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..مێگەل  

گەلی کوردە ، بەاڵم ، ڕێگەیان گونەی :  ئەو فلیمە لە ڕاستی دا بەسەرهاتی )   یڵماز         
ێنین ! ئەگەر زمانی کوردیمان بەکار بنەدا لە دروستکردنی فلیمەکە سود لە زمانی کوردی ب

 بهێنایە ، ئەوە تەواوی هاوکارانی فلیمی مێگەل دەخرانە بەندیخانە !!( .  
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١/٠٢٠٢ –/ هەولێر نووسینی : مەولود ئیبراهیم حەسەن   

 پێشەکی..
لەسەرەتای هەشتاکانی سەتەی ڕابردوو ، ئێمە لە بەغدا دەمانخوێند لە ڕاگەیاندنەکانی 

عەرەبی ، بە تایبەت لە بابەتی هونەرو  ئەدەب و سینەما دا جار جار ناوی دەرهێنەرێکی 
ی ( دەهات و هەندێجاریش ئەوە باس دەکرا کە لماز گۆنە) هونەر مەند ی ترکیا گەورەی 

کوردە ؛ پاشتر لە ناوەڕاستی هەشتاکان ئێمە چەند برادەرێک دوو فلیمی ئەو دەرهێنەرەمان 
دەسکەوت بە ناوی ) مێگەل و ڕێگا ( شەوێک بە دزی و لە ماڵەوە سەیری ئەو دوو 

زی درهێنان و گرنگی ناوەڕۆکەکەی بۆ ئێمە جێی شانازی بوون ، فلیمەمان کرد ، ئاستی بەر
کوردەواری ژێردەستی بەتایبەت  –بە تایبەت کە هەردوو فلیم باسی کۆمەڵگەی کوردەواری 

ی دەکرد ؛ ئەوەشمان دەبیستەوە کە ئەم دوو فلیمە لە ئاستی جیهانی دەنگیان داوەتەوە  –ترکیا 
 لمازی یکە سەر بە سیاسەت بوو ، باسی فلیمەکان ، ڕۆژێک لە گەڵ یەکێ لە برادەرەکان

ی خەباتی کوردی لە باری سیاسی و چەکداریەوە گۆنەلماز گۆنای هاتە پێش .. من گوتم :) ی
بردە نێوەندی ئەدەب و هونەرو سینەما ! ئەمە وەک ئەوە وایە بەرەیەکی تری خەبات بۆ 

بەڕێزە ئەوکات ئەو  قسەی ئێمەی کورد بکرێتەوە ، بۆ بەدەست هێنانی مافەکانی خۆی ( ئەو 
گار هێنایە سەر ئەو باوەڕەی کە کاریگەری ئەدەب و ژزۆر بە دڵ نە بوو.. بەاڵم؛ دواجار ڕۆ

ئەگەر خەباتکارێکی  هونەر بەتایبەت سێنە ما هیچی لە خەباتی چەکداری کەمتر نیە !
لماز گۆنەی کاری تێدا بکات .سینەمای وەک ی  

نووس و ڕۆماننووس و وەرگێڕی گەورەی کورد ) مامۆستا لە چەند ڕۆژی ڕابردوو چیڕۆک
کتێبی ) مێگەل ( ی وەک دیاریەکی گرنگ بە ئێمە ڕەوا بینی ، ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل (   

ئەو کتێبە جارێکی تر منی بردەوە سااڵنی هەشتاکانی سەتەی ڕابردوو و هە مان دڵگەری و 
، کتێبی مێگەل وەک مامۆستا ئەحمەد تینوێتی بینینی )فلمی ) مێگەل ( بۆ یەکەمینجار 

محەمەد ئیسماعیل لە سەر بەرگەکەی نووسیویەتی ) چیڕۆک، سیناریۆ ، فلیم ( ە ، ئەو کتێبە 
بەالی منەوە هێندە گرنگە پێویست دەکات هەموو خوێندەوارێکی کورد زۆر بە وردی 

بۆ  -مێگەل  –واتە  ( الپەڕەییە١٩١بیخوێنێتەوە، بەتایبەت سینەماکارانی کورد ، ئەوکتێبە )
 خۆی چەندین کتێبە لە نێو یەک کتێبدا ! 



