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ضيذ و ةرطرتن لة ئازارداين ضيذ و ةرطرتن لة ئازارداين   هونةري تةقليدوهونةري تةقليدو): ): خةثةطيان بوخؤمخةثةطيان بوخؤم((كورتة فيلمي ئاراس كورتة فيلمي ئاراس 

  **هادي ئةمنيهادي ئةمني......رةطةزي بةرامبةررةطةزي بةرامبةر

بةآلم ئةوة كؤمةلَطاية لة ، خاوةن دةرونيكي ئاشتيخوازو تةندروستةدا يسةرةتاي بوون مرؤظ خؤي لة 
سةندي دةكات، بةتايبةت لة رؤذطاري ريطاي دامودةزطاكانيةوة فيري شةرانطيزي و رةفتاري ناثة

بينراوةكان دةوريكي زؤريان هةية لة ثةروةردةكردن و دروستكردين راي _  بيستراوئةمرؤماندا كةنالَة
كاريطةري دةكةنة سةر ثيكهاتةو رةفتاري كؤمةآليةيت بة ئيجايب يان سليب، يان كةسايةيت و  و، طشيت

  .يت و كؤمةلَطةي شةرانطيز و الدةرو تاوانكار دروست دةكةنكؤمةلَطةي ئارام دروست دةكةن يان كةساية
 كؤمةلَطا ئارام نابيت و كيشةكان كةمنابنةوة، كاري مامؤستاكان سةركةوتوو نابيت لة ثةروةردةكردين 

  .نةوةيةكي ئاشتيخوازو ئاكار جواندا تا راطةياندن ثةيامي ئاشيت و ئيجايب ثةخش نةكات
 بةو ثةيامةيان هةلَدةسةنطينرين كة ئاراستةي كؤمةلَطاي دةكةن، ئايا ثةياميكي يش راطةياندنكاين كةنالَة

ة ب.ئيجابية يان ثةياميكي خراثةو دةبيتة هؤي دروستكردن و برةودان بة الدان و كيشةي كؤمةآليةيت
 ئةوةمان بؤ دةردةكةويت كة ئاسيت رؤشنبريي و خؤمانبةرنامةكاين كةنالَةكاين  سةرجندان لة

  .ؤشياري كؤمةآليةتيمان لة ض ئاستيكدايةه
 هةندي بةرنامةو فيلم بةشيوةي و روذاندين ئارةزوةكان و ئاراستةكردين بةشيوةيةكي نةطوجناو برةو 

تاوانباران لة لة ليكؤلينةوةكان ئةوة دةردةخةن كة زؤر هةنديك دةدةن بة كاري نةشياو لة كؤمةلَطادا، 
  . فيري رةفتارة تاوانكاريةكة بوونبةهؤيةوةوون بة هؤكاين راطةياندنةوةو، ثيش تاوانةكةيان كاريطةر ب

 ثيويستة ئةو كةسانةي كة لة كاري هونةري و راطةياندندا كاردةكةن شارةزاييان هةبيت لة بوارة 
 بة ثسثؤراين ئةم اتجؤراوجؤرةكاين كؤمةلَناسيدا خؤ ئةطةر شارةزاش نةبيت ئةوا باشترة ئيستشارة بك

ارة بؤ هةلَسةنطاندين بابةتةكة لة ثيش ثةخش و بالَوكردنةوةدا، بةالَم ئةطةر رةضاوي ئةوة نةكرا ئةوا بو
لةبايت سوود زةرةري زياتر دةبيت و، لةبايت ئةوةي كيشة ضارةسةر بكات خؤي دةبيتة كيشةو 

 ئةو رةضاوكردنة و ةك  دروست دةكات كة مةبةست نةبووبيت، هونةرو دراما بةيبي و ارةنطدانةوةي خراث
ئةوة و اية كة تفةنط بنيني بة تاريكييةوة كة رةنطة هاوري و دراوسيكامنان بثيكيت، هةرووةك طووللة و 

 ناطةِريتةوة قةوانةكةي خؤي، رةنطدانةوةكاين كارة هونةريةكانيش كة ثةخشكرا  تةقيندرااية كة
  .ة و ةردةطريين و كاري سليب يان ئيجايب ليدةكةويتةوةناطةِرينريتةوة، يةشيوةي الشعورو السايكردنةو

ديانةمان لة بةردةستاية كةضي ناتوانني اد بةراسيت جيطاي ئةسةفة كة ئةو هةموو هؤكارو توانا م
ثةياميكي ئيجايب ليوة ثةخش بكةين بؤ كؤمةلَطاكةمان، كة ثيدةضيت هؤكةي ئةوة بيت كة ليذنةي 

