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زياد بوون بكات و زياد بوون بكات و   ثيشبيين دةكةم بة هؤي رةنطدانةوةيةكي دراماي جومعة خؤسوتاين ئافرةتان روو لةثيشبيين دةكةم بة هؤي رةنطدانةوةيةكي دراماي جومعة خؤسوتاين ئافرةتان روو لة
  منيمني ئة ئةهاديهادي ....  ....   خؤسوتاين ثياوانيش زياتر بيتة ئاراوةخؤسوتاين ثياوانيش زياتر بيتة ئاراوة

  
بةهؤي رةنطدانةوةيةكي دراماي جومعة لة داهاتوودا دياردةي خؤ سووتاندين ئافرةتان  وا ثيشبيين دةكةم
 .  بيتة ئاراوة زياترن بكات و خؤسووتاندين ثياوانيشروو لة زيادبوو

تويذينةوةي  (دراما كاتيك باس لة كيشة كؤمةالَيةتيةكان بكات راستةوخؤ دةبيت بة جؤريك لة 
داناين ريطا ضارة بؤ كيشة دياريكردن و كة هةلَدةسيت بة ) خزمةتطوزاري كؤمةالَيةيت، كؤمةالَيةيت

يةيت رةضاو الَةؤية وا ثيويست دةكات كة بنةماو قؤناغةكاين تويذينةوةي كؤمكؤمةالَيةتيةكان هةر ب
 ثيويستة ئةو كةسانةي كة لة كاري هونةري و راطةياندندا كاردةكةن شارةزاييان هةبيت لة بوارة وبكريت 

ؤراين ثسث جؤراوجؤرةكاين كؤمةلَناسيدا خؤ ئةطةر شارةزاش نةبيت ئةوا وا باشترة ئيستشارة بكات بة
بةالَم ئةطةر رةضاوي بنةماكاين ، ئةم بوارة بؤ هةلَسةنطاندين بابةتةكة لة ثيش ثةخش و بالَوكردنةوةدا

كؤمةلَناسي و تويذينةوةي كؤمةالَيةيت نةكرا ئةوا لةبايت سوود زةرةري زياتر دةبيت وة لةبايت ئةوةي 
 مةبةست دروست دةكات كة_  سليب _  خلراثو رةنطدانةوةي كيشة ضارةسةر بكات خؤي دةبيتة كيشة

بةتايبةت  (زانستة جؤراوجؤرةكاين كؤمةلَناسي ضونكة هونةر و دراما بةيب رةضاوكردين، نةبووبيت
وةك ئةوة واية كة تفةنط بنيني بة تاريكييةوة كة ..) زانسيت تاواين كؤمةالَيةيت، دةرونزاين كؤمةالَيةيت

كيكامنان بثيو دراوسي تةوة ، ترةنطة هاوريَت قسة وةك طووللة واية كة دةرضوو ناطةِريهةرووةك دةوتري
رةنطدانةوةكان ، رةنطدانةوةكاين درامايةكيش كة ثةخشكرا تازة ناطةِرينريتةوة، قةوانةكةي خؤي

 . يةشيوةي الشعور و تلقائي و السايكردنةوة وةردةطريين و كاري سليب يان ئيجايب ليدةكةويتةوة
عاي ئةوة ناكةم كة شارةزايةكي بواري كؤمةلَناسيم بةلَكو بة سوود وةرطرتن لةو زانياريانةي ليرةدا ئيد 

وةرم طرتوون و بةثشت بةسنت بة هةندي ميتؤدو سةرضاوةي زانسيت و لة سنوري  لة مامؤستا بةريزةكامن
بنةما و  وهةمو خؤمدا وةك خويندكاريك هةنديك سةرنج و تيبيين دةخةمةروو كة برييت نية لة
بِرطة ، دراما، فليم (مةرجةكاين تويذينةوةي كؤمةاليةيت و ئةم سةرجنانةم بةطشيت بؤكارة هونةريةكانة

هةولَمداوة هةندي لة سةرجنةكان ببةستمةوة بة دراماي جومعةوة كة لة رةمةزاين ئةم  و....) كؤمييديةكان
 . يشنتةبؤ ئاساين تيط، سالَدا ثيشكةشكرا