داهاتووی کوردە . یەکەم: چیڕۆکێکی گرنگی ژیان ڕابردوو و   

هونەرێکی بەرزی سیناریۆ نووسینە .دووەم :   

گرنگی جیهانییە . ئاست بەرزی کوردی و سێیەم : فلیمێکی   

مایی چینایەتی نەتەوەیی گرنگە.ەری سینەکۆی ئەمانەی سەرەوە خەباتێکی هون چوارەم : بە  

 پێنجەم : بەرگریەکی ڕەوایە لە ژن و مافەکانی لە کۆمەڵگەیەکی باوکساالری دا .

 ٩و لە دنیا دەرچوونی ١٩٢١لە دایکبووی  -کورتەیەک لە ژیانی یەلماز گۆنەی :
لماز پۆتۆن ( ە ، بەاڵم ، ئەو خۆی بە یەلماز ناوی ڕاستی یلماز ) ی .١٩٩١سپتێمبەری 

( فلیم دا  ٤١لە ماوەی ژیانی دا جگە لە ڕۆمان و چیڕۆکەکانی لە )  نەی ناساندووە .گۆ
 دەرهێنەورو ئەکتەر بووە .

دەرهێنەرو سیناریۆ نووس و ئەکتەرو نووسەری کوردی ئاوارە لە ترکیا ، ئەو لە ساڵی 
لە ماڵباتێکی هەژارو گوندنشین لە دەورو بەری شاری ) ئەدەنە( لە خانوادەیەکی  ١٩٢١

ناچار بووە لە کێڵگەکان دا کار بکات بە هۆی هەژاریەوە زازایی هاتووەتە دنیا ، لە منداڵیەوە 
ۆلێژی ماف لە زانکۆی ) ئەنقەرە ( خوێندوویەتی و ئاشنایەتی بە سیناریۆ ، دواجار لە ک

نووسین ، چارە نووسی ئەوەی گۆڕیوە ! ئەو کەسایەتیەکی ناسراوی نێو هونەرمەندانی چەپی 
جیهانەو بە فلیمەکانی خەرێکی بەرچاو خستنی جیاوازیە گەورەو دڵهەژێنی ڕۆژهەاڵت و 

زازانشینەکان لەگەڵ ناوچەکانی دی ترکیا بوو ! پاش ڕۆژئاوای  ترکیاو بە گشتی ناوچە 
بە سود وەرگرتن لە ڕوخسەت لماز خرایە بەندیخانەو ەتای سەربازی نەتەوە پەرستان ، یکود

پێدانێک دا لە بەندیخانە خۆ دەگەیێنێتە فەرەنساو لەوێ وەک پەنا هەندەیەک وەردەگیرێ ، 
لماز لە دوا چاو پێکەوتنی ڕۆژنامەیی لە ! یزنامەی ترکی لێدەسێندرێتەوە !هەر لەو کاتە ڕەگە

ئەو فلیمە لە ڕاستی دا بەسەرهاتی  )گەڵ ) کرێس کۆچێرا ( لە بارەی فلیمی ) مێگەل( دەڵێ :
گەلی کوردە ، بەاڵم ، ڕێگەیان نەدا لە دروستکردنی فلیمەکە سود لە زمانی کوردی بێنین ! 

هاوکارانی فلیمی مێگەل دەخرانە  ئەگەر زمانی کوردیمان بەکار بهێنایە ، ئەوە تەواوی
 بەندیخانە !!(

بە نەخۆشی کەوە کێشای رپاش ئەو هەموو ڕەنجەی بەدست ت ١٩٩١دواجار لە ساڵی 
شێرپەنجە !!؟؟  کۆچی دوایی کردوو لە گۆڕستانی )پەرالشیر ( ی گەورە پیاوانی فەڕەنسا بە 

ڕؤژنامە ناودارەکان ەکێ لە واڵی مەرگی ئەو گەورە دەرهێنەرە یخاک سپێردرا . لە هە
.(!!نووسی :) ئیتر فلیم کۆتایی هات   



ەوە . –مێگەل  –چاوپێکەوتنەکانی یڵماز گونەی لە بارەی   

گرتووتەوەو یڵماز باسی چۆنیەتی  کتێبی مێگەلی ( ی٢٤تا  ١ئەم چاوپێکەوتنە لە الپەڕە )
دەکات ،  و سەختیەکانی دەرهێنانی فلیمەکە کەو گرفتەکانی نێو بەندیخانەۆنووسینی سیناری

ەوە ئێرە ، بەو هیوایەی خوێندەوار ڵبژاردە لە قسەکانی یڵماز دەگوێزینئێمە لێرە هەندێک هە
واوی کتێبەکە بەوردی بخووێنێتەوە .ەکاتی ئەوەی هەبێت هەموو چاوپێکەوتنەکەو ت  

