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  ریم ریم   ال کهال که  تای مهتای مه  عهعه   ... ...رر   مانچسته مانچسته  ندک لهندک له  ماوهماوه  زهزه
  

ر ڕۆژی فیستیڤای  مبه  ی سپته3ڕۆژی 
. ر  مانچسته  فیلمی کوردی بوو له کورته

رکی  ماوه  بوونی جه  ئاماده ودا به له
ر  روه دۆست و کوردپهر زۆری هونه

به  فیلمی کوردی  ندی کورته ماوه زه
 انۆی جیھانیرشتی کۆمپانیای ش رپه سه

World Theatre Co راگ .  
کی  یه شکردنی ژماره  پشکه  له بجگه

 کوردو   میوانه  فیلم به و کورتهچار به
ری  لک چاالکی هونه کان گه بیانیه

ڕکش  په ماو هه گۆرانی و میوزیک و سه
کاک و کاک هیواهڤی خان و . وه  کارامهی ند رمه ک هونه ن کۆمه الیه ش کرا له پشکه

 ئینگلیزی دوو گورانی جوانی   کوردی و به  به  کهSheila Moaleyندی میوان  رمه هونه لوقمان و
  . واو ندکی ته ماوه  زه یان کردبوو به که نده ماوه کانیان زه  خۆشه نگه  ده  به،چی

 و کی مۆدرن یه  شوه ڕکی کوردی به په شکردنی هه  پشکه بهڕکی شانۆش  په گروپی هه
  .  وه  ڕازاندبوه ی دیکه نده وه یان ئه که نده ماوه  زه میانه رده سه

م  ستبکه شکران و ده  پشکه م که  بکه  فیلمانه و کورته ک باسی ئه ک یه دا یه وت لره من نامه
ماس و  موو حه و هه رنجی من بوو ئه  زۆر جگای سه ی که وه م ئه  به،نگاندنیان سه  هه به

 بوو   لدانه په و چه رکوک و ئه بردنی کوردستان و کهر ناو رانبه  بوو به یه  کوردانه گوکوه
" ی  کی بۆ گوته ته ده  هه ریک بوو شانۆکه  قاچیش خه کو به ست به  ده ر به ک هه  نه که

  . تبوودا ها" رکوک  بۆ که وه ڕانه گه" فیلمی   له که !داببین  ناوی کوردستان له عراق پویسته
   یلمه ف یان کردبوو به فیستیڤاهو  شداری ئه ت به ند فیلمکی کوردستانی خۆرهه چه

  .  ندتر کردبوو مه وه دهیان  که نده ماوه کانیان زه جوانه
نای ئازیزی  و که ڕوه برد به کانی ده رنامه مین به  کاک ئاالن ئه  که ایانی باسهش

و زۆری دۆست و ناسیاوانی  که رنامه ی به می ماوه  هۆی که م به  به،وێ بوون کوردساتیش له
واری   کولتوری کورده  له کهش هش ب یه م دیارده ؛ ئه سی دیکه ر که  سه رژایه یانپه  نه وه خۆیانه

  . چت پویست بت و پاراستنی پده
م و  که  ده هاڤو فیستی شداربوانی ئه موو به  هه ستخۆشی له  دهش  دیکه کۆتاییدا جارکی له

زۆر سوپاسی کاک هیواو هڤی . خوازم وپشچونی زیاتریان بۆده ره وامی و به رده هیوای به
  .  نده ماوه و زه تیان کردین بۆ ئه بانگھش م که که خان و کاک ڕبوار ده
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