻣﯿﻦ ﻓێﺴﺘﯿﭭﺎﻟﯽ ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﺋﺎﺳﯿﺎ ﻟە ﺷﺎری ﺑﺎرﺳێﻠﯚن ﺑﺮدووەﺗەوە 21.ﺷﺎھﯚ
)ﺷﻮان ﻋەﺗﻮف( ﭘێﺸﻤەرﮔەﯾەﮐە ﻟە ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﻟە ﺷﺎری ھەڵەﺑﺠە دەژی و
ﻗەرارە ﭘﺎش ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ ﺗﺮ ﻟەﮔەڵ ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘەﮐەی ﭼﯿﻤەن )ﺷﯿﻼن ڕەﺣﻤﺎﻧﯽ( ژﯾﺎﻧﯽ
ھﺎوﺑەش ﭘێﮏ ﺑێﻨێ .ھەر دووﮐﯿﺎن دەﻧﮓ ﺧﯚﺷﻦ و ﺳﺎزﯾﺶ دەژەﻧﻦ .ﻟە ڕۆژی ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎراﻧﯽ
ھەڵەﺑﺠە ) ([١٣٦٦] ١٩٨٨/٣/١٦و ﻟە ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎراﻧەﮐەدا ﭼﯿﻤەن و ﺑﺎوەﮔەورەی
و ﭼەﻧﺪ ﻣﻨﺪاڵێﮏ ﮐە ﺋەوان ﺑەﺧێﻮﯾﺎن دەﮐەن ژەھﺮاوی دەﺑﻦ ،ﺑەاڵم ﻟە ﻻﯾەن ھێﺰەﮐﺎﻧﯽ
ﺋێﺮاﻧەوە ڕزﮔﺎرﯾﺎن دەﺑێ .ﻟەﻧﺎو ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن ﮐﻮڕێﮑﯽ ﺑﺎاڵﺑەرزی ﺋێﺮاﻧﯽ ﺗێﺪاﯾە ﮐە وێﻨەﮔﺮە
و ﻧﺎوی ﻋەﻟﯿﯿە )ﺑەھﺮام ڕادان( .ﻋەﻟﯽ ﯾەﮐێﮏ ﻟەو ﮐەﺳﺎﻧەﯾە ﮐە ﯾەﮐەم وێﻨەﮐﺎﻧﯽ ﻟە
ھەڵەﺑﺠە ﮔﺮﺗﻮوە )وەرﮔﯿﺮاو ﻟە ﺑەﺳەرھﺎﺗﯽ ﺋەﺣﻤەد ﻧﺎﺗﻘﯽ( و ﻟە ھەڵەﺑﺠە ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﭼﯿﻤەن
و ﺑﺎوەﮔەورە و ﻣﻨﺪاڵەﮐﺎن دەدا ﺗﺎ ڕزﮔﺎر ﺑﻦ ،ھەرﭼەﻧﺪ ھەﻣﻮوﯾﺎن دەﮐەوﻧە ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەری
ﮔﺎزی ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯿەوە .ﻧﺰﯾﮏ ﺳێ ﻣﺎﻧﮓ دواﺗﺮ ،ﻋەﻟﯽ دەﮔەڕێﺘەوە ﮐەﻣﭙﯽ ﺋﺎوارەﮐﺎن ﻟە ﻧﺰﯾﮏ
ﮐﺮﻣﺎﺷﺎن و ﻟەوێ دﯾﺴﺎن ﺋەو ﺑﻨەﻣﺎڵەﯾە دەﺑﯿﻨێ .ھەروەھﺎ ﻟە ڕۆژﻧﺎﻣەدا ﭼﺎپ ﺑﻮوە ﮐە ﺷﺎھﯚ
ﻟە ﻋێﺮاق ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮاوە و ﮐﻮژراوە و ھەر ﺋەﻣە دۆﺧﯽ دەرووﻧﯽ ﭼﯿﻤەن ﺗێﮏ دەدا.
ﺑەاڵم ﺑەرەﺑەرە ﻟەﻧێﻮان ﻋەﻟﯽ و ﭼﯿﻤەﻧﺪا ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯿﯿەک ﺳﺎز دەﺑێ .ھەر ﻟە ﮐەﻣﭗ
زەﻣﺎوەﻧﺪ دەﮐەن و ﺑە ﻣﺎڵەوە دەﭼﻦ ﺑﯚ ﺗﺎران .ﭘﺎش ﻣﺎوەﯾەک دەردەﮐەوێ ﮐە ﭼﯿﻤەن
دووﮔﯿﺎﻧە و دەﯾﺎﻧەوێ ﭘێﺶ ﻟەوەی ﺑە ﺳەﻓەری ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ ﺑڕۆن ﺑﯚ ﺋﺎڵﻤﺎن ﺳەرداﻧﯽ ﮐەﻣﭙﯽ
ﺋﺎوارەﮐﺎن ﺑﮑەن و ﻣﻨﺪاڵەﮐﺎن و ﺑﺎوەﮔەورە ﺑﺒﯿﻨﻦ .ﺋەﻣە ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪاﯾە ﮐە ﺑﯿﻨەر ﻟە
ﺳێﮑﺎﻧﺴێﮑﯽ دﯾﮑەدا دەزاﻧﯽ ﮐە ﺷﺎھﯚ ﻧەﻣﺮدووە و ﻟە ﮐەﻣﭗ ﺑە ﺷﻮێﻦ ﭼﯿﻤەﻧﺪا دەﮔەڕێ،
ﺑەاڵم ﺑﺎوەﮔەورە ﻧﺎﯾەوێ ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﭼﯿﻤەﻧﯽ ﺑﺪاﺗێ ﻧەﮐﺎ ژﯾﺎﻧﯽ ﺑﺸێﻮێ.

21 http://www.honaronline.ir/ﺑﺨﺶ-اﺧﺒﺎر-74525/6-ﺣﮑﺎﯾﺖ-ﻋﺎﺷﻘﯽ-دو-ﺟﺎﯾﺰه-اﺻﻠﯽ-ﺑﺎرﺳﻠﻮن-اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ-را-ﮔﺮﻓﺖ
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ﻓﯿﻠﻤﯽ ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺋەوﯾﻨﺪاری ،دەرھێﻨﺎﻧﯽ :ﺋەﺣﻤەد ڕەﻣەزاﻧﺰادە٢٠١٥ ،