لە مێشکمدا بوو، ئەو  ١٩١٢ -١٩١٠چیڕۆکی مێگەل لە سااڵنی )لە سەرەتادا یڵماز دەڵێ : 
سااڵنەی لە حەپسخانەی سەلیمییە بووم ، هێڵە سەرەکیەکانم لەدەفتەرێکی گەورە دا تۆمار 

، بیرم بۆ ئەوە نەدەچوو و  دەکرد ، یەکێبوون لەو چیڕۆکانەی کە بۆ فلیم دەمنووسین ، 
گەورەی خەاڵتی ە مێژووی سینەمادا نەمدەزانی دەبێتە کارێکی گرنگ و وەرچەرخانێک ل

نێو دەوڵەتی بەدەست دێنێ ! سااڵنێکی زۆر لە سەر الپەڕەکانی ئەو دەفتەرە گەورەیە بێ 
ئیزمیت  –بە ڕیککەوتێک لە حەپسخانەی  ١٩١٩سەداو بێ دەنگ مایەوە ، لە ئاداری ساڵی 

ڕۆشنایی بینی ، ڕەنگە سااڵنێکی درێژ لە سەر ئەو الپەڕە زەرد هەڵگەڕاوانە بمایەتەوە و  –
بکرێت بە  – ەوەی نە بووایە بکرێت بە فلیم ، بڕوام نەدەکرد شانسی ئەوەی هەبێتشانسی ئ

  ٠-١!( ل فلیم !

دواتر یلماز لە بارەی ئازادی نووسینەوە دەڵێت : ) من لە نووسینی سیناریۆ دا دەبوایە ئازاد 
  ٩( لبم ، ڕازی نابم کارەکانم لە الیەن یەکێکی دیکەوە سنووری بۆ دابندرێ 

ەی ماوەی نووسین و کات و باری نووسینەوەی سیناریۆکەوە  یڵماز دەڵێ : )سێ : لە بار
مانگ و نیوم بەدەستەوە بوو ، بۆ نووسینی سیناریۆیەکی توکمە نەدەگونجا ، لەم ماوەیەشدا لە 
هەموو حەپسخانەکانی ترکیا بارو دۆخێکی ئاڵۆز پەیدا بوو بوو ، بەندییەکان مانیان لە 

یکردن و یاخی بوون لە حەپسخانەی منیشی تێدا بووم ، وەک خواردن دەگرت ، بەرگر
حەپسخانەکانی دیکەی ترکیا ئارام نە بوو ، ماوەیەکی زۆر لە حەپسخانە مابوومەوە ، لە 

لە حەپسخانەی هاتمە دەرەوە ، بەاڵم ، هەر دوای سێ مانگ قەت چاوەڕیی  ١٩١١ئاداری 
  ١٢کە کەوتمەوە حەپسخانە وە . (لئەوە م نەددەکرد لە ئەنجامی ڕووداوێک دا جارێکی 

لە بەندیخانەوە دەڵێ :) کارکردن لە نێو قاوشی حەپسخانە دا  هەر لە بارەی نووسینی سیناریۆ
لە نێو قاوشێکدام لە گەڵ کەسانێکدا گەلێ تاوانیان ئەنجامداوە ، جێخەوەکان دوو  ئاسان نییە! 

  ، لە خوارەوە و یەکێ لە سەرەوە  دەخەون ڕێز بەرامبەر یەکن ، هەر قەروێلەیەک یەکێ
 ڕێڕەوێک لە نێوان جێخەوەکانی بەرامبەر دا ، مەترێک دەبێ و نابێت ، 



جێخەوەکاى  ئەو جێخەوانەی الی دیوارەکانەوەن ، سێ قاتە ئەو الیەی پەنجەرەی هەیە ،
ی دوو قاتي ، جێخەوەکەی هي کەوتىوەتە الی پەًجەرەکەوە ، لە ًێىاى جێخەوەە ئەوە

دیکە دا هێسێک و تەختەیەکی داًیشتي هەیە ، ئا لەوێ دا لەو زەل زەلەو دەًگە دەًگەدا 
سەیرکە برای سیٌەهاکارم ئەو فلیوە گرًگ و جیهاًی   ٤١دەبێ سیٌاریۆکە بٌىوسن !!(ل

و خاوەى ئەو هەهىو خەاڵتە ئەوەتا لە ًێى بەًذیخاًە ًىوسراوە ، بەًذیخاًەش 
 بەًذیخاًەی ترکیا !!