، هةروةك  كة شارةزابن لة بوارة كؤمةلَناسيةكاندا نية بؤ كارة هونةريةكانهةَلسةنطاندين شارةزامان
بينيمان بة زماين حالَ و كرداري لةريطاي دراماي جومعةوة بةو ذن و كضانة و وترا كة ئاسيت رؤشنبرييان 

 فيلمي ، ئيستاش لة ريطاي كورتة)خؤتان بسوتينن(الوازةو لة مالَةوةن و كيشةيان هةية ثييانووترا 
ئاراسةوة طةجنة كورةكان هاندةدرين كة ئيستفزازي كضان و ذنان بكةن و لة ريطادا بيزاريان بكةن، كاتيك 

  .بة كةسييت و مايف خؤيانةوة دةضنة دةرةوةي مالَ بؤ جيبةجيكردين كارةكانيان
ةيامي ئاشتيخوازانةو  كةنالَةكاين راطةياندن ئةطةر مةبةستيان خزمةتكردين كؤمةآليةيت بيت دةبيت ث

بنياتنةرانة ثةخش بكةن، دةبيت ثةيامةكاين دةاللةت بيت لة خواست و ثيداويستيةكاين كؤمةلَطةو 
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 ثةروةردة بكةن كةرةفتار باش ن و طوجناوبيت لةطةلَ و اقيعي كؤمةآليةتيدا، تا كةسيتيةكي دةرو
 و ثركردنةوةي كايت رةت و ماددةو ناوبانطمةبةستييان جتا بةآلم ئةطةر.زةرةرمةند نةبيت بؤ كةسانيتر

 مانةسةرجنن خزمةتكردنة بؤية ئةم ابيت ئةوة شتيكيترة، بيطومانيشم كة كةنالَةكامنان مةبةستيبةتالَ 
  .دةخةمةروو

ضاوديري ئةوا  خؤ ئةطةر بوتريت ئةوة ئازاديةو كي ضي و ضؤن ثةخش دةكات ئازادة، ئةطةر و ابيت 
ت ناكات، هةر كةسة ئازادة خؤراكي ذةهراوي و بةسةرضوو بفرؤشيت بة تةندروستيش ثيويس

ش تةندروسيت بةوضةشنة طرنطي ثيدةدربت  بؤ ئةنداماين كؤمةلَطا ضؤن تةندروسيت جسميكةواتة.خةلَك
نةفسي و كؤمةالمةآليةيت دةبيت بثاريزريت، هةرضةندة هةموو كؤمةلَطايةك كيشةي تيداية بةالَم دةبيت 

  .ري راطةياندن ئيجايب بيت نةك هاين كيشةو الدان بداتدةو
 كردلة شكلَدا تةقليدةو لة ناوةرؤكدا هةلَطري ثةياميكي  بةرجةستةو منايشي كورتة فيلمي ئاراس ئةوةي

كضيك سةرطةرمي كاري خؤيةيت كوريك ئيستفزازي دةكات، مجهوري ناو (سلبية كة ثوختةكةي بريتية لة 
ئةم  ...)وان سةيري كورةكة دةكةن كة لة حيوارةكاندا دةلَين ئازاية، كوري و ا كةمةفيلمكةش و ةك ثالَة

بريتية لة تةقليدي رةفتاري كؤمةلَطايترو ضيذ و ةرطرتن لةكردين رةفتاري ناثةسةندو بةرجةستةكردنة 
ي و ماف و كة عةقل و دين و ياسا هةموويان سةربةخؤ).كض، ذنان(ئيستفزازو ئازارداين رةطةزي بةرامبةر 

  .كةسييت ئافرةت دةثاريزن نابيت بريندار بكريت و سوكايةيت ثيبكريت و ريطةي ثيبطرييت
 ئةم فيلمة رةنطدانةوةي خراثي دةبيت لة سةر طةجنان بةهةردوو رةطةزةوة، ضونكة جؤريكة لة ريطةثيدان 

نة بة عةقلَيةيت ناتةندروست و ثةسةندكردين رةفتاري ناشياو بةرامبةر بةكضان و ذنان، برةوداو 
دةستدريذي كردنة سةر ريزوو ذيان و كةسييت ثاريزراوي كضان و ذنان كاتيك كة لةمالَ هاتونةتة 