ﭼﯿﻤەن ﻟە ﮔەڕاﻧەوە ﺑﯚ ﮐەﻣﭗ ﮔﻮێﯽ ﻟە دەﻧﮕﯽ ﺋﺎواز و ﺳﺎزی ﺷﺎھﯚ دەﺑێ و ﺑێﺌەوەی ﻗﺴەی
ﻟەﮔەڵ ﺑﮑﺎ ﻟە دۆﺧێﮑﯽ دەرووﻧﯽ ﺧﺮاﭘﺪا ﺑەﭘەﻟە دەﮔەڕێﺘەوە ﺑﯚ ﺗﺎران .ﻟە ﮐﺎرﯾﮕەری ﮔﺎزی
ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯿﺪا ﻣﻨﺪاڵەﮐەی ﻟەﺑﺎر دەﭼێ .ﻋەﻟﯽ ﮐە دەﯾەوێ دڵﺨﯚﺷﯽ ﺑﮑﺎ دەﮔەڕێﺘەوە ﮐەﻣﭗ ﺗﺎ
ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﻣﻨﺪاڵەﮐﺎن ﺑە ﻧﺎوی ڕۆژان ﺑﮑﺎﺗە ﻣﻨﺪاڵﯽ ﺧﯚی .ﺑەاڵم ﺑە ڕێﮑﮑەوت دەزاﻧێ ﮐە
ﺷﺎھﯚ زﯾﻨﺪووە و دەﮔەڕێﺘەوە ﺑﯚ ﺗﺎران و ﺑە ﭼﯿﻤەن دەڵێ ﻣﻦ ﻧﺎﻣەوێ ﺗﯚ ﺑە ﺟەﺳﺘە ﻟێﺮە
ﺑﯽ و دڵﺖ ﻟە ﺷﻮێﻨێﮑﯽ دﯾﮑە ﺑێ .ﭼﯿﻤەن دەﺑﺎﺗەوە ﺑﯚ ﮐەﻣﭗ و ﭼﯿﻤەن ﻟە دوا ﺳﺎﺗﺪا
ﺋەﻧﮕﻮوﺳﺘﯿﻠەی دەزﮔﯿﺮاﻧﯿﯿەﮐەی ﺑﯚ ﺑەﺟێ دێڵێ .ھەرﭼەﻧﺪ دەردەﮐەوێ ﭼﯿﻤەن دڵﯽ ھەر
ﻟە ﻻی ﻋەﻟﯿﯿە و ﻧﺎﯾﮭەوێ ﺷﺎھﯚ ﺑﺒﯿﻨێ .دواﺑەدوای ﺋەﻣە ﻓﯿﻠﻤەﮐە ﺑﺎز دەدا ﺑﯚ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘێﻨﺞ
ﺳﺎڵ دواﺗﺮ ) ([٢٠١٤] ١٩٩٣و ﻟە ﻣﯚزەﺧﺎﻧەی "ﺋﺎﺷﺘﯽ" ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎی وێﻨەﮐﺎﻧﯽ ﻋەﻟﯽ
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ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ھەڵەﺑﺠە ﺑەڕێﻮە دەﭼێ .ﻋەﻟﯽ ﻟەوێ ﻟەﮔەڵ ﺷﺎھﯚ ﻗﺴە دەﮐﺎ ﮐە ﺋﯿﺴﺘﺎ ﺑﺎڵﻮێﺰی
ﮐﻮﻟﺘﻮورﯾﯽ ھەرێﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە ﻟە ﺗﺎران .ﻟە ﻧێﻮان ﺋەم دوو ڕەﻗﯿﺒە ﻋەﺷﻘﯿﯿەدا ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﯾەک
ڕوو دەدا ﮐە ﻧﯿﺸﺎﻧﺪەری ھەوێﻨﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﻓﯿﻠﻤەﮐە:
ﻋەﻟﯽ :ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺑﺎﺷە؟! ]دوای ﺳەرﺳﻮوڕﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎھﯚ[ ﭼﯿﻤەن؟!
ﺷﺎھﯚ :ﻧﺎزاﻧﻢ! ھﯿﭻ ھەواڵێﮑﯽ ﻧﺎزاﻧﻢ!
ﻋەﻟﯽ] :ﺑە ﺗﻮوڕەﯾﯿەوە[ ﯾﺎﻧﯽ ﭼﯽ ھﯿﭻ ھەواڵێﮑﻢ ﻟێێ ﻧﯿﯿە؟! ﺋەو ﻟەﺑەر ﺗﯚ ﮔەڕاﯾەوە ﺑﯚ
"ﻋێﺮاق"!
ﺷﺎھﯚ :ﺧﯚزﮔە ﻟەﺑەر ﻣﻦ ﺑﻮاﯾە!
ﻋەﻟﯽ :زۆر ڕووﻧە ﻟەﺑەر ﺗﯚ ﮔەڕاﯾەوە! ﺋەو ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﯚ ﺑﻮو!
ﺷﺎھﯚ :ھە! ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﻦ ﺑﻮو! ﺋەو ﮐﺎﺗەی ﮔەڕاﯾەوە ﺑﯚ ھەڵەﺑﺠە ﭼﯿﺘﺮ ﭼﯿﻤەﻧەﮐەی ﭘێﺸﻮو
ﻧەﻣﺎﺑﻮو!
ﻋەﻟﯽ :ھەزار ﺑەاڵ و ﻧەﯾﺎﻣەﺗﯽ ﺑە ﺳەردا ھﺎﺗﺒﻮو! ﭼﯚن ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ھەر ﻣﺮۆﭬەﮐەی ﺟﺎران
ﺑێ؟!
ﺷﺎھﯚ :ھﺎﺗﻮوی ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎرﯾﻢ ﺑﮑەی؟!
ﻋەﻟﯽ :ﻧﺎﺑێ ﺑەﺟێﺘﮭێﺸﺘﺒﺎﯾە!
ﺷﺎھﯚ :ﺗﯚ ﭼﯚن ﻟە ﻋەﺷﻖ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻮوی؟!
ﻋەﻟﯽ :ﺋەﮔەر ﺷﺘێﮑﻢ ﻟێ زاﻧﯿﺒﺎﯾە ﻧەﻣﺪەھێﺸﺖ ﻟێﻢ ﺟﯿﺎ ﺑێﺘەوە! ﺗﯚ ﭼﯽ؟!
ﺷﺎھﯚ :ﻣﻨﯿﺶ ﺳەد ﺟﺎر ﭼﻮوﻣە ﻣﺎڵﯿﺎن ﺗﺎ ﺧﻮازﺑێﻨﯽ ﻟێ ﺑﮑەم! ﺑەاڵم ﺋەوان واڵﻣﯿﺎن
ﻧەداﻣەوە!
ﻋەﻟﯽ :دەی ھەزار ﺟﺎر دەﺑﻮاﯾە ﺑڕۆی!
ﺷﺎھﯚ :ﭼﺎرەﯾەﮐﻢ ﻧەﺑﻮو! وﺗﻢ ﺧﯚی ﺑﺎ ھەڵﺒﮋێﺮێ!
ﻋەﻟﯽ :ﺗﯚ چ ﻋﺎﺷﻘێﮑﯽ ﻟەﭘێﯽ ﻋەﺷﻘەﮐەﺗﺪا ڕاﻧەوەﺳﺘﺎی؟!
ﺷﺎھﯚ] :ﺑە ﺷەرﻣەوە ﺳەر دادەﺧﺎ[ دەی ﺋەﮔەر ﺗﯚ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻮوی ﺑﯚﭼﯽ ﺟێﺖ ھێﺸﺖ؟
ﻋەﻟﯽ :ﻣﻦ دەﻣﻮﯾﺴﺖ ﺑەو ﺷﺘە ﺑﮕﺎ ﮐە دڵﯽ ﭘێﻮەﯾەﺗﯽ .ﻟەﻣە زﯾﺎﺗﺮ ﺷﺎرەزا ﻧەﺑﻮوم!
ﺷﺎھﯚ :ﻣﻨﯿﺶ وەﮐﻮو ﺗﯚ! وﺗﻢ ﺧﯚی ھەڵﺒﮋێﺮێ!
ﭘﺎش ﺋەم ﮔﻔﺘﮕﯚﯾە ﻋەﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎھﯚوە دەﺑﯿﺴﺘێﺖ ﮐە ﭼﯿﻤەن ﻟە ھەڵەﺑﺠەﯾە و دەﯾەوێ ﺑﯚ
ﯾەﮐەم ﺟﺎر ﻟە ﺳﺎڵﯿﺎدی ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎراﻧﺪا ﮔﯚراﻧﯽ ﺑڵێ .ﻋەﻟﯽ ﺑەﭘەﻟە ﺧﯚی دەﮔەﯾەﻧێﺘە ھەڵەﺑﺠە و
دەﺑﯿﻨێ ﭼﯿﻤەن ﭘێﺶ ﻟەوەی ﮔﯚراﻧﯿﯿەﮐەی دەﺳﺖ ﭘێ ﺑﮑﺎ دﯾﺴﺎن ﺋﺎﺳەواری ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯿەﮐە
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ﻟەﺳەر ﺳﯿﻨﮕﯽ دەﯾﺨﺎﺗە ﺗەﻧﮕە ﻧەﻓەس و ﺑێﮭﯚش دەﮐەوێﺖ .ﻟە ﺳێﮑﺎﻧﺴﯽ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا
ﻋەﻟﯽ ﻟەﺑەر درﮔﺎی ژووری ﻧەﺧﯚﺷﺨﺎﻧە وێﺴﺘﺎوە و ﺳەﯾﺮی ﭼﯿﻤەن دەﮐﺎ )ﭘێﺸﺘﺮ ﮔﻮڵێﮑﯽ
ﺳﻮور و ﺋەﻧﮕﻮﺳﺘﯿﻠەﮐەی ﻟەﺳەر ﻣێﺰی ﮐەﻧﺎری ﭼﯿﻤەن داﻧﺎوە( .ﭼﯿﻤەن ﭼﺎو ھەڵﺪێﻨێ و
ﺳەرەﺗﺎ ﺳەﯾﺮی ﻣێﺰەﮐە دەﮐﺎ و دواﺗﺮ ﻟە واڵﻣﯽ ﭘێﮑەﻧﯿﻨەﮐەی ﻋەﻟﯿﺪا ﺑە ﺑﺰە و ﺋﺎراﻣﯿﯿەک
واڵﻣﯽ دەداﺗەوە!
ﺳەرەڕای ﺑەﻻڕێ ﺑﺮدﻧﯽ ﻣێﮋوو ﮐە ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن وا ﻧﯿﺸﺎن دەدەن ھﯿﭻ
ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرەﺗﯿﯿەﮐﯿﺎن ﻟە ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎراﻧﯽ ھەڵەﺑﺠەدا ﻧەﺑﻮوە و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻓﺮﯾﺎدڕەﺳﯽ ﺧەڵﮑﯿﺶ
ﺑﻮون ،ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺳﺎزﺑﻮوﻧﯽ ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ﻟە ﻧێﻮان ﻋەﻟﯽ و ﭼﯿﻤەن زۆر دوور ﻟە ﺑﺎﺑەﺗێﮑﯽ
ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﺧﯚی ﻧﯿﺸﺎن دەدا .ﭼﻮﻧﮑە ﭼﯿﻤەن ھەﻣﻮو ﮐەس و ﮐﺎری ﻟە ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎراﻧەﮐەدا
ﻣﺮدوون و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘەﮐەﺷﯽ ﮐﻮژراوە .ﺑەاڵم ڕێﮏ ﻟێﺮەداﯾە ﮐە ﺑﯚﻣﺎن
دەردەﮐەوێ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮑە ﮐە ﺑﺎﺑەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﺳﺎز دەﮐﺎ .ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ
دﻧﯿﺎﯾەﮐﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮏ ﺳﺎز دەﮐﺎ ﮐە ﮔەﻧﺠێﮑﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻓﯿﺪاﮐﺎر دەﺗﻮاﻧێ ﮐﭽێﮏ ﺳەرەﺗﺎ ﻟە
ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎران و دواﺗﺮ ﻟە ﮐەﻣﭗ ڕزﮔﺎر ﺑﮑﺎ )ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ﺑﯚ ﺋەوەی ﻟە دەﺳﺖ ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ
ڕزﮔﺎری ﺑﮑﺎ( ھەﺗﺎ ﺑﯿﺒﺎ ﻟە ﮔەورەﺷﺎری ﺗﺎران ﺑﮋی و ژﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑﺒێ .ﭼەﻧﺪ ﻣﺎﻧﮓ دواﺗﺮ
ﮐە دەردەﮐەوێ ﺷﺎھﯚ زﯾﻨﺪووە ،دﯾﺴﺎن ھەر ﺋەم ﮔەﻧﺠە ﻟەوﭘەڕی ﻓﯿﺪاﮐﺎری و ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿﺪا
دەﺳﺖ ﻟە ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘەﮐەی ھەڵﺪەﮔﺮێ ،ﺑەاڵم ﺑە ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯿﯿەﮐەی وەﻓﺎدار دەﻣێﻨێﺘەوە .ﻟە
ﮔﻔﺘﻮﮔﯚﮐەدا ﻧﯿﺸﺎن دەدرێ ﮐە ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﯚن ﺋﯿﺴﺘﺎ ﻗﺎت و ﮐﺮاواﺗﯽ ﻟەﺑەر ﮐﺮدووە و
ﭘێﮕەﯾەﮐﯽ ﺑﯚ ﺧﯚی ﺳﺎز ﮐﺮدووە .ﺷﺎھﯚ وا ﻧﯿﺸﺎن دەدرێ ﺑە ﺷﻮێﻦ ﺣﺎڵ و ﻣﺎڵﯽ ﺧﯚﯾﺪا
ڕۆﺷﺘﻮوە و ﻟە ﺑەراﻣﺒەردا ﻋەﻟﯽ ھەم زﮔﻮورت ﻣﺎوەﺗەوە و ھەﻣﺪﯾﺴﺎن ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎی وێﻨەی
ھەڵەﺑﺠەی داﻧﺎوە .ﻋەﻟﯽ وەﻓﺎدارە ﺑە ھەڵەﺑﺠە ،ﺑەاڵم ﺷﺎھﯚ ﺗەﻧﯿﺎ ﺑﯚ ڕاﺑﻮاردن و ڕەﻧﮕە
ﺋەرﮐﯽ ﭘﯿﺸەﮐەی ﺳەرداﻧﯽ ﭘێﺸﺎﻧﮕﺎی وێﻨەﮐﺎﻧﯽ ھەڵەﺑﺠەی ﮐﺮدووە .ﺷﺎھﯚ ھەم
ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘەﮐەی ﺑەﺟێﮭێﺸﺘﻮوە و ھەم ﻟە ﮔﻔﺘﮕﯚﮐەدا دەردەﮐەوێ ھﯿﭻ ﻟە ڕێﻮڕەﺳﻤﯽ
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗێﻨﺎﮔﺎ.
ﻟەم ﺳێﮕﯚﺷەی ﻋەﺷﻘەدا ،ﭼﯿﻤەن ﺑە ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ واز ﻟە ﻋەﺷﻘﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ دێﻨێ و ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە ھەواڵﯽ
ڕۆژﻧﺎﻣەﯾەک ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺑە ﭼﺎوەڕواﻧﯿﯿەﮐەی ﺑﯚ ﮔەڕاﻧەوەی ﺷﺎھﯚ دێﻨێ .ﻋﺎﺷﻘﯽ ﭘﯿﺎوێﮏ ﻟە
ﻧەﺗەوەی داﮔﯿﺮﮐەر دەﺑێ و ﺑێ ھﯿﭻ ﻟﯚژﯾﮑێﮏ ﺑە ڕواڵەت ﻟە ﻋەﻟﯽ ﺟﯿﺎ دەﺑێﺘەوە ھەرﭼەﻧﺪ
ھەر ﺧﯚﺷﯽ دەوێ .ڕەﻧﮕە ﺋەم ڕووداواﻧە ﻟە دﻧﯿﺎی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەدا ڕوو ﻧەدەن ،ﺑەاڵم ﮔﺮﻧﮓ
ﺋەوەﯾە ﭼﯚن ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮏ ﺳﺎز دەﮐﺎ .ﭼﯿﻤەن ﻟە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا
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ﻟەﺳەر ﻗەرەوێﻠەی ﻧەﺧﯚﺷﺨﺎﻧە ڕاﮐﺸﺎوە )ﺧﻮازەﯾەﮐە ﺑﯚ ﻧﺰﯾﮑﺎﯾەﺗﯽ ﻟەﮔەڵ ﭘﯿﺎوی ﻓﺎرس(
و ﭼﺎوەڕواﻧە ﻋەﻟﯽ ﺟەﺳﺘەی داﮔﯿﺮ ﺑﮑﺎ .ﭘﯿﺎوی ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﭽﺎﮐﯽ ژﯾﺮی ﺧﺎوەن
ﮐﻮﻟﺘﻮوری ﻣﺮۆﭬﺪۆﺳﺖ ﺳەرﮐەوﺗﻮوی ﺑێ ﺋەﻣﻼوﺋەوﻻی ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺋەوﯾﻨﺪارﯾﯿە.