ێکی ترەوە سەیرکە یلماز چۆن لە کاتی نووسینی سیناریۆکەوە باسکردن لە لە ڕوو
ی دەنوسێ ۆ،یڵماز خکارەکتەرەکان ڕەنگ و ڕوو و باری دەروونی کارەکتەرەکانی گرتووە 

:)دەبێ هەوڵبدەم لە کاتی نووسیندا بچمە نێو ڕوحی کەسەکەوە ، شیوەی ڕوخسارم لە کاتی 
گۆڕا ، هەندێ جار ڕووم کز دەبووەوەو توڕەدەبووم ، نووسێندا لە گەڵ باری کەسەکەدا دە

هەندێجاریش غەمگین و ڕوخسارم ئازاری دەردەبڕی ، بە گوێرەی حاڵ و باڵی 
کەسایەتیەکان ، دەچوومە دۆخی ئەوانەوە ، ئەو بەشەی بێری ڤانم دەنووسی ، هەوڵم دەدا 

سەر باسی شڤان و بچمە دۆخی ئەوەوە ، لە نێو بێ دەنگی ئەودا دەژیام ، کە دەهاتمە 
دەمدواند وێران بوون و پەرێشانی و ئازارەکانی ئەوم هەست پێدەکرد و تیادا دەژیام ،( یڵماز 

بەردەوام دەبێت و دەنووسێ : ) کە لە بارەی حەمۆوە دەمنووسی  و بە قسەم دەهێنا  
پیاوکوژیی لە ڕوومدا دەردەکەوت ، ڕەنگ و ڕووخسارم دەگۆڕا ، دەچوومە پێست و ڕەنگی 
ئەوەوە ، لە بارەی هەر کەسایەتیەکان دەمنووسی ، بە گوێرەی ئەو کەسایەتیە منیش ڕەنگ و 

بە  –مەبەستی یڵماز هاوبەندیەکانیەتی  –ڕووم دەگۆڕا ، کە دەمنووسی ئەو برادەرانەش 
دەیپرسی : کاکە ئەوە چیە خێرە ؟ چ مەراقەوە لە منیان دەڕوانی ، لە پڕ ئەکێکیان دەهات و 

بووە شتێک ڕووی داوە ، وایدەگوت : چی بووە ؟ شتێک قەوماوە ؟ یەکێکی دیکە دەهات و 
دڵتەنگی هەیە ؛ و دەیگوت : شتێکی خراپ ڕوویداوە ؟ دەمگوت : قارەمانی حەکایەتەکە غەم 

ڕن ، وایان گوت : گوێی مەدەرێ کاکە ..خۆت دڵتەنگ مەکە ، ئەم ڕۆژانەش تێدەپەیدە
دەگوت ، لە الیەکەوە دەمنووسی و لە الیەکەوە وەاڵمی دەوروو بەرەکەم دەدایەوە ، حەپسخانە 

١١،١١،١٤ ئاوایە دەردی زۆرە ..( ل  

ییڵماز لە نێو بەندخانە ئاوا کاری دەکردوو حەکایەتی دەنووسی و وەاڵمی جۆراو جۆری 
رت و لە کاری نووسینی بەندیەجۆراوجۆرەکانی دەدایەوەو ڕێزی لە هەمووان دەگ

:) خەریکی وێنە گرتن و دەرهێنانی فلیم بووین ، لە الیەکی ترەوە سیناریۆکەشی دانەدەبڕا 
سیناریۆم دەنووسی . سەرپەرشتی کاری فلیمەکانم دەکرد ، زۆربەی کارەکان  سەرشانی من 

م ، کاری کەوتبوون ، بەڕاستی کاروبارەکان سەخلەتیان کردبووم ، کاتم نەبوو سەرم بخورێن
بەڵێ ئەوەتە دەرهێنەری کورد ئاوا کار دەکات و  ١٩پێنج شەش کەسم هەڵدەسوڕاند (ل



سێناریۆ دەنووسێ و فلیم دەردەهێنێ ..لەو ماوەیەشدا لە چەند بەندیخانەیەکەوە دەیگوێزنەوە بۆ 
بەندیخانەیەکی ترو یڵماز بەو حاڵەشەوە خۆی لە بەندییەکان دانابڕێ و وەک ئەوان ماندەگرێ 

 و یاخی دەبێ و وەک ئەوانیش سزا دەدرێ ..