مةبةستم زةرب هينان نية بةسةر بةرهةمةميكدا ، بةدلَيكي فراوانةوة وةربطرييت  سةرجنانةمهيوادارم ئةم 
و سليب هةية بةلَكو سةرجنةكامن وةك بذاركردنيكة كاتيك  اليةين ئيجايي هةموو بةرهةميك ضونكة

نةبيت و لةناوي جووتياريك بؤ بةرهةمةكاين دةيكات هةتا طذوطياي زةرةرمةند بةسةر بةر هةمةكةدا زالَ
 . نةبات

 :رةنطدانةوةكاين  شيكردنةوةي هةنديك اليةن و خستنة رووةكاين دراماي جومعة و
دةبيت روون وئاشكراو بةرجةستة بيت بة  كة دةويستريت باس بكريت) تويذينةوة يان دراما (كيشةي 

تا ) 1 (ن نةكريت و ئالَوز نةكريتبةهؤي تيهةلَكيشاين دياردةو كيشةي تر وو، تةركيزي خبريتِ روو و
بةالَم لةم درامايةدا ، بينةر بة ئاساين كيشةكةو هؤكارةكاين دروستبووين و ِريطا ضارةسةرةكةي ببينيت

ئايا  (نازانري مةبةست و كيشةي سةرةكي ضية، بةهؤي ئالَؤزيةوة كيشةي سةرةكي ديار نيةو ووونة
دواكةوتوي طةنج و نزمي ئاسيت ، خؤشةويستةية، خؤسووتاندنة ،مةبةست زؤلَمي باوكة لة منالَةكاين

  ) . ، ، ، دةي مةشروب خواردنةوةيةديار، رؤشنبريية
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، دةور، دياردة (ليكبدريتةوة كة ئايا ئةو دياردةو منونةي وةرطرياو بؤ دراما يان تويذينةوة دةبيت باش 
كة دةبيت  و تةعبري لة كؤمةلَطا دةكات باس دةكريت تاض رادةيةك دةاللةت كة ي) ضةمكانة، حيوار

دوور بيت لة و  وةك خؤي نيشانبدات نةك وةك ئةوةي نووسةر دةيةويت كة ببيت  بيت واقيعيةواقعيانة
دووربيت لة ريكالمي بازرطاين بؤ بابةتيك و  و _تويذةر _ نووسةر  حةزوو ئارةزوو وويستةكاين
روةها دةبيت دياردةكةش دياردةيةكي ناسراو واقعي و بالَو بيت نةك هة، . و جوانكردين لة بةردةم بينةردا

زؤلَمي باوكان لةو سةردةمةدا ئةوةندة  ئايا بؤ منونة لةم درامايةدا، كيشةيةكي الوةكي و تاكة كةسي بيت
بالَوبوة يان طةجنان بةو جؤرةبوون لة رووي نزمي ئاسيت رؤشنبريي و بالَوي دياردةي مةشرووخبواردن 

ضونكة ئةطةر بة باشي منونةو دياردةكة تةمسيلي كؤمةلَطا ؟ دياردةي خؤسوتاين ثياوان هةبووة  يانو
 . رةنطدانةوةو دةرئةجنامي باشي نابيت نةكات ئةوا بة ليكولينةوةيةكي تةواو دانانريت و

ينةر توشي بؤ ئةوةي ب طرنطن) و مرؤييسنوري زةمةين و شويين  (دراما_تويذيتةوة _ ضوارضيوةي  
لةم درامايةدا زةمةن ، ضونكة بة طؤِراين زةمةن و شوين دياردةكان و رووداوةكان دةطؤِريت، ئالَؤزي نةبيت

زةمةنيكي دياري  تايبةمتةندي ديار نية و تيكةلَوثيكةلَي هةية لةنيوان قسةو بابةتةكاندا هةر يةكةيان
هةر ) . تةكسي سةين زةرد، كاشي، دؤالر، شنبرييالوازي ئاسيت رؤ، رؤذانةي دينارونيوي (وةك كراون

لةبةر ئةو ئالَؤزية يةكيك لة هاورٍِيكامن وويت ئةم دراماية لةوةدةضيت مةبةست لةوةستا جومعة و حاجي 
ئةو لةو روانطةيةوة دةيووت ، مسايل دوو ئيدارةكةي كوردستان و مةبةست لة جومعةو ساحل ميللةت بيت