 .٦ﺳﻮێﺮی ﺷﯿﺮﯾﻦ ]ﺷﻮر ﺷﯿﺮﯾﻦ[ :ﭘێﺸﻤەرﮔە دژەﻣﺮۆﭬێﮑە ﻣﺰﮔەوت دەﺳﻮوﺗێﻨێ و
ﮐﻮژراوەﮐﺎن ﺳەر دەﺑڕێ!
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺳﻮێﺮی ﺷێﺮﯾﻦ ﺳﺎڵﯽ  [٢٠٠٩] ١٣٨٨ﺑە دەرھێﻨەری ﺟەواد ﺋەردەﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎز ﮐﺮاوە
و ﻟە ﺳﯿﮭەﻣﯿﻦ ﻓﺴﺘﯿﭭﺎﻟﯽ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻓەﺟﺮدا ﺧەاڵﺗﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻟە ڕواﻧﮕەی ﻧەﺗەوەﯾﯿەوە
ﭘێ ﺑەﺧﺸﺮاوە 22.ﺋەم ﻓﯿﻠﻤە ﺑە وﺗەی ﻓﺎرسﻧﯿﻮز دەﺑێ ھەر ﺋێﺮاﻧﯿﯿەک ﺑﯿﺒﻨێ 23،ﭼﯿﺮۆﮐﯽ
ﻓەرﻣﺎﻧﺪەﯾەﮐﯽ ﺳﻮﭘﺎ ﺑە ﻧﺎوی ﭘﺎﺳﺘﺎر ﻣەﺣﻤﻮد ﮐﺎوە دەﮔێڕێﺘەوە ﮐە ﭘﺎش ﺷﯚڕﺷﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺑەرﭘﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﻮﭘﺎ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮوە .دەﺳﺘﭙێﮑﯽ ﻓﯿﻠﻤەﮐە ﭘێﮑﺪاداﻧﯽ
ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮات ﻟەﮔەڵ ﺳﻮﭘﺎ و ﺋەڕﺗەﺷﯽ ﺋێﺮان ﻟە ﭘﺎﯾﯿﺰی ١٣٥٩
] [١٩٨٠دەﮔێڕێﺘەوە و ﺑﺎس ﻟە ھﺎﺗﻨﯽ ﺑﻨەﻣﺎڵەﯾەک ﻟە ﺗﺎراﻧەوە ﺑﯚ ﺳەﻗﺰ دەﮐﺎ ﮐە دەﯾﺎﻧەوێ
ﻟە ڕێﻮڕەﺳﻤﯽ دەزﮔﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻮڕەﮐەﯾﺎن )ﭘﻮرﯾﺎ( ﮐە ﺳﻮﭘﺎﯾﯿە ﻟەﮔەڵ ﮐﭽێﮑﯽ ﭘەرەﺳﺘﺎری
ﺷﯿﺮازﯾﺪا ﺑەﺷﺪاری ﺑﮑەن .ﺑەاڵم ﭘێﺶ ﻟەوەی ﺑﮕەﻧە ﺳەﻗﺰ ،ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ھەﻣﻮو
ﻣﻮﺳﺎﻓﺮەﮐﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﯽﺑﻮﺳەﮐە ﺑە ﺑﺎرﻣﺘە دەﮔﺮن .ﺑﺎوﮐﯽ ﭘﻮرﯾﺎ )ﺣەﻣﯿﺪ( ﺋەﻓﺴەری ﺧﺎﻧەﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮔﺎردی ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﺑﻮوە و ﭘﺎش ﻟەوەی ﺑﺎرﻣﺘەﮐﺎن ﺑﯚﺑﯚﮐﺎن دەﮔﻮازرێﻨەوە ،ﻗەول ﺑە
ﺳەرﮔﻮرد ﻋەﻟﯿﯿﺎر )ﻓەرﻣﺎﻧﺪەی ﺑﺎاڵی ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﮐە ﭘێﺸﺘﺮ ﺋەوﯾﺶ ﺋەﻓﺴەری ﮔﺎرد
ﺑﻮوە( دەدا ﮐە ﻟە ﭘﯿﻼﻧﯽ ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﻣەﺣﻤﻮد ھﺎوﮐﺎرﯾﯿﺎن ﺑﮑﺎ و ﺋەواﻧﯿﺶ ﻟە ﭘێﻨﺎوﯾﺪا
ﺑﻨەﻣﺎڵەﮐەی ڕزﮔﺎر ﺑﮑەن .ﺑەاڵم ﻟە ڕاﺳﺘﯿﺪا ﺑﺎوﮐﯽ ﭘﻮرﯾﺎ دەﯾەوێ ﻓێڵﯿﺎن ﻟێ ﺑﮑﺎ و ﭘﺎش
ﺑەڕەڵاڵﺑﻮوﻧﯽ ھﺎوﮐﺎری ﺳﻮﭘﺎ دەﮐﺎ .ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﮐە ﺋﺎﮔﺎدار دەﺑﻦ ﺳﻮﭘﺎ و ﺋەرﺗﺶ
دەﯾﺎﻧەوێ ﻟە ڕێﮕەی ﺳەﻗﺰەوە ھێﺮش ﺑﮑەﻧە ﺳەر ﺑﯚﮐﺎن ،ﭘێﺸﻮەﺧﺖ ھێﺮش دەﮐەﻧە ﺳەر
ﭘﺎﯾﮕﺎﯾەﮐﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺳﻮﭘﺎ ﺑە ﻧﺎوی دەﮐەڵﯽ وەﻧەوﺷەوە و ھەﻣﻮو ﺳﻮﭘﺎﯾﯿەﮐﺎن دەﮐﻮژن ﯾﺎ
ﺑەدﯾﻞ دەﯾﺎﻧﮕﺮن و ﭘﻮرﯾﺎش ﻟەم ﺷەڕەدا ﺋەﺳﯿﺮ دەﺑێ.

22 https://fa.wikipedia.org/wiki/ﺳﯽاﻣﯿﻦ_دوره_ﺟﺸﻨﻮاره_ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ_ﻓﯿﻠﻢ_ﻓﺠﺮ
23 https://www.fardanews.com/ﺑﺨﺶ-ﻓﺮھﻨﮓ-210910/96-ﺷﻮر-ﺷﯿﺮﯾﻦ-ﻓﯿﻠﻤﯽ-ﮐﮫ-ﺑﺎﯾﺪ-ھﺮ
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ﻣەﺣﻤﻮدﯾﺶ ﻟە ﺗﯚڵەدا ﺳﻮﭘﺎ ﺗەﯾﺎر دەﮐﺎ ﺗﺎ ھێﺮش ﺑﮑەﻧە ﺳەر ﮔﻮﻧﺪی ﺳەرا ﻟە ﻧێﻮان ﺳەﻗﺰ
و ﺑﯚﮐﺎن ،ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺋەوەی ﺋەﺳﯿﺮەﮐﺎن وەرﺑﮕﺮﻧەوە .ﻟەم ﺷەڕەدا ﺧﺴﺮەو ﯾەﮐێﮏ ﻟە
ﻓەرﻣﺎﻧﺪەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮات ﺋەﺳﯿﺮ دەﺑێ .ﺣﯿﺰب ﮐە ﺧﺴﺮەوی زۆر ﺑﯚ
ﮔﺮﻧﮕە ﭘێﺸﻨﯿﺎر دەﮐﺎ ﮐە ھەﻣﻮو ﺑﺎرﻣﺘەﮐﺎن ﻟەﮔەڵ ﺧﺴﺮەودا ﺑﮕﯚڕﻧەوە .ﺑەاڵم ﻣەرج ﺋەوەﯾە
ﺗەﻧﯿﺎ ﻣەﺣﻤﻮد و ﮐەﺳێﮑﯽ دﯾﮑە ﺑێ ﭼەک ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﮔﯚڕﯾﻨەوەدا ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻦ .وا ﭘﯿﺸﺎن دەدرێ
ﮐە ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺋەو ﺷﻮێﻨەﯾﺎن ﺗەﻧﯿﻮە ﺗﺎ ﺑە ﻓێڵ ﻣەﺣﻤﻮد ﺑەدﯾﻞ ﺑﮕﺮن ،ﺑەاڵم دەردەﮐەوێ
ﮐە ﺳﻮﭘﺎﯾﯿەﮐﺎن ﺑە ﭘﯿﻼﻧﯽ ژﯾﺮاﻧەی ﻣەﺣﻤﻮد ﻟە ﺟﻠﻮﺑەرﮔﯽ ﮐﺮێﮑﺎرەﮐﺎﻧﺪا ﻟە ھەﻣﻮو ﺋەو
ﻧﺎوﭼەﯾە ﺑاڵوەﯾﺎن ﮐﺮدووە .ﻟە ﺋﺎﮐﺎﻣﺎدا ھەم ﺑﺎرﻣﺘەﮐﺎن ﺋﺎزاد دەﺑﻦ و ھەم ﺋەو ﭘﯚﻟە
ﭘێﺸﻤەرﮔەﯾە ﺋەﺳﯿﺮ دەﺑﻦ .ھەڵﺒەت ﻓﯿﻠﻤەﮐە ﮐە دەﯾەوێ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺎرەﻣﺎﻧﯿﯿەﺗێﮏ ﻟە ﻣەﺣﻤﻮد
ﺑﮕێڕێﺘەوە زۆر ﺳﺎوﯾﻠﮑﺎﻧە داڕێﮋراوە و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟەﻧﺎو ﺋێﺮان ڕەﺧﻨە ﻟە ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣەﮐەی ﮔﯿﺮاوە
ﮐە ﻧەﯾﺘﻮاﻧﯿﻮە ژﯾﺎﻧﯽ ﻣەﺣﻤﻮد وەک ﺧﯚی ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪا .ﭼﻮﻧﮑە ﮔﻮاﯾە ﻣەﺣﻤﻮد ﮐەﺳێﮑە ﮐە
ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ ﻟەﺑﺎرەﯾەوە وﺗﻮوﯾەﺗﯽ ﮐە ﮐﺎﺗﯽ ﺷﯚڕش ﻣەﺣﻤﻮد ﺷﺎﮔﺮی ﺋێﻤە ﺑﻮو ،ﺑەاڵم ﺋﯿﺴﺘﺎ
ﺑﻮوەﺗە ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﻣﺎن.
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ﺑەاڵم ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﯾﺪا ﻓﯿﻠﻤەﮐە ھەﻧﺪێﮏ ﻻوازی ھەﯾە ،دەﮐﺮێ ﺑﻮﺗﺮێ ھەڵﮕﺮی ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ
داﻟەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯿﯿە ﮐە ﻟە ڕێﮕەﯾەوە ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ ﻟە ﺑەھﺎ ﻣﺮۆﯾﯿەﮐﺎن
دەﺳڕدرێﺘەوە و ﻟەﺳەر ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ دوو ﺑەرەی ﻣﺮۆڤ/دژە ﻣﺮۆڤ ،ﺋﯿﻤﺎن/ﮐﻮﻓﺮ و
ژﯾﺮ/وەﺣﺸﯽ ﭼﯿﮕﺮ دەﺑێ .ﺧﺴﺮەو ﭘﯿﺎوێﮑﯽ ﺑﺎاڵﺑەرزی وەﺣﺸﯿﯿە ﮐە ﻗﮋە ﺳﭙﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ
دەﺑەﺳﺘێ و ﻧەک ﺑەزەﯾﯽ ھەﯾە و ﻧەک ﺧﺎوەﻧﯽ ﻧەھﺎ ﻣﺮۆﯾﯿەﮐﺎﻧە .ﻟە ﺳێﮑﺎﻧﺴﯽ ﺷەوی
ﮔﻮﻧﺪی ﻣﯿﺎن ﺑﻮ )ﻣﺎﯾﯿﻦ ﺑەو( ﻟە ﻧێﻮان ﺳەﻗﺰ و ﺑﯚﮐﺎن )ﮐە ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺑﺎرﻣﺘەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟەوێ
ﺣەﺷﺎر داوە( ،ﺧﺴﺮەو ﻟە ﻧﺎو ﻣﺰﮔەوت وﯾﺴﮑﯽ دەﺧﻮاﺗەوە و ﮐﺎﺗێﮏ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ
دەﯾەوێ ڕێﯽ ﻟێ ﺑﮕﺮێ ،ﺧﺴﺮەو ﻓەرﻣﺎن دەدا ﮐە ﻣﺰﮔەوﺗەﮐە )ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ( ﺑﺴﻮوﺗێﻨﻦ و
دەڵێ دەﻣەوێ ﺋﺎﮔﺮ ﻟە دﯾﻨەﮐەت ﺑەر ﺑﺪەم .ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﮐە ھﺎوار دەﮐﺎ ﮐە ﻟە ﻣﺰﮔەوت ﺋﺎﯾەﺗﯽ
ﻗﻮرﺋﺎﻧﯽ ﻟێﯿە و ﻧﺎوی ﺧﻮدا و ﭘێﻐەﻣﺒەر ﻟەﺳەر دﯾﻮارەﮐﺎﻧﯽ ﻧﻮوﺳﺮاوە .ﺧﺴﺮەو دەڵێ دەی
ﺑﺰاﻧﻢ ﭼﯿﺖ ﺑﯚ دەﮐﺮێ؟ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ )ﺟﻠﻮﺑەرﮔﯽ ﮐﻮردی ﻟەﺑەرداﯾە( ھﺎوار دەﮐﺎ ﯾﺎ ﻣﺤەﻣەد!
و ﺑە دەﺳﺘﯽ ﺧﺎڵﯽ ھێﺮش دەﮐﺎﺗە ﺳەر ﺧﺴﺮەو .ﺧﺴﺮەو )ﮐە وەک ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ھەﻣﻮوﯾﺎن
ﺟﻠﻮﺑەرﮔﯽ ﺳەرﺑﺎزﯾﯿﺎن ﻟەﺑەرداﯾە( ﺑە ﭼەﻗﯚ ﺳﮑﯽ ھەڵﺪەدڕێ و ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺟەﺳﺘەی

