aus Trummern wachsen
aus Steinen blühen

له ناو و رانهکانهوە سهرهه دان
له ناو بهردەکانهوە پشکووتن
له ڕ گای ناوی فيلمی " Die Schule zwischen Hoffnung und Aufbruchف رگه له ن وان
هيوا و ت هه چوونهوە" و دەستپ کی فيلمهکه بهم دوو ڕستهيه" له ناو و رانهکانهوە سهرهه دان ،له ناو
بهردەکانهوە پشکووتن" بهسهرهاتی نهتهوەيهک دەگ در هوە ،که له ناو و رانهکانهوە سهرهه دەداتهوە.
فيلمهکه باس له و رانييهکانی باشووری کوردستان ،گوندی عهنهب ،بارزان ،هه هبجه و ئهو شو نانه
دەکات که مهزنترين کارەسات به سهر خه کهکهی هاتووە .لهم فيلمهدا قوربانييهکان به شيعر و گۆرانی
و بهيت و حهيران ت اژ دييهکان دەگ نهوە ،ئهو تراژ دييانهی ههموو جيهان ل ی ئاگادارە و ل ی ب دەنگه!
مندا ه سووتاوەکان ،ههتيو و ب دايک وبابهکان ،کت ب بهدەستهوە بهرەو ف رگه ڕووخاوەکان دەڕۆن ،له
سهر ڕ گاکانيان ڕۆژانه به تهنيشت گۆڕە بهکۆمه هکاندا ت دەپهڕن ،ئهوان له ت پهڕبوون بهناو
گۆڕستانيش بﺰەی ژيان له ل ويان ناکهوێ ،خه ک ک که دەکهون و هه دەستنهوە ،دەمرن و زيندوو
دەبنهوە.
فيلمی "ف رگه له ن وان هيوا و ت هه چوونهوە" بهسهرهاتی ئهو کهسانهشه که له و ت کی دوورەوە ،نهديو
و نهناسراوە بهرەو کوردستان وەڕێ کهوتوون بۆ ئهوەی به پارەی مندا نی و تهکهيان ف رگه بۆ
مندا ن ساز کهنهوە .ئهوان له کوردستان بوون به چاو و گوێ و م ژووی ئهو ڕۆژانه دەگ نهوە ،که له
بيری خه ک و بهرپرسانی و تهکه چۆتهوە .ئهوان شاهيدی زيندووی ڕۆژەکانی سهرەتا بوون که
سهرئهنجام گهياندرايه ڕۆژی شازدەی ئۆکتۆبری سا ی .٢٠١٧
ئهوەی له ڕ گای يارمهتيدان به مندا نی کورد چی به سهر وەڤدی ئا مانی له کوردستان هات و بيست
وس ساڵ دواتر ئهو کهسانه چی دەگ نهوە ،داستان کی تری فيلمهکهيه که بينهر بهرەو بيرکردنهوە پاڵ
پ وەدەن  .فيلمی "ف رگه له ن وان هيوا و ت هه چوونهوە" ڕەنگه بيرەوەری ههر مندا کی کورد و ههر
دايک و باوک و کهس کی کورد ب  ،نهک له باشوور له جﺰيروبۆتان ،کۆبانی ،له کرماشان و شو نی
تر.
ئهو فيلمه له سهر ئهرکی تاکه کهسی محهممهد محهممهدی و برايم فهڕشی سازکراوە ،دووههميان
نووسهری سناريۆ و ههرکيان به يهکهوە دەره نهر بوون .زمانی فيلمهکه ئا مانی و فيلمهکه له کوردستان
و ئا مان چ کراوە .سهرجهم گۆرانی و بهيت و حهيران و قسهی کوردی ناو فيلمهکه ،له پاڵ زمانی
سهرەکی ،کراوەته ئا مانی .فيلمهکه بهرههمی سا ی  ٢٠١٧يه و نيشاندنی له سا ی  ٢٠١٨له ئا مان و
و تانی ئا مانی زمان بهردەوام دەب !