نة و دلَسؤزانة رةجني دةداو وخزمةيت وةستا جومعةي دةكردوو دةيووت ئةوة كة جومعةي شاطرد نةزانا
 دةلَيت ذيانت بؤ باش دةكةم ميشكي ثركردووم و سالَة وةستا جومعة دةخمةلَةتيين و15بؤ ماوةي 

بةالَم هيض حساب و ِريزيكيشي نةبوو الي وةستا جومعة مافةكاين ثشت ، ثارةكاين هةموو بؤ هةلَطرتووم
 . خيرابووطو

ئاشكراشة كة ِريبازي ميذووي واتة ، بوو) ميذووي وةصفي (ِريبازيكي دراماكة بؤ باسكردين بابةتةكاين 
خؤ ئةطةر بةيب شيكردنةوة و ِرخنة باسة ميذويةكة خبريتةروو  دووربوون لة سةردةم و واقيعي ئةمِرؤ

لة تويذينةوة يان  مةبةست  لة كاتيكدا نةبيت كةتةا_ ) 2 (ريبازي نيشاندان ئةوا دةبيت بة الوازترين
 ضونكة كارةكة تةا دةبيتة كاري وينةطريك يان ثةيامنيريك_  دراماكة بؤ ثاراسنت وئةرشيف كردن بيت
كة ئةوةش خؤي لة خؤيدا راكردنة لة ، و تةا ضاوي كاميراية كة هيض باسيكي نية لةسةر رووداوةكان

_ وةصفة_ بؤ طيرانةوةو وينة  ريبازي رةخنةي هةر بؤية ثيويستدةكات. رؤذانةكيشةكاين واقعي 
ِريبازيك كة ، وانةبيت ضونكة سلبيات و ئيجابيايت نقلَ كردووة كة هةنديكي ثيدةضيت ميذوياكان بكريت

ةئاميز بيت ثيشنيارو ضارةسةري ثيبيت و رةخن دياردةكة خباتةروو تويذينةوةو تةشخيصي بؤ بكات و
 ة خستنة رووة بة هيزترين ريباز بةنيازي ضارةسةركردين كيشةكان

لةخستنةروةيةكيدا بةرجةستةكردين مةشرووخبواردنةوة نيشانداين بةوةي كة زةرةري نية بطرة  
، ثلةيةكي زؤري ثيدراوة لة خستنةروودا و قازاجني هةية و ثةيوةندي كؤمةالَيةيت بةهيز دةكات كة

كة  لةطةلَ راسيت و ياسا كؤمةالَيةتيةكان دا ئةمةش ناطوجنيت، ووي ئاين بةشيوةيةكي سليبخستنةر
بةهؤي ضةندين تويذينةوةي زانستيانةو مةيداين زؤربةي كؤمةلَطاكان ثيي طةيشتوون كة لةم درامايةدا 

ةبيت دياردةي تاوان و هةتا ئاين لة كؤمةلَطايةكدا بووين ه (لةو راستية كؤمةاليةتية، تةواو ثيضةوانةية
هةروةها راستيةكي ، زياد دةكات الدان كةم دةبيتةوةو اليةين زةبيت كؤمةالَيةيت و ِريخستين كؤمةالَيةيت

كة لة هةندي دراماي ) ليكترازاين خيزانةكان هؤكاري زؤري الدان و تاوانةكانة، تر مةشرووخبواردنةوة
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كة رةنطدانةوةي سليب ليدةكةويتةوة لة ثاشاندا  دريتراستيانة نيشاندة ثيضةوانةي ئةم تريش دا
  . باجةكةشي كؤمةلَطا دةيدات

دور وسائل الضبط االجتماعي و اثرها  (بة ناونيشاين) فوزي جوان ئيحسان (لة ماستةر نامةكةي مامؤستا 
 ؤمةاليةيتتويذينةوةي كردةوة بة شيوةيةكي زانسيت و ثراكتيكي لةسةر زةبيت ك) من اجلرمية يف احلد

كة ثيكهاتةوة هةيكةيل ) ثةيوةندي بة تاوانةوة، ئةرك و سنورةكاين، تايبةمتةنديةكاين، هؤكارةكاين(
كؤمةلَطاي لةسةر رادةوةستيت و بة هؤيةوة تؤري ثةيوةندية كؤمةالَيةتيةكان لة نيوان دامةزراوة و 