http://siasefeed.blogfa.com/post/49
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ﻧﯿﻮەﮔﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﻓڕێ دەدەﻧە ﻧﺎو ﺋﺎﮔﺮەﮐەوە .ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﭼەﻧﺪ ﻓﯿﺸەک ﺑﯚ
ﭼﺎوﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧەڵﮏ دەﺗەﻗێﻨێﻦ و ﺧﺴﺮەو ھﺎوار دەﮐﺎ" :ﺑەھەﺷﺖ و ﺟەھەﻧﺪەﻣﯽ ﺣﯿﺰب
ﻟێﺮەﯾە!" ﻣەﺣﻤﻮد ﺋﺎﮔﺎداری ﺋەم ڕووداوە دەﺑێ دەڵێ" :ﺋﺎژەڵە ﮔاڵوەﮐﺎن )ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺠﺲ(
ﻣﺰﮔەوﺗﯽ ﮔﻮﻧﺪﯾﺎن ﺋﺎﮔﺮ ﺗێﺒەرداوە!" و ھەر ﺑﯚﯾە ﺑەﭘەﻟە دەڕۆن ﮐە ﻟەﻧﺎوﯾﺎن ﺑەرن .ﺑەاڵم
ﻓﺮﯾﺎ ﻧﺎﮐەون و ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺋﺎﮔﺎدار دەﮐﺮێﻨەوە و ﮔﻮﻧﺪەﮐە ﺑەﺟێ دێڵﻦ.

ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺳﻮێﺮی ﺷﯿﺮﯾﻦ ،دەرھێﻨﺎﻧﯽ :ﺟەواد ﺋەردەﮐﺎﻧﯽ٢٠٠٩ ،

دواﺑەدوای ﺋەﻣە ﺧﺴﺮەو ﻟەﮔەڵ ﭘﯚﻟێﮏ ﻟە ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن دەﭼﻨە ﻣﺎڵﯽ ﮐﻮێﺨﺎ ﮐە ﺷەو ﻟەوێ
ﺑﻤێﻨﻨەوە .ھﺎوژﯾﻨﯽ ﮐﻮێﺨﺎ ﺑەﭘەﻟە ﮐﻮڕەﮐەی دەﺷﺎرێﺘەوە ﺑەاڵم ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن
ﺗەﻣﺎح دەﮐﺎﺗە ڕۆژان )ﮐﭽﯽ ﺗﺎزەﻻوی ﮐﻮێﺨﺎ( .ﺧﺴﺮەو ﻓەرﻣﺎن ﺑە ﮐﻮێﺨﺎ دەدا ﮐە ﭼﻮﻧﮑە
ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﮐە ﻧﺎﻧەﺟﯿﺒﯽ ﮐﺮدووە ،ھەﺗﺎ ﺑەرﺑەﯾﺎن دەﺑێ دوو ﻗﺎﺗﯽ ﺟﺎران ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﺑﯚ ﺣﯿﺰب
ﻟە ﺧەڵﮑﯽ ﮔﻮﻧﺪ ﮐﯚ ﺑﮑەﯾﺘەوە!ﺧﺴﺮەو دەﯾەوێ ڕۆژان ﻟەﮔەڵ ﺧﯚﯾﺎن ﺑﺒەن و ﺑﯚ ڕاﺑﻮاردن
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ﺑﯿﺪا ﺑە ﭘێﺸﻤەرﮔەﯾەﮐﯽ ﺳﻤێڵ زﻟﯽ ﭼﺎوﺣﯿﺰ .ﺑەاڵم ﮐﻮڕە ﻣﯿﺮﻣﻨﺪاڵەﮐەی ﮐﻮێﺨﺎ ﺑە ﭼەﮐێﮏ
ﺑەڕەوڕووﯾﺎن دەﺑێﺘەوە؛ ﺧﺴﺮەو ﭘێﯽ دەڵێ ﺋەی ﺋﺎﻓەرەم! ﺗﯚ ﺑﯚ ﭘێﺸﻤەرﮔەﺑﻮون ﺑﺎﺷﯽ و
ﭼەﮐەﮐەت داﻧێ! ﮐﻮڕەﮐە ﺑﺎوەڕ دەﮐﺎ ،ﺑەاڵم ﺧﺴﺮەو ﺗەﻗەی ﻟێ دەﮐﺎ و دەﯾﮑﻮژێ.
ﻟە ﺳێﮑﺎﻧﺴێﮑﺪا ﮐە ﺳەرﮔﻮرد ﻋەﻟﯿﯿﺎر ﭘێﺸﻨﯿﺎری ھﺎوﮐﺎری ﺑە ﺣەﻣﯿﺪ دەدا ،ﺳەرەﺗﺎ ﺣەﻣﯿﺪ
ﻟە ﺣەوﺷەﯾەﮐەوە دەﮔﻮازﻧەوە ﮐە ﻟەﺳەر دﯾﻮارەﮐﺎن درووﺷﯽ "دێﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﯚ ﺋێﺮان و
ﺧﻮدﻣﻮﺧﺘﺎری ﺑﯚ ﮐﻮردﺳﺘﺎن" ﻧﻮوﺳﺮاوە و ﻟە ﭘﺎڵﯿﺪا دوو ﮔەﻧﺠﯽ ﮐﻮرد )ﺑە ﺟﻠﻮﺑەرﮔﯽ
ﮐﻮردﯾﯿەوە( ﺑە ﺗﺎواﻧﯽ ﻣﺰدورﺑﻮون ﺗﯿﺮﺑﺎران دەﮐﺮێﻦ .ﻟە ژووری ﻋەﻟﯿﯿﺎردا و ﻟە ﭘﺸﺖ
ﺳەرﯾەوە وێﻨەﯾەﮐﯽ ﮔەورەی دوﮐﺘﻮر ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو دەﺑﯿﻨﺪرێ و ﻟە ھەﻣﻮو ﺷﻮێﻨێﮏ ﺋﺎاڵی
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﻗەﺑﺎرەی ﮔەورەدا ﺑە دار و دﯾﻮارەوە ھەڵﻮاﺳﺮاوە .ﺳەرﮔﻮرد ﻋەﻟﯿﺎر ﻟە ﮐﺎﺗﯽ
ﻗﺴەﮐﺮدن و ﺑڕﯾﺎرداﻧﺪا ﺷەراب دەﺧﻮاﺗەوە و ﺑەﺗﻮوڕەﯾﯽ ﻟەﮔەڵ ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﻗﺴە دەﮐﺎ.
ھەروەھﺎﻟە ھەﻣﻮو ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن وەک ﻣﺰدور )ﺑەﮐﺮێﮕﯿﺮاو( ﻧﺎوﯾﺎن ﻟێ دەﺑﺮێ
و ﻟە ﺑەراﻣﺒەردا ﺟﺎﺷەﮐﺎن )ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻣﻮﺳڵﻤﺎن( ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺑﺎﻧﮓ دەﮐﺮێﻦ.
ﻟە ﺳێﮑﺎﻧﺴﯽ ھێﺮﺷﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺑﯚ ﺳەر ﭘﺎﺳﮕەی دەﮐەڵﯽ وەﻧەوﺷە .دوو ﻧﯿﺸﺎﻧەی
ﮔﺮﻧﮓ ﻟە ﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧەوەی ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻟە ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺋێﺮاﻧﯿﺪا دەردەﮐەون .ﺳەرەﺗﺎ ﺑە زﯾﺎﺗﺮ ﻟە ﺳﯽ
ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻓﯿﺸﮏ ﺑە ﺟەﺳﺘەی ﻧﯿﻮەﮔﯿﺎﻧﯽ ﮔﺮوھﺒﺎﻧێﮑەوە دەﻧێﻦ ﮐە ﻓەرﻣﺎﻧﺪەی ﭘﺎﺳﮕەﮐە
ﺑﻮوە )ﻟە ﺟﯿﺎﺗﯽ ﺋەوەی ﺑەدﯾﻞ ﺑﯿﮕﺮن( و دواﺗﺮ ﺳەری ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﭘﺎﺳﺘﺎرەﮐﺎن ﻟە ﺟەﺳﺘەی
ﺟﯿﺎ دەﮐەﻧەوە و ﻓڕێﯽ دەدەن .واﺗە ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻟەوﭘەڕی دڕەﻧﺪەﯾﯿﺪا وێﻨﺎ دەﮐﺮێ ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت
ڕەﺣﻢ ﺑە ﺟەﺳﺘەی ﻣﺮدووش ﻧﺎﮐﺎ .وێﻨﺎی ﭼەوت ﺑەاڵم ﺋﺎﺷﻨﺎی "ﺳەرﺑڕﯾﻦ" ﮐە ﺑەردەوام
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟە ﺑەﮐﺎرھێﻨﺎﻧﯽ ھﯿﭻ ﺷەرﻣێﮑﯽ ﻧەﺑﻮوە.
دەرھێﻨەر ﮐە ﺧەاڵﺗﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺑﯚ ﺋەم ﻓﯿﻠﻤە ﭘێ ﺑەﺧﺸﺮاوە ،ﺑە ﺑﺎﺷﯽ زاﻧﯿﻮﯾەﺗﯽ ﮐە ﭼﯚن
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟە ڕێﮕەی ﻓﯿﻠﻤەوە ﺑەرھەم ﺑﮭێﻨێﺘەوە .ﺳەرەﺗﺎ
ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟەوﭘەڕی زﯾﺮەﮐﯽ ،ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﺪۆﺳﺘﯽ ،ﻓﯿﺪاﮐﺎری ،ﺋەوﯾﻨﺪارﯾﺪا ﻧﯿﺸﺎن
ﺑﺪرێ ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﺳەرﺑﺎزی ﺳەردەﻣﯽ ﺷﺎ ﺑﯚ ﺧﺰﻣەت ﺑە ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەی دﯾﺴﺎﻧەوە ﭼەک
ھەڵﺪەﮔﺮێ و دەوری ﻗﺎرەﻣﺎﻧێﮏ دەﮔێڕێ .ﻣەﺣﻤﻮد ﺑەردەوام ﻟە ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﺧەرﯾﮑﯽ
ﻧﻮێﮋﮐﺮدﻧە و ﮐەﺳێﮑﯽ زۆر ﺑەﺋﯿﻤﺎﻧە ﻟە ﺑەراﻣﺒەردا ﭘێﺸﻤەرﮔە ﮐﺎﻓﺮێﮑە ﮐە ﻣﺰﮔەوت
دەﺳﻮوﺗێﻨێ و ﮔﺎڵﺘە ﺑە ﺧﻮدا و ﭘێﻐەﻣﺒەر دەﮐﺎ .ﭘﺎﺳﺘﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺳﻮﭘﺎ زۆر زﯾﺮەﮐﻦ ،ﭘﯿﻼﻧﯽ
ﺳەرﮐەوﺗﻮوﯾﺎن ھەﯾە و ﺑەردەوام دەﯾﺎﻧەوێ ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﺧەڵﮏ ﺑﺪەن؛ ھەروەھﺎ ﻋﺎﺷﻖ دەﺑﻦ
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و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺟەﻧﮕﺪا ﯾﺎری ﻓﻮﺗﺒﺎڵ دەﮐەن .ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺳﺎوﯾﻠﮑە و وەﺣﺸﯿﯿە ،ﭼﺎوﺣﯿﺰە
و ﺗەﻣﺎح ﻟە ﮐﭽێﮑﯽ ﺗﺎزەﭘێﮕەﯾﺸﺘﻮوی ھﺎوزﻣﺎﻧﯽ ﺧﯚی دەﮐﺎ و ڕێﮕەی ﭘێ دەدرێ
دەﺳﺘﺪرێﮋی ﺑﮑﺎﺗە ﺳەری؛ ھەروەھﺎ ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺑە ﻣەﺳﺘﯽ ﺑڕﯾﺎر دەدا ،ﻧﺎﺗﻮاﻧێ ژﯾﺮاﻧە ﺑﯿﺮ
ﺑﮑﺎﺗەوە و ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﺧەڵﮏ ھﯿﭻ ﮐە ﻧﺎدەن ﺑەڵﮑﻮ ﺑە ﺗﯚﻗﺎﻧﺪن ﭘﺎرە ﻟە ﺧەڵﮏ وەردەﮔﺮن.
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺳﻮێﺮی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑەرھەﻣﮭێﻨەرەوەی وێﻨەی ﭘێﺸﻤەرﮔەﯾەﮐە ﮐە ﺳﺎڵﯿﺎﻧێﮑە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ
ﺋێﺮاﻧﯽ ﭘڕۆﭘﺎﮔەﻧﺪەی ﺑﯚ دەﮐﺎ .دەرھێﻨەر و ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣەﻧﻮوس ﻧەک ﺋەوەی ﻧەزاﻧﻦ ﮐە
ڕووداوەﮐﺎن ﺑەو ﺷێﻮەﯾە ﻧەﺑﻮون ﮐە وێﻨﺎی دەﮐەن ،ﺑەڵﮑﻮ ڕێﮏ ﺑە ﭘێﭽەواﻧەوە ،ﺋەوان
دەزاﻧﻦ ﮐە ﺑەو ﻓﯿﻠﻤەی ﺳﺎزﯾﺎن ﮐﺮدووە ﻟە وەھﻤێﮏ ﭘەﯾڕەوی دەﮐەن ﮐە ﺳﺎڵﯿﺎﻧێﮑە دووﭘﺎت
دەﮐﺮێﺘەوە ،ﺑەاڵم ڕێﮏ ھەر ﺑەو ﺷێﻮەﯾەی ﺟﺎری ﺟﺎران ڕەﻓﺘﺎر دەﮐەن.

