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تەكنیك و پسپۆریی
ئەوەی كەس���ینەما لەواڵتێك دەخاتە سەر ش���اڕێی خۆیی بوونی تەكنیكە بەهەموو 
پێداویس���تییەكانی دروس���تكردنی فیلم لەالیەك و بوون���ی كارپێكەری ئەو تەكنیك و 
ئامێرانەیە لەالیەكیتر، واتە بوونی پس���پۆری و پرۆفیش���ناڵبوون لەشێوازو چۆنیەتی 

كاركردندا، بەمانایەكیدی ئامادەیی كادری سینەماییە.
لە رووی تەكنیكەوە كوردستان رۆژ بەرۆژ دەرگاكانی وەاڵ دەبێت بەرووی جیهان و 
ئاڵوێری ئابووریش لەهەڵكشاندایە، ئەمەش فاكتەرێكی بەهێزی هاتنە ناوەوەی ئامێرو 
كەرس���تەی سینەماییە، هەر ئێستا ئەگەر بەخێرایی نیگا بكەین دەبینین هێدی هێدی 
بەشێك لەو ئامێرو پێداویستیانە ئەگەر زۆر كەمیش بێت بوونیان هەیە، هەروەها لێرەو 
لەوێ هەوڵی بەردەوامیش هەیە بۆ هێنانی ئامێری پێشكەوتووترو باشتر، كەمەزەندە 
دەكرێت لەماوەی چەند س���اڵی داهات���وودا بەهۆی فراوانبوونی ب���ازاڕی دیجیتاڵی و 
س���اغبوونەوەی كااڵكان بەشێكی زۆر لەو پێداویستییە سینەمایانە بگەنە كوردستان، 
كەواتە ئەوەی جێی ئەفسووس و نیگەرانییە نەبوونی كادری پسپۆری پشتی كامێرایە، 
كادری پس���پۆر بۆ هەموو پێكهاتەو بوارەكانی فیلمسازی، چ لەبواری كامێراو دەنگ و 
رووناكی و دۆڵی و كرێن تا دەگاتە مۆنتاژ یاخود تاقیگەو و چاپ و شوشتنەوەی فیلم 

ئەگەر سیس���تمی فیلمی 35 ملیمی بوو، هەروەها پروپاگەندەو پەخشكردنی فیلم لەتەواوی دونیادا كەالیەنێكی هەر گرنگەو 
پێویستی بەدامەزراوەو كەسانی تایبەتمەند هەیە.

 نەبوونی بەش���ێكی زۆر لەم پس���پۆریانە لەئێستادا ئاستەنگ و تەنگژەیەكی دیاری بواری فیلمسازییە لە كوردستان. هەتا 
كروە پس���پۆریەكانی فیلمسازیش دروست نەبێت، پێگەی سینەما لەكوردستان پتەو نابێت و ئەو هونەرە ناگات بە مەنزەڵی 

سەقامگیری و داهێنان.
 ئەگەرچی جێگەی دڵخۆشیە لەم ماوەیەی پێشوودا یەكدوو فیلم لە كوردستان بەتواناو پسپۆری ناوخۆ بەرهەم هاتوون، 

بەاڵم گەڵ ئەوەشدا چەندین فیلمیتر كروەكانیان بێگانە بوون..! 
دروستكردنی كادری پسپۆر هەوڵێكی هەمەالیانەو كارو پرۆژەی درێژخانی دەوێت لەهەموو ئاستەكاندا، هەر بەتەنها ئیشی 
دەزگایەك نییە، پێویس���تە هەم وەزارەتی رۆش���نبیری لەرێی بەڕێوەبەرایەتییەكانی هونەری سینەما، سااڵنە چەندین خولی 
پسپۆری لەژێر سەپەرشتی مامۆستای بیانی و بەئاستی بەرز بۆ هونەرمەندانی فیلمساز بكاتەوە، هەم بەبەرنامەیەكی پالنرێژ 

كۆمەڵێك لەالوانی فیلمساز بنێردرێنە دەرەوە تا لەدەزگاو ناوەندە سینەماییەكان بەشداری خولی جۆراو جۆر بكەن. 
لەم نێوەدا نابێت رۆڵ و بایەخی بەش���ی س���ینەمای كۆلێژی هونەرەجوانەكانی هەولێر نادیدە بگرین، كەدڵنیام ئەم بەشە 
خاڵێكی گەش دەبێت لەبواری پێگەدانانی كادر، ئەگەر لەو كێش���انەی كەئێس���تا تێدایە )رزگار( بكرێت و پێداویستیەكانی 
بۆ دابین بكرێت و بەش���ە هونەرەیەكانی فیلمسازیش���ی تێدا بكرێتەوە.  هه روه ها پێویس���تە چەند پەیمانگایەكی سینەمای 

لەشارەكانی كوردستان بڕیاری كردنەوەیان بدرێت و مامۆستایان بۆ دابینبكرێت.
 ئ���ەو بۆچوونان���ەی من دوور نی���ن لەواقیع ئەگەر حكومەت بەبایەخ���ەوە لەو هونەرە بڕوانێ و لە ن���او كارنامەی خۆیدا 
بیچەس���پێنێ، خۆ ئەگەر بەمێژوودا بچینەوە دەیان نموونەی بەرجەس���تە هەیە كەبە پالن و زەمینەسازی حكومەت توانراوە 

سینەما بخرێتە سەر رێچكە راستەقینەكەی خۆی.
ئەمانە و دەیان رێگەو ش���وێن و پێش���نیازیتر هەیە بۆ دروستكردنی كادری پسپۆری س���ینەمایی، ئەگەر بەراستی خەمی 
سینەما بوونی هەیە، دەبێت جدیتر بیر لەو هونەرە مەزنە بكەینەوەو چیتر نەهێلین سینەما لە پەراوێز دابێت، ئەمەش تەنها 

بەوە دەبێت سەرجەم كاروباری سینەما بسپێرین بەخودی فیلمسازان.
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