 و رؤلَ دةبينيت بؤ اريزيت وسيستةمة جؤراو جؤرةكاين كؤمةالَيةيت ريك دةخات و كؤمةلَطا دةث
جؤرةكاين زةبت و رؤلَةكانيان لة  تويذينةوةكة دةربارةي، كةمكردنةوةي تاوان خؤطوجناندين ئةندامان و

عورفة ، ئاين، خيزان (وةك نارةمسي و زةبيت) راي طشيت، ياسا (رةمسي زةبيت كؤمةلَطادا وةك
و كؤمةلَيك ثيشنياري  زاسيت  دةرئةجنامي33 بة طةيشتوة كة لة تويذينةوةكةدا) كؤمةالَيةتبيةكان

هؤكاريكي نارةمسي  دةكات وةك  ِرةطةزي ئاينلةباس ، و كة زؤر ثيويستة طرنطي ثيبدريت خستؤتة روو
ثةرستشةكان  ثةيوةندي مرؤظ بة خوداوة ريك دةخات بة باوةِري تةوحيدو كردين كة يةيتالَزةبيت كؤمة

  ) 3. (ماين تري كؤمةلَطا ريك دةخات بة هؤي ِرةوشتةوةو ئةندا ثةيوةندي مرؤظ، و
دةبواية لة رؤلَي يةكيكي تردا ئةوة نيشان بدراية كة هةموو حاجيةكان ئاوا مامةلَيان نادرووست نيةو  

بؤ ئةوةي بينةر تيبطات ، كةساين تر هةن كة بة جواين لة ئاين طةيشتوون و رةفتاري باش ئةجنام دةدةن
م ئةوة الَئةطينا خودي ئاين باشة بة، لة ئاين رةفتاري ناشرين درووست دةكات خراثكة تيطةيشتين 

 . مرؤظةكانة بؤ سوودو بةرذةوةندي خؤيان ئاين بةكاردينن
مةشرووب كؤمةلَطا ريك دةخات و ئاين كؤمةلَطا   دةرئةجناميك نية ئةوة بسةملينيت كةوهيض ئامار 

ئةطةر لة درامايةكيش دا مةشروب نيشانبدريت دةبيت بة .  بيتدةشيوينيت لة هةر كؤمةلَطايةكدا
دياردةيةكي سليب خبريتة روو تا كةسانيك بةرةنطدانةوةي دراماكةو الساي كردنةوة توشي مةشروب 

ئاشكراية مةشروب خواردنةوة بة ناضاري و بةهؤي تةماحكاري و سوودي ماددي و ، خواردنةوة نةبن
ك لة تاوان و ومةشروخب، بة دافعي ئارةزوةكان يبوةتةوةجتاري لة كؤمةلَطادا جياردنةوة هؤكاري زؤري

، ئابووري، ئايين، تةندرووسيت، رؤشنبريي (و ثيوةريكي هةموو مةنتيق و دذايةيت هةية لةطةلَ الدانةكانة
ةسانةوة بةزؤري لةاليةن ئةو ك، وةالَمدانةوةيةكي خراثي ئارةزووي مرؤظة) . ، ، ، ، ، ئةفلَي، نةفسي

دةخوريتةوة كة كيشةيان هةية بؤ ئةوةي ماوةيةك دووربكةونةوة لة كيشةكاين واقيع بة هؤي 
تةخديربووين ميشكيان بةالَم ثاش ماوةيةك كة خووي ثيوةطرت دةبيتة دياردةيةكي خراث و بةردةوام 

ؤيةوة تؤشي ضةندين كيشةي لةطةلَ كةسةكةدا دةبيت و بة زةمحةت دةتوانيت وازي ليبهينيت و هةر بةه
نةفسي  (نةفسي مرؤظ سيبةشة ئةفالتون دةلَيت، نةفسي و ئابوري و تةندروسيت و كؤمةالََيةيت دةبيتةوة

ئةطةر نةفسي عاقلَ زالَبوو بةسةر هةردوو نةفسةكةي تردا ئةوا ) نةفسي ئارةزوو، نةفسي تورة، عاقلَ
م دةدات و دةطات بة بةختةوةري و بة ثيضةوانةشةوة دةست دةكةويت و كاري باش ئةجنا مرؤظ زانياري