 .٧چ ]چ[ :ﺑێ ﭼەﮐﯿﺶ دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە "ﮐﻮرد" ﺑﺴڕﯾﻨەوە ﺗﺎ ﺗەﻧﯿﺎ ﮐﻮردە
ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن ﺑﻤێﻨﻨەوە!
ﻓﯿﻠﻤﯽ چ ﺳﺎڵﯽ  [٢٠١٣] ١٣٩٢ﺑە دەرھێﻨەری ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ ﺣﺎﺗەﻣﯽﮐﯿﺎ و ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻮﻧﯿﺎدی
ﺳﯿﻨەﻣﺎﯾﯽ ﻓﺎراﺑﯽ ﺳﺎز ﮐﺮاوە .ﺗێﭽﻮوی ﺋەم ﻓﯿﻠﻤە دوو ﻣﻠﯿﯚن دۆﻻر ﺑﻮوە 25و ﻟە ڕووی
ﻓﺮۆﺷەوە ﮐەﻣﺘﺮ ﻟە ﺣەوﺳەد ھەزار دۆﻻری دەﺳﺖ ﮐەوﺗﻮوە 26.ﻓﯿﻠﻤﯽ چ ﻟە ﺳﯽ و
دووەﻣﯿﻦ ﻓێﺴﺘﯿﭭﺎﻟﯽ ﻓەﺟﺮدا ﺷەش ﺳﯿﻤﯚرﻏﯽ ﺑﺮدووەﺗەوە .
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ﻓﯿﻠﻤەﮐە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە

ﺑڕﮔەﯾەک ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﭼەﻣﺮان ﻟە ﻓەرﻣﺎﻧﺪەﮐﺎﻧﯽ ﺳﻮﭘﺎی ﺋێﺮاﻧە و ﻣﺎوەی دوو ڕۆژ ﻟە
ﺷەڕی ﭘﺎوە ﻟە ﻧێﻮان ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮات و ﭘﺎﺳﺘﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺳﻮﭘﺎی ﺋێﺮان ﻟە
ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﮔەﻻوێﮋی  [١٩٧٩] ١٣٥٨دەﮔێڕێﺘەوە .دەوڵەﺗﯽ ﮐﺎﺗﯿﯽ ﺋێﺮان ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﭼەﻣﺮان
)ﻓەرﯾﺒﻮرز ﻋەڕەبﻧﯿﺎ( دەﻧێﺮێ ﺑﯚ ﭘﺎوە ﮐە ﮐێﺸەی ﻧێﻮان ﮐﻮرد و ﺣﮑﻮﻣەت ﭼﺎرەﺳەر ﺑﮑﺎ.
ﻟە ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ھەوڵ دەدرێ ﭼﻮار ڕواﻧﮕە دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎن ﺑﮑﺮێ (١) :دوﮐﺘﻮر ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﭼەﻣﺮان
ﮐەﺳێﮑە ﮐە ﺑﯚﭼﻮوﻧێﮑﯽ ﻋﯿﺮﻓﺎﻧﯽ ھەﯾە و دەﯾەوێ ﻟەﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺋﺎﺷﺘﯽ ﮐێﺸەﮐﺎن
ﭼﺎرەﺳەر ﺑﮑﺎ؛ ) (٢ﺋەﺳﻐەر وﯾﺴﺎﻟﯽ ﮐە ﻓەرﻣﺎﻧﺪەﯾەﮐﯽ ﮔەﻧﺠﯽ ﺳﻮﭘﺎﯾە و دەﯾەوێ ﺑە
ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی و ﺑﻮێﺮی ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﻟەﻧﺎو ﺑەرێ و ﻋەداﻟەت ﺑﯚ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ ﺑﮕەڕێﻨێﺘەوە؛ )(٣
https://web.archive.org/web/20191005190001/https://www.fcf.ir/docs/sales-report.pdf