  .دةرةوةو سةرطةرمي كاري خؤيانن
كؤمةلَطاكةمان كؤمةلَطايةكي تةقليدية،  لةبةرئةوةي ريذةو ئاسيت رؤشنبريي لة كؤمةلَطاكةماندا الوازة، 

  لة ئةجنامينةك،  زؤر بالَوة، زؤر لة رةفتارو بةهاكامنان بةرئةجنامي السايكردنةوةيةدنةوةالسايكر
 و اقيعي و بةزانست و ئاطاييةوة، بةتايبةت الي هةرزةكارو منداآلن و دن و ثيداويسيتهةلَسةنطان
ثاشان تةقليدي  بينينةوةو طايوة كة زؤربةي زانياري و رةفتارةكانيان و ةردةطرن لة رييانةنارؤشنبري

  .بةهةمان شيوة رةفتارةكاين ئةم فيلمةش و ةردةطرن و كضان بيزار دةكةن.دةكةن
رؤشنبري، بؤمنونة ئةو ،  تةنانةت تةقليد دةبينريت لةو كةسانةشدا كة دةناسرين بة هونةرمةند

ضونكة . كوردي نيةسةماكردنة كة ئاراس لة فيلمةكةدا دةيكات تةقليدةو بةرئةجنام و هةلَقوآلوي كؤمةلَطاي
ة بؤ كؤمةلَطايةكيتر ركؤمةلََطايةك تايبةمتةندي و كيشةي خؤي هةية ئةوةي بؤ كؤمةلَطايةك ضارةسة هةر

ئةو عيالجةي بؤ قورحةي مةعيدة دةدريت بؤ يةكيك نابيت نةخؤشيكيتر بيخوات كة ئةو (بة زةرةوة، 
ثيشكةوتوو شارستاين ئةوا كاري خؤ ئةطةر بة تةقليد ببويناية بة كةساين .)نةخؤشيةي نية

بةآلم .كيشة كؤمةآليةتيةكان بة ئاساين ضارةسةردةكرابةروةثيشربدين كؤمةلَطاكان زؤر ئاسان دةبوو، 
بيطومان و انية، تةقليد كة خؤنواندنة لة شيوةيةكي خوازراودا سوود بة خةرماين ئاكارو زانياري 

و رةفتار ريطرة لةوةي كة رةسةنييت و ماهيةيتوةش زيادي ناكات جطة لةطةيةنيت و نامرؤظايةيت 
  .ضارةسةربكريتكؤمةلَطاكان بزانريت و كيشةي 

و برةودانة بة عةقلَيةيت موراهق و و وروذاندين ئارةزويان بة ئاراستةيةكي نادروست، كة دةبيتة ة فبلممةئ 
 كورةكة هيض ئيعتباريك الي طرنط  لةم عةقلَيةتةداضونكة، سةرةتا بؤ دةستدريذي و ئيغتسايب ئافرةتان
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خودو كةسييت و ذياين ئافرةتةكةي بةالوة طرنط نية كة بةو ، نية تةا ئارةزوةكاين خؤي نةبيت
ثاشان تةا ئافرةتةكةش تاوانبار ، رةفتارةي ئةو لةوةدةضيت ذياين كضةكة بكةويتة خةتةرياتةوة

ووي حالَتةكة نية و ةك طرفتيك ضونكة بةيب نةقد خستنةرلةم فيلمةدا دةكريت، بيطومان مةبةستيش 
  .ةك رؤلَي ثالةوانيك و خراوةتة روو، بة ثةسةنديش منايشكراوة

دة تةماشا دةكات و، تةا د ئةو عةقلَيةتةية كة ئافرةت تةا و ةك ما و خؤشةويستية جؤرة عةقلَيةتمةئ 
دةدات تةا لةاليةن رةطةزي نيرةوة بؤ كةش دةدات و طرنطي بة عالقةيةكي يةكاليةنة وطرنطي بة رو

طرنط لةالي ئارةزووةكاين خؤيةيت بؤية  ئةو، تيركردين ئارةزوةكاين با كضةكةش ثيي ناخؤش بيت
ةك ضؤن كاآليةك، سةيارةيةكي جوان، تةيريكي خؤشيدةويت و ريطةي ثيدةطريت و ئيستفزازي دةكات، 