ئةطةر نةفسي ئارةزوو يان تورة زالَبيت بةسةر نةفسي عافلَدا ئةوا مرؤظ كاري هةلَة ئةجنام دةدات واتة 
كارو . بؤ تاك و بؤ كؤمةلَطا بةندة بةوة وةالَمدانةوةكاين عةقلَ نةك وةالَمداانةوةي ئارةزوو بةختةوةوةري

دابينكردين خؤشبةختية بؤ مرؤظايةيت و هةموويان هةولَيان  ستةكان و هةولَةكاين مرؤظيشزان ئاماجني
بؤكردين كاري بةسوودة بؤمرؤظ و زانيين كاري هةلَةو ناثةسةندةو خؤدوورخستنةوةية ليي بةتايبةت 

 . زانسيت رةوشت باش و خراثي رةفتارةكان دياري دةكات
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تة يةكطرتوةكاين ئةمةريكادا دةرضوو لة ثاش الَ ياساي قةدةغةكردين عةرةق لة وو1930لةسالَي  

راثؤريت بةشي تةندروسيت كة بةرزيانكردبووة بؤ دةولَةت كة عةرةق خواردنةوة هةرةشة لة دوارؤذي 
وان هؤكاري زؤربةي كارةسات وتا، سةرةكيترين هؤي نةخؤشي و لةش دارزان و، ئةمةريكا دةكات و

 بؤ سةرخستين بريارةكة هؤكاري راطةياندن خرايةكار بؤئةوةش. وخوينِرشنت و تيكضوين خيزانةكانة
، نؤ هةزار مليون الثةرة دةربارةي زياين عةرةقخواردنةوة نوسرا، شةستوثينج مليون دوالر سةرفكرا

و نزيكةي  غةرامة سةندراضوار مليون دوالر ، دووسةد كةس لة سيدارة دراو نيومليون كةس زينداين كرا
 م دواي سي سالَ دةولَةت بريارةكةي هةلَوةشاندةوة ضونكةالَبة هةزار مليون دوالر دةسيت بةسةردا طريا

حةزيكي ناوخؤي نةبوو لةاليةن كةسةكانةوة بؤ دوركةتنةوة لة مةشروخبواردنةوة و تةا زؤركردن و 
  ) 4. (وويسيت دةسةالَت بوو بؤية سةركةوتوو نةبوو

نيشاندان ئةكتةرةكان لةحةمام و كايت كة الشةيان دياربيت كة ئةوة  خستنةروويةكي تر لة دراماكةدا 
وثيشكةوتن ئةوةية بؤضونيكي ئيجايب يان ضارةسةريك  طؤران، ماناي ثيشكةوتن و طؤران ناطةيةنيت

ة فيكرة ئيجابيةكان كة داوا يةكيك ل وةك. فيري خةلَك بكريت كة لة ذياين رؤذانةدا سودي ليوةرطريت
دةكات خةلَك دةبيت بضن بة دةم كيشةي يةكتر و هاوكاري يةكتر بكةن و هاوِرييةيت كةساين خراث 

، هةروةك لة هاوكاريةكاين عمر فالش بؤ طرتين وينةي ئةو سةيارةيةي كة لة منالَةكةي دا، نةكةن
 سةير لة رؤلَي مامؤستا مةهديداية كة رؤلَي بةالَم، هاوري خراثةكاين سةركةيت حاجي برامي لة وازهيناين

بؤ وينةت  رؤلَة تؤ هةقي ئةو طيرة وكيشةيةت ضيبوو( كةسيكي رؤشنبري دةبينيت كةضي بة عومةر دةلَيت
لةوةش سةيرتر لة رؤلَي مامؤستا مةهديدا ئةوةية كة كاتيك مةال ) ! ئةها ضيان ليكردوويت طرت

جا ض ( بةثيضةوانةي مةنتيقي فيركارةوة مامؤستا مةهدي دةلَيت، ةوة حةرامةنةمجةدين ثيي دةلَيت ئ
كة ئةوةش ناطوجنيت بةتايبةت . ) فيرمان بكات ئةوة حةرامةو ئةوة حةاللَةثيويست دةكات كة خةلَك 