25

26 https://fa.wikipedia.org/wiki/چ_)ﻓﯿﻠﻢ(#cite_note-1
27 https://fa.wikipedia.org/wiki/ﺳﯽ_و_دوﻣﯿﻦ_دوره_ﺟﺸﻨﻮاره_ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ_ﻓﯿﻠﻢ_ﻓﺠﺮ
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ﺧەڵﮑﯽ ﭘﺎوە ﮐە ﭘێﯿﺎﻧﻮاﯾە ﺳﻮﭘﺎ و دەوڵەﺗﯽ ﺋێﺮان دەﺗﻮاﻧﻦ ڕزﮔﺎرﯾﺎن ﺑﮑەن و )(٤
ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮات ﺑە ﻓەرﻣﺎﻧﺪەﯾﯽ ﮐەﺳێﮏ ﺑە ﻧﺎوی دوﮐﺘﻮر ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ ﮐە
ﺑﯿﺮۆﮐەی ﭼەﭘﯿﺎن ھەﯾە و دەﯾﺎﻧەوێ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎن ھەﺑێ.
ﻟە ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﺑﺎس ﻟەوە دەﮐﺮێ ﮐە ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ و ﭼەﻣﺮان ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮێﻨﺪووﯾﺎﻧە و ﺗەﻧﺎﻧەت
ﭼﻮﻧﮑە ھەردووﮐﯿﺎن ﺑﯿﺮۆﮐەی ﭼەﭘﯿﺎن ھەﺑﻮوە ﻟە ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ڕێﭙێﻮان ﻟە ﻧەﺗەوە
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن ﻟە دژی ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﺷﺎدا ﺑەﺷﺪارﯾﯿﺎن ﮐﺮدووە .ﺑەاڵم ﭼەﻣﺮان ﺑﯿﺮۆﮐەی
ﮔﯚڕاوە و وەک ﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧێﮏ ﭼﻮوە ﺑﯚ ﻟﻮﺑﻨﺎن ﺗﺎ ﻟەﮔەڵ ﻣﻮﺳﺎ ﺳەدر دەورێﮑﯽ ﮔﺮﻧﮓ ﻟە
ﺑﺰووﺗﻨەوەی ﺋەﻣەل ﺑﮕێڕێ .ﭼەﻣﺮان و ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ ﻟە ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺳێﮑﺎﻧﺴەﮐﺎﻧﺪا )ﻟە ﺷەوێﮑﯽ
ﺋەﻧﮕﻮوﺳﺘەﭼﺎو و ﻟە ﻗەﺑﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎوە( ﻟەﮔەڵ ﯾەک ﮐﯚ دەﺑﻨەوە .دﯾﺎﻟﯚﮔﯽ ﻧێﻮاﻧﯿﺎن ھەﻧﺪﯾﮏ
ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮔﺮﻧﮕﻤﺎن ﻟە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑﯚ دەردەﺧﺎ:
ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ :دەﻣەوێ ﺑﺰاﻧﻢ ﮐەﺳێﮏ دەﯾﺘﻮاﻧﯽ ﻟە ﻧﺎﺳﺎ ﺑێ و ڕەﻧﮕە ﻟە داھﺎﺗﻮودا ﺧەاڵﺗﯽ
ﻧﯚﺑێﻞ ﺑﮕﺮێ ﺑﯚ ھﺎﺗﻮوەﺗەوە ﺑﯚ ﺋێﺮان و ﻟە ﭘﺎوە ﻟە ﺑەراﻣﺒەر ﺋێﻤەدا وێﺴﺘﺎوە؟
ﭼەﻣﺮان :ﻣﻦ ھﺎﺗﻮوم ﺗﺎ ﻟەﺑەر ﺋەم ﺧەڵﮑە ﭘێﮑەوە داﻧﻮﺳﺎﻧﺪﻧﻤﺎن ھەﺑێ.
ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ :ﺧەڵﮏ؟! ڕۆژە ﺳەرەﺗﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺷﯚڕش ﻟە ﮐﻮێ ﺑﻮوی؟!
ﭼەﻣﺮان :ﺋەﻣە ﻟێﭙﺮﺳﯿﻨەوەﯾە؟! ﺷﻮێﻨێﮏ ﮐە ﻣﻦ ﻟەوێ ﺑﻮوم ﮔﺮﻧﮕﯿﯿەﮐﯽ ھﯿﭻ ﮐەﻣﺘﺮ ﻟە
ﺋێﺮان ﻧەﺑﻮو!
ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ :چ ﺷﻮێﻨێﮏ ﮔﺮﻧﮕﺘﺮ ﻟە ﺋێﺮان؟
ﭼەﻣﺮان :ڕێﺒەری ﺑەرﮔﺮی ﻟﻮﺑﻨﺎن ﻟە ﻻﯾەن ﺳەرھەﻧﮓ ﻗەزاﻓﯿﯿەوە دزراﺑﻮو ،ﻣﻦ دەﺑﻮاﯾە
ﻟەوێ ﺑﻮوﻣﺎﯾە.
ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ :ﮐﺎم ڕێﺒەر؟!
ﭼەﻣﺮان :ﺋێﻤﺎم ﻣﻮﺳﺎ ﺳەدر!
ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ :ﺋەوﯾﺶ ﺋێﺮاﻧﯿﯿە! ﺋەوﯾﺶ ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺷﯚڕﺷﺪا ﻟە ﺋێﺮان ﻧەﺑﻮو!
ﭼەﻣﺮان :وا ﺑﺰاﻧﻢ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺋەﻣە ﺑﯚ ﺗﯚ ﻗﻮرس ﺑێ دوﮐﺘﻮر!
ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ :ﺗﯚ ﺑﯚ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺷﯿﻌەﮐﺎﻧﯽ ﻟﻮﺑﻨﺎن ﺷەڕت ﮐﺮدووە .ﺋەﮔەر ﺑە ﺋﺎﺳﺘەم ﺋﯿﻨﺴﺎﻓﺖ
ھەﺑێ ﺑە ﺋێﻤەش ھەق دەدەی ﮐە ﺑﯚ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﻧەﺗەوەی ﮐﻮرد ﺷەڕ ﺑﮑەﯾﻦ.
ﭼەﻣﺮان :ﺧەرﯾﮑﯽ ﺷﺘەﮐﺎن ﺗێﮑەڵ دەﮐەی دوﮐﺘﻮر! ﻟﻮﺑﻨﺎن ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﻋەﺷﯿﺮەﺗەﮐﺎﻧە،
ﺑەاڵم ﺋێﺮان ھەر ﻟە ﮐﯚﻧەوە ھەر ﺋێﺮان ﺑﻮوە! ھەﻣﻮو ﺟﯚرە ﻋەﺷﯿﺮەﯾەک ﻟە ﻧﺎوﯾﺪا ﺑە
ﺋﺎﺷﺘﯽ ﭘێﮑەوە ژﯾﺎون.
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ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ :دەﺳﺖ ﻟە ڕاﺑﺮدوو ﺑەردە ﻣﺴﺘەﻓﺎ! ﺑﺎﺳﯽ ﺋﯿﺴﺘﺎ ﺑﮑە! ﺋﯿﺴﺘﺎ!
ﭼەﻣﺮان :ﺗەﻣەﻧﯽ ﺋەم ﺷﯚڕﺷە ﺗەﻣەﻧﯽ زارۆﮐێﮑﯽ ﺷەش ﻣﺎﻧﮕەﯾە!
ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ :چ ﺑﺎﺷﺘﺮ! ﭼﻮﻧﮑە ﺗﺎ ﭘێﻨەﮔەﯾﺸﺘﻮوە ﮐﺎﺗﻤﺎن ھەﯾە!
ﭼەﻣﺮان :ﺑەاڵم ﺋەم داوای ﺑەش ﮐﺮدﻧەی ﺋێﻮە ﺑە ﺑەھﺎی ﭘﺎرﭼەﭘﺎرﭼەﺑﻮوﻧﯽ ﺋێﺮاﻧە!
ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ :ﺳﺎڵﯿﺎﻧێﮑە ھەر ﺑەم ﻟﯚژﯾﮑە ﺋێﻤەﯾﺎن ﺳەرﮐﻮت ﮐﺮدووە! ﭘﺎرﭼەﭘﺎرﭼەﺑﻮوﻧﯽ
ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن! ﮐﻮا ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن؟! ﺑەﺷﯽ ﻧەژادی ﻣﻦ ﻟەم واڵﺗە ﺗەﻧﯿﺎ ﭘﺎرێﺰﮔﺎری ﮐﺮدن ﻟە
ﺳﻨﻮورەﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮوە! ﺋەﻣە ﻋەداﻟەﺗﯽ ﭘێ دەڵێﻦ؟!
ﭼەﻣﺮان :ﺋێﺮاﻧﯿﺘﺮﯾﻦ ﻧەژادی ﺋێﺮان ﻧەژادی ﮐﻮردە .ﻧە ﮐﻮرد ﻟە ﺋێﺮان ﺟﯿﺎ دەﺑێﺘەوە و ﻧە
ﺋێﺮان ﻟە ﮐﻮرد!
ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ :ﺋەم ڕﺳﺘﺎﻧە ﺑﯚ وﺗﺎردان زۆر ﺟﻮاﻧە! ﺑەاڵم دەردی ﻧەﺗەوەی ﻣﻦ دەرﻣﺎن ﻧﺎﮐﺎ
ﻣﺴﺘەﻓﺎ!
ﭼەﻣﺮان :ﺋەم ﻧەﺗەوەﯾەی ﮐە ﺑﺎﺳﯽ دەﮐەی ﻟە دەوڵەﺗەﮐەی داوای ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﮐﺮدووە.
ﻋەﻧﺎﯾەﺗﯽ :ﺋەﻣە ﮐێﺸەﯾەﮐﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯿە! ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺑە ﻏەرﯾﺒەﮐﺎﻧەوە ﻧﯿﯿە!
ﭼەﻣﺮان :ﺑﯚ ﺧەڵﮑﯽ ﭘﺎوە دەوڵەت ﻏەرﯾﺒە ﻧﯿﯿە! ...ھەﺳﺖ ﺑە ﺑﯚﻧﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ دەﮐەم!

