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‘De enige vrienden van de Koerden zijn hun bergen’ zegt Sidik. In het ruige 
berglandschap van Koerdistan (Noord-Irak) speurt hij als een pelgrim naar bewijzen 
voor de aanwezigheid van de Perzische panter. Sidik is er van overtuigd dat de 
panter, na lange tijd van oorlog en vernietiging, terugkeert naar dit gebied. Mocht de 
panter hier inderdaad gesignaleerd worden, dan zou dat betekenen dat het hele 
gebied als beschermde natuur wordt aangemerkt. Hiermee zou zijn geboortegrond 
eindelijk beschermd zijn.   
 
Op zijn tochten door het ongetemde berglandschap ontmoet Sidik bewoners, 
stropers, oorlogsweduwen, en overlevenden. Hij deelt herinneringen en noteert hun 
verhalen in zijn dagboek. Een gesprek met een jongere landgenoot die graag naar 
Europa wil vertrekken, laat de spanning tussen de verschillende generaties zien en 
maakt duidelijk dat niet iedereen even verknocht is aan zijn wortels als Sidik. 
 
De liefde voor deze streek spat van het scherm in deze persoonlijke en inspirerende 
visuele ode van Reber Dosky (Radio Kobani) aan doorzettingsvermogen en 
moederlandsliefde.  
 
Mokum Filmdistributie brengt Sidik en de panter op 2 april 2020 uit in de 
filmtheaters en via Picl. 
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OVER REBER DOSKY  
 

Reber Dosky (1975, Dohuk / Koerdistan) is een Koerdisch-
Nederlandse filmmaker. Sinds 1998 woont hij in 
Nederland. In 2013 studeerde hij af aan de Filmacademie 
met de film The Call (2013), over de impact van oorlog en 
ontheemding op de relatie tussen een vader en een zoon. 
Met The Sniper of Kobani (2015) beleefde Dosky zijn 
internationale doorbraak en won prijzen in onder andere 
Canada, Brazilië, Nederland, Egypte, Italië, Japan en 
Mexico. Hij regisseerde ook de eerder op IDFA bekroonde 
Radio Kobani in 2016.  
 
 

 
REGISSEUR REBER DOSKY OVER SIDIK EN DE PANTER  
 
Ik ben in de bergen van Noord-Koerdistan geboren. Mijn opa en mijn vader waren 
Peshmerga (Koerdische strijders) in Irak. In 1975 moest mijn familie vluchten voor 
het regime van Saddam Hoessein. De vlucht ging in de richting van de Turkse grens, 
naar de heuvels en bergen van het Barzan-district in Noord-Irak. Onderweg ben ik 
geboren. We hebben daar jaren ondergedoken geleefd. Ik weet nog dat als mijn 
moeder een wens had, ze zich met open armen tot de bergen richtte en bad tot de 
bergen. Ik ben dat beeld nooit vergeten. En nu zie ik het terug, in het werk van mijn 
beoogde hoofdpersoon: voor Koerden zijn de bergen heilig. 
  
Mijn vroegste herinneringen zijn verbonden met dit gebied. Ik ben opgegroeid bij 
mijn oma. Ze woonde in een klein dorp omringd door de bergen. Ze had een 
groentetuin, geiten, kippen en een leuke hond waar ik veel tijd mee doorgebracht 
heb. Soms vond ik haar een beetje gek. ‘s Morgens wenste ze al haar dieren 
‘goedemorgen’, ze sprak zelfs met haar druiven en groenten: “Jullie doen het heel 
goed”. Elk dier had een naam. Ze kende het karakter van haar dieren tot in detail. Ze 
had respect voor de natuur en bracht mij dat ook bij. 
 
Nadat mijn opa in 1975 door het regime van Saddam vermoord werd nam mijn 
vader het wapen van zijn vader over en nam mijn oma de leiding over de familie. De 
meeste mannen zaten in de gevangenis. Mijn oma en moeder vertelden altijd het 
verhaal van mijn opa die in de bergen vermoord was en mijn vader die nu in de 
bergen was om ons land te verdedigen. Het was altijd spannend als er helikopters 
richting de bergen vlogen. Als jongen ging ik dan ook, zoals mijn moeder, bidden 
richting de bergen dat ze mijn vader niet zouden zien. Veel later zou ook mijn zus 
zich bij de gewapende strijd aansluiten. Ze werd vermoord door Turkse militairen. Zij 
was het laatste gezinslid dat ik kwijtraakte in de bergen. 
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Ik heb nu een documentaire gemaakt waarin deze bergen niet zo maar decor zijn, 
maar de eigenlijke hoofdpersoon. De bergen in dit gebied hebben een geschiedenis 
die nauw is verweven met decennia van Koerdische strijd, met onderdrukking en 
oorlog. Ook met vernietiging van dorpen en natuur, door gebruik van gifgas, 
bommen en door de recente oorlog. De bergen zijn adembenemend mooi en 
afschrikwekkend tegelijk. 
 
Om de bergen als zodanig te kunnen portretteren heb ik ogen nodig, de ogen van 
een gids. Iemand die alles ziet, alles weet, maar niet iemand die ons simpel alles gaat 
uitleggen. Hij moet betrokken zijn, hij moet als het ware de belichaming van de 
bergen zijn, van de geschiedenis en van het hier en nu. 
 

 
 
In Sidik heb ik iemand gevonden die deze bergen wil beschermen: het leven dat er 
ooit was terugbrengen, het evenwicht tussen mens en natuur herstellen en 
bewaken. Sidik is mijn ideale gids. Via hem kan ik kijken. Via hem kan ik heden en 
verleden, verschrikking en wederopbouw, strijd en verbroedering, kortom alles wat 
deze bergen heilig en gruwelijk maakt, in beeld brengen. Sidik heeft een droom, die 
een metafoor is voor het gevoel dat ik met de film wil oproepen – hij wil dat de 
panter terugkeert in de bergen. Voor mij betekent de terugkeer van de panter zo 
veel als een herstel van het leven waarin de bergen een ‘ziel’ hebben, zoals mijn oma 
die kende. 
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Mijn vorige documentaire, Radio Kobani, gaat over de vraag hoe je tussen de 
puinhopen een nieuw leven opbouwt, hoe je pijn en verlies verwerkt. Hier ligt een 
parallel met SIDIK EN DE PANTER: Sidik is een man die aan het begin van alles staat. 
In de natuur, die hij probeert te beschermen, weer gezond te maken en in balans te 
brengen. 
 
 

 
 