 . بؤ ضاكة رؤلَ و بريكردنةوةي مامؤستادا كة بةردةوام كاري فيركردنةو رينيشاندةرة لةطةلَ
كة هيض ) واية واية راستةكةي (دةربِرينيكي زماين وةك شكاندين رةمزيك يان :نةروويةكي تر خست 

زؤر ئاسايية كة ، ثيويست ناكات ئةو ووتةية لة ووتةيةكي ئاساييةوة بكريتة ووشةيةكي طالَتةجاري
يبطرييت نةك طالَتةي هةركةسة و هةر ناوضةيةك جؤريك لة دةربِرين و زاراوة بةكارينيت دةبيت ريزي ل

بةداخةوة زؤر لة بةر هةمة كوورديةكان بابةتيكيان بريتية لة شكاندين رةمزيك  ثيبكريت و بشكينريت كة
 بكريت و ئةو اليةنةي تيدا نةبيت ضونكة رةنطدانةوةي سليب هونةركة دةتوانريت . يان دةربِرينيك
 بةتايبةت لةناو مندالَ و بةكاري دينيت بؤ طالَتةكردنكة ئةو دةربِرينة زؤر كةس  ليدةكةويتةوة

، و دةبيتة هؤي تيكداين ثةيوةندي و كةمِريزي لة كؤمةلَطادا خويندكاردا مامؤستاكان بةوة بيزار دةكةن
ئةمةش داهينانيكي خراثة ئةطةر ئةم ووتةية لةمةوثيش هةبووبيت بةم شيوة بةربالَوةي ئيستا نةبووة و 

 . ي طالَتةجاري نةبووة بةلَكو لة ناو خةلَكيدا بةئاسايي ووتراووة سةيركراوةرةمز
و داتاشني و بالَوكردنةوةو  داهينان:  بةطشيت خستنة روويةكي خراثي تري بةرهةمة هونةريةكان 

) بةرميلة بارووت (وةك ناوبردين كض بة، دةولَةمةنكردين فةرهةنطي ناووناتؤرةو جنيو و ووتةي ناشرين
هاوِريةكم وويت نةك ، ة رةنطدانةوةي و تيِروانيين سليب ليدةكةويتةوة بةرامبةر بة كض لة كؤمةلَطاداك

، بةرميلة بارةووت نني بطرة بةر ميلة ئالَتوونن نةدةبوو ئةو ووتةيةي تيدا بواية ضونكة بنةماي كؤمةلَطان
و  ناشرين ووشةي نيتةوةدةطةشي ئاشكراية ووشةي جوان وناسك هؤش و هةست و ثةيوةنديةكان
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، بطرة ثةيوةنديةكان دةشيوينن و دةبنة هؤكاري كيشة برينداركةر هيض سووديك بة كؤمةلَطا ناطةيةنيت
بةلَكو ووتةو كرداري جوانة كة بةداخةوة  بةهيض جؤريك هونةر برييت نية لةداتاشيين ووتةي ناشرين

 . رؤلَيكي زؤر دةبينن لةم بوارةدا ةرنامةشزؤريك لة فليم وسيدية بازاريةكان و بةرنامةي ب
،  و تةسليم بوون بة واقيعي نةخوازراووخراثةرةنطدانةوةيةكي نةطةتيفانةي تري ثةخشكردين بؤضوين  

؟ ئيمة هةتا كةي ذيامنان وةها بيت (لة وةالَمي ثرسياري جومعة لة حيواريكي جومعةي شاطردو صاحل دا كة
ضاوي لة ئيمة نةماوةو ثشيت كردؤتة ،  خوا بكة هةتاكةي جومعةو صاحل وا بذينثرسيار لة (صاحل دةلَيت) 

طرفتةكة لةوةدانية كة ساحل وا دةلَيت لةوةداية كة هيض رةخنةيةك لةم بؤضونة نةطةتيفة نةطرياو ) ئيمة
 وةرطريا ئةطةر الي كةسيك دةكاتخراث بؤضوين نةطةتيغانة كاريكي ، راست نةكرايةوة تابينةران تيبطةن

كة _ رةخنةطرتن لة غةيب ) . 5 (ئيتر تواناي طؤران وبةرةو ثيشضوين نامينيت و لة هةولَدان دةكةويت
كةسيك  واتة: بريتية لة بةشيك لة فيلَة بةرطريةكان كة لة دةروونناسيدا باسي ليوة دةكريت   _نةزانراوة