ﻓﯿﻠﻤﯽ چ ،دەرھێﻨﺎﻧﯽ :ﺋﯿﺒﺮاھﯿﻢ ﺣﺎﺗەﻣﯽ ﻧﯿﺎ٢٠١٣ ،
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ﺑە ڕووﻧﯽ ﻧﯿﺸﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ وەﺧﯚﮔﺮی ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺧﯚی ﻟەم دﯾﺎﻟﯚﮔەدا
ﻧﯿﺸﺎن دەدا .ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰﻣێﮏ ﮐە ﺳەرەﺗﺎ ﺋێﺮاﻧێﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘە ﺳﺎز دەﮐﺎ و ﻟە ڕێﮕەﯾەوە ﮐﻮرد
ﺑە ﺋێﺮاﻧﯿﺘﺮﯾﻦ ﻧەژادی ﺋێﺮاﻧﯽ دادەﻧێ .واﺗە ﺋێﺮاﻧﺒﯿﻮون ﻟەﺳەر ھەر دوو ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮون و
ﻣەﻋﺮﯾﻔﯽ ﮐﻮرد وەﺧﯚ دەﮔﺮێ ﮐە ﻧەﺗﻮاﻧﯽ داﺧﻮازی ﻟە ﻧﺎﺳﻨﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑﮑﺎ .ﺋەﮔەر
ھەﻧﺪێﮏ ﻟە ﮐﻮردەﮐﺎن ﺑەﭘێﭽەواﻧەی ﺋەﻣە ﺑﯿﺮﯾﺎن ﮐﺮدەوە ،ﻣێﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ وەﺧﯚﮔﺮ ﮐﻮرد
دەﮐﺎﺗە دوو ﺑەﺷەوە :زۆرﯾﻨەﯾەک ﮐە ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﺋێﺮاﻧﯽ دەزاﻧﻦ و ﮐەﻣﯿﻨەﯾەﮐﯽ دژەﻣﺮۆڤ
ﮐە دژ ﺑەم ﺧەڵﮑە ﺑﯿﺮ دەﮐەﻧەوە و دەﯾﺎﻧﮑﻮژن .واﺗە ﻟەم ڕێﮕەﯾەوە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ
ﮐﻮردی ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺴﺘێﮏ ﮐە ﺑﺎوەڕی ﺑە ﮐﻮرداﯾەﺗﯿﯿە ﻟە ﻣﺮۆﭬﺒﻮون دەﺳڕێﺘەوە.
ڕوﺧﺴﺎرێﮑﯽ وەﺣﺸﯽ و دڕەﻧﺪەی ﺑﯚ وێﻨﺎ دەﮐﺎ ﺗﺎ ﻟە ﻣﺮۆﭬﺒﻮون ﻧﺎﻣﯚ ﺑﺒێ .دﯾﺎرە ھﺎوﮐﺎﺗﯿﺶ
دەﮐﺮێ ﺑﯿﺮۆﮐەی ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ ﺑە ﺳﺎزﮐﺮاوی ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ داﺑﻨﺪرێ ،ﭼﻮﻧﮑە ﺋێﺮاﻧﯿﯿەﮐﺎن ﺧﯚﯾﺎن
ﺑەﺋﯿﻤﺎﻧﺪار دەزاﻧﻦ و ﻻﯾەﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ ﺑە ﮐﺎﻓﺮ .ﻟەم ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿەدا ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ
دەوڵەﺗێﮑە ﮐە ﺧﺎﮐﯽ ﻓﻠەﺳﺘﯿﻨﯽ داﮔﯿﺮ ﮐﺮدووە و ﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧەﮐﺎن دەﮐﻮژێ .ﮐەواﺗە
ﻟێﮑﭽﻮواﻧﺪﻧﯽ دەوڵەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﺑەو ﻣﺎﻧﺎﯾە دەﺑێ ﮐە ﻻﯾەﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ
)ﮐﻮردی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﻧﯿﻦ( دەﯾﺎﻧەوێ ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮرد ﺑﮑﻮژن ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﭽەوﺳێﻨﻨەوە .ﻟە ﻓﯿﻠﻤﯽ چدا
ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺗەﻧﺎﻧەت ڕەﺣﻢ ﺑە ﻧەﺧﯚﺷﺨﺎﻧە ﻧﺎﮐەن و ﭘەرﺳﺘﺎر و دوﮐﺘﻮرەﮐﺎن دەﮐﻮژن.
ﺧەڵﮏ ﻟە ﺗﺮﺳﯽ ﺋەوان ھەﻣﻮوﯾﺎن ﭘەﻧﺎ ﺑﯚ ﺣەوﺷەی ﺳﻮﭘﺎ دێﻨﻦ و ،ﭘﺎﺳﺘﺎرەﮐﺎن ﺑە
ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﮐەﺳﯽ و ﺑە ھﺎوﮐﺎری ﭘێﺸەﻣەرﮔە ﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧەﮐﺎن ﮐە ﺋەواﻧﯿﺶ دە ﭘﺎزدە
ﮐەس دەﺑﻦ دوو ڕۆژ ﻟە ﺑەراﻣﺒەر ﺳەدان ﭘێﺸﻤەرﮔەدا ﺑەرﮔﺮی ﻟە ﺧﯚﯾﺎن و ﺧەڵﮑﯽ
ﺷﺎرەﮐە دەﮐەن .ﻟە دواﯾﯿﻦ ﺳﺎﺗەﮐﺎﻧﺪا ﮐە ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ھەﺗﺎ ﻧﺎو ﺑﯿﻨﺎی ﺳﻮﭘﺎ ھﺎﺗﻮوﻧەﺗەوە
ﭘێﺸەوە ،ﺋەرﺗﺶ ﺑە ﻓەرﻣﺎﻧﯽ ﺟﯿﮭﺎدی ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ ﺑﯚ ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﮐﺎﻓﺮەﮐﺎن دێﻨە ﻧﺎو ﺷﺎر و
ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺷﮑەﺳﺖ دەدەن و ﭼەﻣﺮاﻧﯿﺶ ڕزﮔﺎری دەﺑێ .ﺋەوە ﻟەﺑﯿﺮ ﻧەﮐەﯾﻦ ﺟەھﺎدی
ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ ﺑەم ڕﺳﺘە ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕە دووﭘﺎت دەﮐﺮاﯾەوە ﮐە "ﺋێﻤە ﻟەﮔەڵ ﮐﻮﻓﺮ ﺷەڕ دەﮐەﯾﻦ
ﻧەک ﻟەﮔەڵ ﮐﻮرد" .ﻟە ھەﻣﻮو ﻓﯿﻠﻤەﮐەدا ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﭼەﻣﺮان ﭘﯿﺎوێﮑﯽ ﺋێﺠﮕﺎر ﻟەﺳەرﺧﯚﯾە ﮐە
ﺑەردەوام ﻟە ﻣﺰﮔەوت ﻧﻮێﮋ دەﮐﺎ و ﻟە ﺧﻮدا دەﭘﺎڕێﺘەوە ،ھەروەھﺎ ﺧﯚی ﻟە ﺧەڵﮑﯽ ﭘﺎوە ﺟﯿﺎ
ﻧﺎﮐﺎﺗەوە و ﺗەﻧﺎﻧەت ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺟﺎر ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺧﯚی دەﺧﺎﺗە ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەوە ﮐە ژن و ﻣﻨﺪاڵﯽ ﮐﻮرد
ڕزﮔﺎر ﺑﮑﺎ .ﻟە ھەﻣﻮو ﺋەم ﺳﺎﺗﺎﻧەدا ﭼەﮐەﮐەی ﺑەﮐﺎر ﻧﺎھێﻨێ ﺗﺎ ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪرێ ﮐە ھێﺰی
ﻣەﻋﻨەوﯾەﺗﯽ ﭘﺎﺳﺘﺎرێﮑﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﭼﯚن دەﺗﻮاﻧێ ﺑﯚ ﺋﺎﺷﺘﯽ ﺑﺎﻧﮕەواز ﺑﮑﺎ و ﺑەﺳەر ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی
ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮐﻮرددا ﺳەرﮐەوێ.
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ﭘﯿﺸﺎﻧﺪاﻧﯽ ڕوﺧﺴﺎرێﮑﯽ ﻋﺎرﻓﺎﻧە ﻟە ﺳەرﮐﺮدەﮐﺎﻧﯽ ﺳﻮﭘﺎ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐە ﺑەرﭘﺮﺳﯽ
ﺳەرەﮐﯽ ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ دەﯾﺎن ھەزار ﮐەس ﻟە ڕۆژھەاڵت ﺑﻮون و ﺧﯚﯾﺎن وەک ﻧﻮێﻨەری ﺋﯿﺴﻼم
ﻟە دژ ﺑە ﮐﻮردی ﮐﺎﻓﺮ ﭘێﻨﺎﺳە دەﮐﺮد ،ﺑەرەﺑەرە دەﺑێﺘە ڕێڕەوێﮑﯽ ﮔﺮﻧﮓ ﻟە ﺳﯿﻨەﻣﺎی ﺋێﺮان
و ﻟە ﻓﯿﻠﻤﯽ ڕاوەﺳﺘﺎو ﻟە ﺗەﭘﻮﺗﯚزدا )اﯾﺴﺘﺎدە در ﻏﺒﺎر( دووﭘﺎت دەﺑێﺘەوە .ﻟەم ﻓﯿﻠﻤەﺷﺪا ﮐە
ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ژﯾﺎﻧﯽ ﺋەﺣﻤەد ﻣﯚﺗەوەﺳﯚﻟﯿﺎن )ﻟە ﺳەرﮐﺮدەﮐﺎﻧﯽ ﺳﻮﭘﺎ ﻟە ﺷەڕی ﭘﺎوە و
ﻓەرﻣﺎﻧﺪەی ﺳﻮﭘﺎی ﻣەرﯾﻮان( ﺋەو ﭘﺎﺳﺘﺎرە وەک ﻗﺎرەﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻋﺎرف ﻧﯿﺸﺎن دەدرێ.
) (IIIدەرەﻧﺠﺎم
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژی ﻟە ڕواﻧﮕەی ﺋﺎﻟﺘﻮﺳێﺮەوە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺋێﻤە ﺳﺎز دەﮐﺎ .ڕەﻧﮕە ﺋێﻤە ﭘێﻤﺎﻧﻮاﺑێ ﮐە
ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺋێﺮان ﺳﻮژەﯾەﮐﯽ ﺋﺎزادە ﮐە ﺋﺎﮔﺎﯾﯽ ھەﯾە ،ﺑەاڵم ﮐﺎﺗێﮏ ﺳەﯾﺮی
ھەڵﺴﻮوﮐەوﺗەﮐﺎﻧﯽ دەﮐەﯾﻦ ﺑﯚﻣﺎن دەردەﮐەوێ ﮐە ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﻤﺎن ﻟەﮔەڵ ڕاﺳﺘﯿﯿەﮐﺎن ﺟﯿﮭﺎن
و ﻣێﮋوو ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە ڕێﮕەی ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿەوە ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﯽ ھەﯾە .ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﺋێﻤە ﺑەﭘێﯽ وەھﻤﯽ
ﻧەﺗەوەی ﺋێﺮاﻧﯽ و ﺋێﺮاﻧێﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘە دەﺟﻮوڵێﯿﻨەوە و ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا دەزاﻧﯿﻦ ﮐە دەوڵەت
ﻧەﺗەوەی ﺋێﺮان ﺧﯚی ﺳەد ﺳﺎڵە ﺳﺎز ﮐﺮاوە ,ﺑەاڵم ھەﻣﺪﯾﺴﺎن ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ھەڵﺴﻮوﮐەوت
دەﮐەﯾﻦ ﮐە دەڵێﯽ ﺋێﺮان دەوڵەﺗێﮑﯽ ﻟەﻣێﮋﯾﻨەﯾە و ﺑﺎوەڕ دەﮐەﯾﻦ ﮐە ﮐﻮرد ﻟە ﺑەراﻣﺒەر
ﻓﺎرﺳﺪا ﺧﺎوەﻧﯽ ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿەت ﻧﯿﯿە و ﺑەﻣﮕﻮێﺮەﯾە ﻣﺮۆﭬﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺘﺮ ﻟە ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﻟە
ﺋﺎزادی ،ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن ﺗێﺪەﮔﺎ.
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻟە ھەﻣﺎن ﮐﺎﺗﺪا ﮐە ﻧﺎﺳﯿﻨێﮑﯽ ﭼەوت ) (misrecognitionﻟە ﻣێﮋوو،
ﮐﻮﻟﺘﻮور و ﺷﺎرﺳﺘﺎﻧﯿەﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەدەﺳﺘەوە دەدا ،ھەروەھﺎ ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد وا ﻟێ دەﮐﺎ ﺗﺎ
ﺑە ﻣەﯾﻠﯽ ﺧﯚی ﺧﻮازﯾﺎری ﻣﻠﮑەﭼﯽ ﺑێ .ﺋﺎﻟﺘﻮﺳێﺮ ﺋەم ﭼەﻣﮑە ﻟە ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەری ﻻﮐﺎندا
ﺑەﮐﺎر دێﻨێ و ،ﭘێﯿﻮاﯾە ﺋێﻤە ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دەوروﺑەرﻣﺎن ﻧﺎﺳﯿﻨێﮑﯽ ﭼەوﺗﻤﺎن ھەﯾە ﭼﻮﻧﮑە
ﺧﯚﻣﺎن دەﻣﺎﻧەوێ .ﭼﻮﻧﮑە ﺑەم ﮐﺎرە ﭘﺎداﺷﺘێﮏ وەردەﮔﺮﯾﻦ .ھەرﭼەﻧﺪ ﺋەم ﭘﺎداﺷﺘە ﺑﯚ
ھەﻣﻮو ﮐەﺳێﮏ ﯾەﮐﺴﺎن ﻧﯿﯿە .ﻟە ﮐﺮێﮑﺎری ڕۆژاﻧە ﺑﮕﺮە ھەﺗﺎ ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎﯾەﮐﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ،ﻟە
ﮐﻮردێﮏ ﮐە ﻟە ﺋﯿﺪارەﯾەک ﮐﺎر دەﮐﺎ ھەﺗﺎ ﺋەو زاﻧﺎﯾەی ﮐە ﭘێﯿﻮاﯾە ﻟە زاﻧﮑﯚ ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﺎﻧە
ﺋﯿﺶ دەﮐﺎ ،ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ﻟەم ﭘﺎداﺷﺘە ﺑەھﺮەﻣەﻧﺪ دەﺑێ .ﻟە ھەر ﮐﺎم ﻟەم ﺣﺎڵەﺗﺎﻧەدا
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿە ﮐە ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﻟەﻧێﻮان ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯿەﮐﯽ ﺧەﯾﺎڵﯿﺪا دەﺷﺎرێﺘەوە.ﺋەم
ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯿە ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد دەﮐﺎﺗە ﺳﻮژەی ﺧﯚی و ﺑﺎﻧﮕﯽ دەﮐﺎ و ﻟێﯽ دەﭘﺮﺳێﺘەوە .ﺳﯿﻨەﻣﺎ
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ﻣەوداﯾەﮐﯽ ﺑﺎﺷە ﮐە ﺗێﺒﮕەﯾﻦ ﭼﯚن ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد دەﮐﺎﺗە ﺑەردەﻧﮕﯽ ﺧﯚی
و داوای ﻟێ دەﮐﺎ ﺑەو ﺷێﻮەﯾە ﺑﯿﺮ ﺑﮑﺎﺗەوە ﮐە ﻣﻠﮑەﭼﯽ ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑێ.
داﻟﯽ ﻣەزن ﻟە ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ،ﭼەﻣﮑﯽ ﺋێﺮاﻧە و داﻟەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﻟە ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﻟەﮔەڵ ﺋەم
داﻟەداﯾە ﮐە ﻟەﺳەر ﻣەدﻟﻮﻟەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺟێﮕﺮ دەﺑﻦ .دەﮐﺮێ ﺑﮕﻮوﺗﺮێ ﮐە داﻟەﮐﺎﻧﯽ وەک
ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ،ﺋﯿﻤﺎن ،ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ،ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ ،ﺋەﺧﻼق و ﺷﺎرﻧﺸﯿﻨﯽ ﻟە ڕێﮕەی
ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯿەﮐﯽ ﮐە ﻟەﮔەڵ داڵﯽ ﻣەزن ھەﯾﺎﻧە ﺟﻮﻣﮕەﺑەﻧﺪی دەﺑﻦ و ﻟەﺳەر ﻣەدﻟﻮﻟە
ﺟﯚراوﺟﯚرەﮐﺎن ﻓﯿﮑﺲ دەﺑﻦ.ﻟە ﺋەﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﯿﺸﺎﻧەﻧﺎﺳﯿﯽ ڕەﺧﻨەﮔﺮاﻧەی ﻓﯿﻠﻤەﮐﺎﻧﺪا ﺑەم
ﺧﺸﺘەی ﺧﻮارەوە دەﮔەﯾﻦ ﮐە ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژﯾﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺳەﻣﺒﻮﻟﯿﮑﯽ ﺋﺎﯾﺪﯾﯚﻟﯚژی
ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ دەﮐﺎﺗە ﺋﺎﻣﺎﻧﺞ و ﺑە ﭼەوﺗﺎﻧﺪن ،ﺷێﻮاﻧﺪن و ﺳڕﯾﻨەوەی ﺋەو ﺳەﻣﺒﻮﻻﻧەی
ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ ﮔﺮﻧﮕﯿﯿﺎن ﭘێ دەدا ،ﺑﺎﺑەﺗﯽ ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﺧﯚی ﺑەرھەم دێﻨێ .ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﻣﺮۆﭬﯽ
ﮐﻮردی ﺑەﺋێﺮاﻧﯿﮑﺮاو/ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠەﮐﺮاو ﺑەرھەم دێ ﮐە ﻟە زﻣﺎن و ﮐﻮﻟﺘﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،ﻟە
ﺧﯚی ،ﻟە ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾﯿە ﻣﺮۆﯾﯿەﮐﺎن ﻧﺎﻣﯚ ﺑﻮوە.
دال