 ئەو خەاڵتانەی بەم فلیمە دراون ..
بە پێی ئەو لیستەی لە الپەڕە چوار دا هاتووە ، فلیمئ مێگەل نۆ خەاڵتی نێو دەوڵەتی گەورەی 

لە بەلجیکاو لەندەن وئیسپانیا دووجار لە بەرلین خەاڵتکراوە ،  ١٩١٩وەرگرتووە ، لە ساڵی 
سکراوەو هەڵسەنگێندراوەو هونەری و سینەماییەکانی جیهان با نێوەندە ، جگە لەوەی لە

لەوەش خۆشتر زۆر کێشەی عەشایەری و تۆڵە کردنەوەی نێو   گرنگی زۆری پیدراوە ،
کۆمەڵگەی کورد بە تایبەت و ترکیا بەگشتی بەشێوەی چارەسەری مێگەل بۆ کێشەکە ، 

 هەمووزی میللەتی کوردومایەی شانائەمە  کە  ئەوانیش چارەسەر دەکران ، 
 سینەماکارەکانیەتی .

میگەل .. میفیل دەنگدانەوەی  

می مێگەل بەو ئاستە بەرزەی هونەری سینەماو دەرهێنان و بەرجەستەکردنی ئەکتەرەکان فیل
جگە لەوەی کێشەی کوردی لە هەموو ڕووێکەوە ،  کەیو ناوەرۆکە دەوڵەمەندو زۆر الیەنە
کۆمەڵگەو دەوڵەتی کردبوو ، وەک  عەشیرەت وخێزان و خستبووە بەرچاوو باسی کێشەکانی

سۆنەرێکیش وابوو بۆ دەرخستنی نەخۆشییەکانی ڕژێمی ترک و جۆری حکومکردنی و 
بەتایبەت دژ بە کورد .ئەمەش بووە هۆی ئەوەی میگەل لەسەر شاشە زێرێن و گەشەکانی 

ڕێگای هونەری  جیهان بە هونەرێکی سەردەم کێشەی کورد باشتر بە دنیا بناسێنی و لە
 سینەمای ئاست بەرزەوە دۆستی زۆر تر بۆ کورد پەیدا بکات ، 

لە ڤیستیڤالی لۆکارنۆ مێگەل گەورەترین خەاڵتی   دەنووسێ :  ( لە ڕیپەپلیکا ) ڕۆژنامەی
.                                                                                          بەدست هێنا 

گونەی ژیانی هەژاری کولەمەرگی کۆچەرانی دەنووسێ :  (پۆمۆلۆ )ڕۆژنامەی           
 ئەنادۆلی لەم فلیمەدا سەرکۆنە کردووە .

دەنووسێ : کارێکی کلتوری گەورەو بەڕاستی داهێنانێکی گەورەیە . (ونیتا) ل  

دەنووسێ : ئەم فلیمە فلیمێکی جیهانییە ، دەبێ بەو چاوەوە تەماشا بکرێ . (ڕۆڤینسیال)پ  



دەنووسێ : دوای بینین ئەم جۆرە فلیمە ، بۆ مان دەردەکەوێت، ئومید  (یکۆ دی لۆکارنۆ)ل
 دەکەین لەسەر شاشەی سینەماکان دا لەم جۆرە فلیمە ببینین . 

.. نووسەرو دەرهێنەرو بەڕێوەبەرو کارەکتەرەکانی مێگەل  

 پێکهێنانی .. گونە فلیم 
 بەڕێوە بەر .. زەکی ئۆکتان 

 سیناریۆ.. یڵماز گونەی 

 کامیرا .. عزەت ئاکای

 دەنگ .. تونجەر ئایدن ئۆغلو

 باڵوکەرەوە .. ئۆزدەمیر ئاریتان 

 موزیک .. زولفو لیکانلو

 ئەکتەرەکان

 مەلیکە دەمیرداغ .. بێریڤان 

 تاریق ئاکان .. شڤان 

.. حەمۆتونجەلی کورتز   

می مێگەڵ ..وشەی) مێگەل( لە دوای فیل  

ەرتەنگ بەکار دەهات وشەی مێگەل ، وشەیەکی کوردی یەکڕەهەند بوو لە کاروناوچەیەکی ب
می مێگەل ئەم وشەو ناوەی گەشاندەوەو بۆ ئاستێکی تری بەرزکردەوەو بە دنیای ، بەاڵم ، فیل

و کە دەستی بەر هەر شتێک کەوتبا ناساند ، یڵماز گۆ نەی وەک ئەو پاشا ئەفسانەییە وابو
شیاڵو شێاڵ .. دواجار لە فەرهەنگە دەیکرد بەزێڕ ، بەڵی یڵماز ئەم وشەییەی شێاڵو 

وکردەوە کلتوریەکەی دەرهێناو بردیە نێو چەندین فەرهەنی زیندووی جیهانی و بە دنیایدا باڵ
ێگەل دەبینێ و و زێندووێتیەکی بەردەوامی پێ بەخشی . هەر بۆیە ئێستا هەرکەس وشەی م

 دەبیسێ و دەخوێنێتەوە ، چەندین مانای بە خەیاڵدا دێت ..