ئةوةش بؤضونيكة تةواو ثيضةوانةي عةقل . تركةمتةرخةمي و شكستةكاين خؤي دةخاتة ئةستؤي يةكيكي 
) دةمريت و بذي بؤ دنيا وابزانة كة قةت نامريت بذي بؤ دوارؤذ وابزانة بةياين (هةروةك دةوتريت، و دينة

زؤر كةس هةية لة جيهاندا كة بة هؤي هةولَ و  خودا بؤ كةسي نةبريوةتةوة كة هةر بةشاطردي بذي. 
ن لة كارطووزاريةو بووة بة كةسيكي سةر كةووتوو ضةندين ثلةي تيكؤشانةوة لة شاطرديةوة يا

تيك ئةوةش الَ و سةرؤطي ووبووةتة سةرؤكي كؤمثانيا تةنانةت هةبووة، كؤمةالَيةيت بةرزي بِريوةو
خوداوةند  (هةولَدانيش لة بةردةم كةسدا دانةخراوةو هةروةك دةوتريت،  هةولَدانو بةئريادةوة

دةبواية . دةبيت هةولَي بؤ بدات)  بالَندةيةك داناوة بةالَم ناخياتة هيالنةكةيةوةدانةوةيلَةي بؤ هةموو
رؤلَيكي كةسيكي تر هةبوواية لة دراماكةدا منونةي هةولَدان وسةركةوتن بواية لة شاطرديةوة بطةيشتاية 

تا مةهديةوة لة يان هيض نةبيت نةقدي ئةو بؤضونة نةطةتيفة بكراية لةاليةن مامؤس بة ثلةيةكي بةرزتر
ئريادةو هةولَدان نةك  ذياندا بةندة لةسةر هةتا بينةر تيبطات كة سةركةوتن لة، حيواريكي تردا

بة واقيعي  ضونكة تةسليمبوون، نةزانراوةكي خراثي ناواقعي لؤمةكردين غةيب و تةسليم بوون بة بؤضوني
طؤران و باشكردين ذيان و واقيعي نةخوازراو الي دين و عةقلَ قبولَكراو نيةو هةردووكيان هاين  نةخوازراو

 . بةالَم بة شيوةيةكي طوجناو كة خراثةي بؤ كةساين تر نةبيت دةدةن
خستنةروويةكيتر نيشاندان و ثيكةوةبةستين نةفامي طيلي بة كةمئةنداميةوة وةك لة رؤلَي جومعةي  

 بكريت بة نةفامي و طيليوة كة لة زؤر بؤضي دةبيت ناتةواوي زمان و دةربِرين ثةيوةست، شاطرددا ديارة
ئةوةش رةنطدانةوةي سليب درووست دةكات لةسةر ذياين ئةو  بةرهةمي تريشدا ئةوة دوثات دةكريتةوة كة

طرفيت بايلوجي و كةمئةنداميان هةية و تيروانيين كؤمةلَطا بةرامبةريان  كةسانةي كة لة كؤمةلَطادا
نةفامي و طيلي ثيكةوة طرينةدراوة  و كةمئةندامي كة لة راستيشدا، كةدةطؤِريت بةهؤي رةنطدانةوةي دراما

ناتةواوييان هةبووة لة رووي بايلوجيةوةو  بةلَطةش ئةوةية كة ضةندين زاناو بليمةيت جيهان
 . سةركةوتووش بوون لة ذياندا

و نابيت ) ةوةدادراما و تويذين (طرنطترين ئامانج و مةبةستة لة داناين ضارةسةري طوجنا و مةنتيقي 
 كيشة حالةيت دا نني و لة يةك ئاسيت تيطةيشتنان هةموويانبةجيبهيلَريت بؤ بينةر ضونكة بينةر

 يان ئةوانةي تيطةيشنت و رؤشنبريي باشداننيكة لة ئاستيكي  (جؤراوجؤرو جياوازة ئةوانةي اننةفسي
سةريان يلَ ) كدانةوة و شيكردنةوةيان نية تواناي لييان ئةوانةيدان و اليةين نةفسيان ئالَؤزةلةكيشة