ﻓﯿﻠﻤەﮐﺎن

ﻣەدﻟﻮﻟەﮐﺎن

ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻟە ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯽ ﺗێﻨﺎﮔﺎت – ﻣﺮۆﭬﯽ ﺧﺎﮐﯽ
ﺋێﺮاﻧﯽ

ﻟە

ﺑەراﻣﺒەر

ﺋﺎﺷﻨﺎ

–

ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘﯿﺪا ﻓﺮﻣێﺴﮑﯽ ﺳەرﻣﺎ –

ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرە –ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﭼﺮﯾﮑەی ھەورام –
ﻓﺎرس دەﺑێ – ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﺧﯚﺷەوﯾﺴﺘەﮐەی ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﺧﯚی ﺑەﺟێ دێڵێ
ﺋﯿﻤﺎن

ﭘێﺸﻤەرﮔە ﮐﺎﻓﺮە و ﻣﺰﮔەوت دەﺳﻮوﺗێﻨێ -ﺧﺎﮐﯽ ﺋﺎﺷﻨﺎ  -ﻣﻨﺪاڵﯽ
ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ/ﺳەرﺑﺎزی ﺋێﺮاﻧﯽ ﺋﯿﻤﺎﻧﺪارەو ﺧﺎک

ﭼﺮﯾﮑەی

–

-ﺳﻮێﺮی

ﻧﻮێﮋ دەﮐﺎ ،ﻟە ﺧﻮدا دەﭘﺎڕێﺘەوە و داوای ھەورام
ﯾﺎرﻣەﺗﯽ دەﮐﺎ– ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺷﯿﺮﯾﻦ – چ
ﻋﺎرﻓﺎﻧەی ﻟەﮔەڵ ﺧﻮدا ھەﯾە– ﭘێﺸﻤەرﮔە
ﮐﯚﻣﯚﻧﯿﺴﺘە – ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﺑﺎوەڕی ﺑە
ﺧﻮراﻓەﯾە
ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی

ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﻧﺎﺗﻮاﻧێ ﺑە زﻣﺎﻧﯽ دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ ﺧﺎﮐﯽ

ﺋﺎﺷﻨﺎ

-

ﻗﺴە ﺑﮑﺎ ،ﻧﺎﻟﯚژﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮ دەﮐﺎﺗەوە و ﺗەﻧﯿﺎ ﻓﺮﻣێﺴﮑﯽ ﺳەرﻣﺎ –
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ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ﺑەﮐﺎر دێﻨێ – ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑە ﭼﺮﯾﮑەی ھەورام –
ﻧەرﻣﯽ دەﺗﻮاﻧێ ﮐێﺸەﮐﺎن ﭼﺎرەﺳەر ﺑﮑﺎ و ﺳﻮێﺮی ﺷﯿﺮﯾﻦ – چ
ﻟﯚژﯾﮑﯿﯿە – ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺧەڵﮑﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑە
اﺑﺮﻣﺘە دەﮔﺮێ  -ﭘێﺸﻤەرﮔە ڕەﺣﻢ ﺑە زﯾﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺎﮐﺎ – ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺑﺮﯾﻨﺪارەﮐﺎﻧﯽ ﺷەڕ دەﮐﻮژێ
و ﻣﺮدووەﮐﺎن ﺳەر دەﺑڕێ  -ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮردی
ﺋﺎﺳﯿﻤﯿﻠﯿﮑﺮاو ﺑﺎوەڕی واﯾە ﭼەک ﺗەﻧﯿﺎ
ﻓﯿﺸەک ﻧﯿﯿە
ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ

ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻟە ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺟﯿﺎﯾە – ﺧﺎﮐﯽ ﺋﺎﺷﻨﺎ – ﻣﻨﺪاڵﯽ
ﮐﻮرد ﻟە ھەر ﺷﻮێﻨێﮏ ﺑێ ﺋێﺮاﻧﯿﯿە – ﮐﻮردی ﺧﺎک – ﻓﺮﻣێﺴﮑﯽ
ﭘﺎرﭼەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﺳەرﻣﺎ – ﭼﺮﯾﮑەی
ﺋێﺮاﻧﯽ دەزاﻧﻦ و ﺋﺎاڵی ﺋێﺮان ھەڵ دەﮐەن– ھەورام – ﭼﯿﺮۆﮐﯽ
ﺑﯿﺮۆﮐەی دەوڵەﺗﯽ ﮐﻮردی ﯾەﮐﺴﺎﻧە ﺑە ﺳﺎز ﻋﺎﺷﻘﯽ

–

ﺳﻮێﺮی

ﮐﺮدﻧﯽ ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ دووەم ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐەدا– ﺷﯿﺮﯾﻦ – چ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﺋێﺮاﻧە و ﻧﺎﺑێ ﺑە ﭬﯿﺰا
ﺳەرداﻧﯽ ﺑﮑەﯾﺖ – ﭘێﺸﻤەرﮔە دەﯾەوێ
ﻣێﮋووی ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﮐﻮرد ﺑە ﺋێﺮان ﺑﺴڕێﺘەوە
– زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ھێﻨﺪە ﮔﺮﻧﮕە ﮐە ﺧەڵﮑﯽ
ﮐﻮرد ﺑﯚ ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﻟەﮔەڵ ﯾەک ﺑەﮐﺎری دێﻨﻦ
– ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺷێﻌﺮی ﺷﺎﻣﻠﻮ دەﺧﻮﯾﻨێﺘەوە–
ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﺧﯿﺎﻧەت ﺑە ھﺎوزﻣﺎﻧەﮐەی ﺧﯚی
دەﮐﺎ – ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺳەر ﻟێﺸێﻮاوە و ﻧﺎزاﻧێ ﭼﯽ
دەوێ– ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻟە ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﯾەﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪوو
ﺑﻮوە – ﭘێﺸﻤەرﮔە ڕێﮕﺎی ون ﮐﺮدووە و
ﻧەھﺎﺗﻮوەﺗەوە دﻧﯿﺎی ﻣﯚدێﺮﻧەوە
ﺋەﺧﻼق

ﭘێﺸﻤەرﮔە ڕەﺣﻢ ﺑە ھﺎوزﻣﺎﻧەﮐەی ﺧﯚی ﺧﺎﮐﯽ ﺋﺎﺷﻨﺎ  -ﻣﻨﺪاڵﯽ
ﻧﺎﮐﺎت و دەﯾﮑﻮژێ  -ﺳەرﺑﺎزی ﺋێﺮاﻧﯽ ﺧﺎک -
ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﮐﯿﻤﯿﺎﻟێﺪراوەﮐﺎن دەدا و ژﯾﺎﻧﯽ ﺳەرﻣﺎ

ﻓﺮﻣێﺴﮑﯽ
-

ﭼﯿﺮۆﮐﯽ
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ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردی ﺑﯚ ﮔﺮﻧﮕە – ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ

–

ﺳﻮێﺮی

ﻣﻨﺪاڵە ﺋﺎوارە ھەﺗﯿﻮەﮐﺎﻧﯽ ﺧﯚش دەوێ و ﺷﯿﺮﯾﻦ – چ
ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ھەژاران دەدا – ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﻓێڵﺒﺎز
و ﺗەﻣﺎﺣﮑﺎرە -ﭘێﺸﻤەرﮔە دەﺳﺘﺪێﮋی دەﮐﺎﺗە
ﺳەر ژن –ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻟە ﻣﺰﮔەوﺗﺪا ﻣەﺷﺮوب
دەﺧﻮاﺗەوە = ﭘێﺸﻤەرﮔەﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﻣەﺳﺘﯿﺪا
ﺑڕﯾﺎری ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دەدا  -ﭘێﺸﻤەرﮔە
ﺑﺮﯾﻨﺪارەﮐﺎن دەﮐﻮژێ و ﺳەرﯾﺎن دەﺑڕی –
ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﺟێﯽ ﻣﺘﻤﺎﻧە ﻧﯿﯿە ﺑەاڵم ﻣﺮۆﭬﯽ
ﺋێﺮاﻧﯽ ﺟێﯽ ﻣﺘﻤﺎﻧە و ﺑڕواﯾە –ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ
ﻟێﺒﻮردەﯾە – ﭘێﺸﻤەرﮔەﮐﺎن ﺑە زۆرداری ﭘﺎرە
ﻟە ﺧەڵﮏ وەردەﮔﺮن
ﺷﺎرﻧﺸﯿﻨﯽ

ﮐﻮرد ﺑەﮔﺸﺘﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﮔﻮﻧﺪن و ﺷﺎرەﮐﺎﻧﯿﺸﯿﺎن ﺧﺎﮐﯽ ﺋﺎﺷﻨﺎ – ﻣﻨﺪاڵﯽ
وەک ﮔﻮﻧﺪ واﯾە – ﺳﺮوﺷﺖ و ﺷﺎﺧﯽ ﺧﺎک – ﻓﺮﻣێﺴﮑﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻧە –ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﺳﺎدە و ﺳەرﻣﺎ – ﭼﺮﯾﮑەی
ﺧﻮراﻓﯿﯿە – ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﻟە دﻧﯿﺎی ھەورام
ﺋەﻓﺴﺎﻧەﮐﺎﻧﺪا ﻣﺎوەﺗەوە و ﺧﺎوەﻧﯽ ﻣێﮋوو ﻧﯿﯿە–
ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻧەﺧﻮێﻨﺪەوارە و ﺳەرﺑﺎزی ﺋێﺮاﻧﯽ
ﺧﻮێﻨەوارە– ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋێﺮاﻧﯽ ﺑە ﺋەدەﺑە و ڕێﺰ
ﻟە ھەﻣﻮو ﮐەس ﺗەﻧﺎﻧەت دوژﻣﻨەﮐەی دەﮔﺮێ
– ھﻮﻧەری ﮐﻮرد ﻣﻮﺳﯿﻘﺎی ﻓﻮﻟﮑﻠﯚرە –
ھﻮﻧەری ﺋێﺮاﻧﯽ ﻧﯿﮕﺎرﮐێﺸﯽ و ﺷێﻌﺮی
ﻣﯚدێﺮﻧە

* 1ﺋەﻧﺪاﻣﯽ دەﺳﺘەی ﻧﻮوﺳەراﻧﯽ ﮔﯚﭬﺎری ﺗﯿﺸﮏ) saro.erdelan@gmail.com ،ﺋەم
وﺗﺎرە ھﺎوﮐﺎت ﻟە ﮔﯚﭬﺎری ﺗﯿﺸﮏ ژﻣﺎرە  ٥٨ﺑاڵو ﺑﻮوەﺗەوە(.
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