ێکی سینەمای ئاست بەرزی جیهانی دەرهێنەرێکی جیهانی کوردە ، ئەویش یەکەم ؛ مێگەل فیل
 یڵماز گونەیە .

کەوتبێتە ژێر دەستی ڕژێمێکی دیکتاتۆرو لە دووەم : مێگەل واتە میلەتێک و کۆمەڵگەیەک 
خۆی دانە بیت .خەمی ئازادی   

سێیەم : مێگەل واتە چیڕۆک و سیناریۆیەکی بەرزی پڕ هونەری دنیای نووسینی کاری 
 ئەدەبی و هونەری .

چوارەم : مێگەل واتە خەباتێکی هونەری سینەمایی چینایەتی نەتەوەیی بە ئاستێکی جیهانی 
 سەرکەوتوو .

نی بێریڤان و سلۆ و حەمۆ و پێنجەم : مێگەل واتە ژیانی کوردە کۆچەرەکانی ئەنادۆل و ژیا
 کیشەی خوێنداری عەشیرەتی .

شەشەم : مێگەل وشەیەکی ئایدۆلۆژی سیاسیەو باسی ژیانی کوردەکانی ژیردەستی حکومەتی 
 ترک دەکات و بووەتە نموونەی هاوبەشی نێو میللەتانی هاوکیشي .

  . حەوتەم : وشەی مێگەل واتە مێگەلی مەڕو ژیانی کۆچەری کوردەکانی ئەنادۆل

 مامۆستا ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل ..
مامۆستای گەورە ، ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل چیڕۆکنووس و ڕۆماننووس و وەرگێڕی 

ناسراوو ناوداری کوردە و لە ناوچەکەدا ناسراوە ، وەرگێڕانەکانی لە کوردی بۆ عەرەبی و 
کارەش دا جێ  ترکی دەکات و لە ترکی و عەرەبیەوە بۆ کوردی و ترکی وەردەگێڕێ ، لەم

دا . وەک من بزانم ، مامۆستا خەریکی وەرگێڕانی یارە لە نێو کتێبخانەکانی واڵتەکاندەستی د
تەواوی کتێب و سیناریۆکانی یڵماز گونەییە ، هەندێکیانی تەاوکردووەو چاپکراون و 

هیوا خوازم مامۆستا بە تەندروستیەکی باش و دەروونێکی هەندێکیان ماون چاپ بکرێن . 
دەوە بتوانێ وەرگێڕانەکانی تەواو بکات و دەزگاکانیش باڵوییان بکەنەوە .ئاسو  

 پێشنیار ..
دوا ، لە کاتی کردنەوەی خوڵ و  من بەچاکی دەزانم کە نێوەندەکانی هونەرو سینەما لەمەو

ی سیناریۆ نووسین و کاری سینەمایی و دەرهێنان درسی هونەری بۆ گەنجانی ئارەزوومەنکۆ
، داوا لەو گەنجانە بکەن سەرەتا ژیان و بەرهەمەکانی یڵماز گونەی بەوردی بخوێننەوەو 



مەکانی ببێنن !! چۆن یڵماز بە باوکی سینەمای کوردی ناسراوە ، ناسراوەو ناوبانگێکی فیل
م و ڕۆمانەکانی دا هەیە .و فیلو ئاستێکی بەرز لە کوردناسیی لە نووسین جیهانی هەیە   

 کتێبی مێگەڵ ..

بە سەرپەرشتیاری گشتی : هاوار مستەفا خان . – ٠٢ -  

 ** ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل



 
 

 ** یلماز گونەی 



 

 

 ** کتێبی مێگەل 



 

 * 

  ئەکتەرەکان* 



 

 ** 
 فلیمی مێگەل 



      

  
    
   

**  

چەند سەرچاوەیەکی ترو  –مێگەل  –تێبینی : بۆ نووسینی ئەم بابەتە جگە لە کتیبی -
.سایتێک سودی لێبینراوە   