وةك ئيسفةنج شتةكان وةردةطرن و كاريطةر ، ث درووست دةكات لةسةرياندةشيويت و رةنطدانةوةي خرا
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، هةلَبسةنطينيت و لةكايت كيشةدا ئةجنامي بدات رةنطة كةسةكة رةنطدانةوةي دراماكة بةثةسةند، دةبن
جطة ، كيشةيةدا بوورد بة ضارةسةر لة بةردةم ئةو كةسةدا كة لةو ضونكة دراماكة هةر خؤكوذي دياري ك

بةو ) جومعةو سةمرية خؤيان سووتان (لةوةش ئةو حيوارةي كؤتاي دراماكة كة مناالَن دةيانووت
و دةيانةوي  هةية شيوةيةو بةو دةنطة بةرزة دةرئةجناميكي خؤش دةداتة دةست ئةوانةي كة كيشةيان

هةنديك خؤي دةسووتينيت بةس بؤ _ خؤي تيدا دةبينيتةوة و ضيذي ليوةردةطريت خؤيان بكوذن ضونكة 
يؤ كردين  بيطومان تةقليديش زؤر دةوري هةية لةذياندا _ئةوةي باسبكريت وخةلَك كيشةكةي ببيستيت 

اين دراماو كاريطةري هةية بؤ منونة نيشاند رؤشنبريانيش دا تةنانةت لةناو، كاري ضاكة يان كاري تاوان
 . ئةزمووين كةسان و ووالَتاين ترة تايبةتكردين بة مانطي رةمةزانةوة خؤي لة خؤيدا تةقليدي

سةمرية نةمردناية بينةر ئةواين بدياية نةخؤشخانةوة بة دةست ئيش و  جومعةو دةبوو لة دراماكةدا 
مةال و دوو  سي، ربياية وئازاري خؤسوتاندنةوةكةيان بيانناالَنداية و هةلَويسيت ثةشيمانيان دةرب

زؤر زةرورة كة ئةلقةيةكي تر دابةزيت هةر لةم . مامؤستاكةش ئيدانةي ئةو هةولَة خؤ كوذيةيان بكرداية
جؤرة ئةوا سوودي دةبيت بؤ ئةو كةسانةي  ئةطةر ئةلَقةيةكي تر بكريت بةم، ئةوة روونبكاتةوة درامايةدا

 قيزةون دةبيت و بة ضارةسةري دانانيت و ئةجنامي ترسناكيضونكة خؤسووتاندين لةال ، كة لة كيشةدان
 . لةريطاي دراماكةوة خؤسوتان دةبينيت

كاتيك كؤمثانيايةكي دةرمانسازي دةرمانيك بةرهةم دينيت ئةوا ضةندين جار هةلَسةنطاندين بؤ دةكةن  
 يستة بؤ بةرهةمهيناين هونةريهةر بةو شيوةيةش ثيو، تا موزاعةفات و اليةنة سلبيةكاين كةم بكةنةوة

 ثسثؤراين بواري كؤمةلَناسي دراماي جومعة لةاليةن ئةطةر دةقي، هةلَسةنطاندين ثيشينة بكريت
هةلَسةنطاندين بؤ بكراية ئةوا بِةراو سةرجنةكانيان دراماكةيان دةولَةمةند دةكردوو الينة سلبيةكانيان 

 ة ئيستا بة زةرورةت ثيويستمان بةسةدان ووتاريك _شيوةية دةرنةدةضوو  ضارةسةر دةكرد و بةم
زاناياين ئايين و كؤرو سيمنار هةية هةتا ئةو ِرةنطدانةوة خراثانةي ئةم دراماية راست رؤشنبريان و 

وة ئةم ، كيشةدا تةا ضارةسةر خؤسوتان نية كة لة كايت بؤ ذنان رونيبكةنةوة بةتايبةت، بكةنةوةو
وو لةباربرد كة دةكرا بؤ قيزةونكردين دياردةي خؤسوتان و ريسةكة سةر دراماية ئةو هةوالَنةي هةم
و لة ثاش ماوةيةكي تر ئةطةر ديراسةيكي مةيداين بكريت بؤ رةنطدانةوة ، لةنوي بوةوة بة خوري

 . لةكؤمةلَطادا ئةوا ئاسيت سلبيتةكاين لةزؤر بواردا دةبينريت سلبيةكاين
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