سةكة كيية ئايا ئةو ئةمي دةويت يان نايةويت و، بة طرنط نية بةاليةوة كة.جواين خؤش دةويت
لةدةستداين كةسةكةش دلََطران نابيت، ضونكة ثيي و اية لةو دميةنة زؤرةو بةئاساين دةسيت دةكةويتةوة، 
بة ثيضةوانةي خؤشةويستية راستةقينةكان كة خؤشةويستةكةيان و ةك ماددة تةماشا ناكةن، كاتيك 

ي نةخؤشي يان كارةساتةوة دميةين جوانيان لةدةستداوة، بةردةوام بوون لة خؤشةويستةكةيان بةهؤ
خؤشةويسيت و ذيان ثيكةوةو و وازي لينةهيناوة، يان كة خؤشةويستةكةي مردووة نةيتوانيووة بة 

  . خؤيئاساين بةديليكي بؤ دابنيت و بةردةوامي بدات بة ذياين
 رةفتارةو عةقلَيةت و زةوق نزمي و الوازي ئاسيت بريكردنةوةو  ئةوةي ئةم فيلمة منايشي كرد برةودانة بة

عةقلَيةيت عودةي كوري سةدام كة ثيادةي رةفتارو نزمي رةفتار بةرامبةر بة رةطةزي ئافرةت، هةروةك 
دةكردوو دةضووة زانكؤكان و ئةو كضةي بةدلَي بواية بة زؤر دةيربد، لةو كاتانةشدا زمان حالَي عودةي 

  .ت سوتام بؤت سوتامو دةيوكةضةبةرامبةر بة ك
هانداين رةفتارو عةقلَيةيت ئةوانةية كة لة سةرسوضي خويندنطاكاندا دةوةسنت و كضان  ئةم فيلمة 

برةودانة بة عةقلَيةيت ئةوانةي كة .بيزاردةكةن و تةعليق و سوكايةيت بة كةسييت ثاريزراويان دةكةن
بةر تةعليقيان دةدةن يان دةستدريذيان سةيرانطاكاندا  و ن سةرطةرمي كاري خؤيانن لة بازاروذناكاتيك 

  .ليدةكةن و كةسايةتيان دةروشينن
 بةرئةجنامي ئةم جؤرة عةقلَيةتةية كة ضةندين كيشةو طرفيت كؤمةآليةيت توشي ذنان و كضان دةبيت و 

ذنيك كوذرا، ( دةبينني ، هةروةك لة رؤذنامةكاندا ضةندين كيشة و هةوالَريتكةسييت و ئازاديان تيك دةد
نيكي و ةك ئاراسيان لة ثشتةوةية كة والة ثشت زوريك لةو كيشانةوة ثالَة...).ذنيك سوتا، ذنيك فريندرا

لةم نوسينةدا مةبةستم .(، بةآلم كةس باسيان ناكات و تةا كضةكة بةتاوانبار دادةنريتاوة تيكدذيانياين
ية و اتة ِرؤلةكة، نةك ئاراس و ةك خوود و كةسييت دةرةوةي فيلمةكة ئاراسي ناو فيلمةكة.لة ناوي ئاراس

  ).كة ريزم هةية بؤي، ضونكة كةسييت دةرةوةو كةسييت رؤلَي فيلمةكان دوو كةسييت جياوازن
 وطوجناو مةنتيقي عةقلَ ثيمان دةلَيت كة دةبيت ريطاكان بؤ بةدةستهيمامي حةزووو ئارةزوةكامنان 

ناوبانطي هةبيت بةآلم نابيت بيت و  حةز دةكات دةولَةمةنديك مرؤظهةموو عةقلَ بيت، رةنطدانةوةي
بةرهةمي خراث و بةسةرضوو بةخةلَك بفرؤشيت، هةموو خويندكاريك حةز لة منرةي بةرزو دةكات بةَآلم 

  . ئازادي كةسانيترو اتة رةفتارة ئازادةكاين كةسيك نابيت ببيتة هؤي تيكداين ماف و.نابيت غةش بكات
 سةير لةوةدابوو طورجوطؤل كة تايبةتة بة بةرنامةي مناالَن لةم فيلمةدا بةشي هةبوو، لة كاتيكدا 

لةوةشةوة بؤمان دةردةكةويت كة الي ئيمة تايبةتكاري نية .بابةتةكة هيض ثةيوةندي بة دنياي منالَةوة نية
كةوتوو كات و بابةتة هونةريةكان بؤ منداآلن بؤ بةرنامةكان، لة كاتيكدا هةنديك و وآليت ثيش
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رةنطة بةشداريكردين طورجوطؤأل تةا بؤ .دياريدةكةن، ِرينادةن تا درةنطي شةو سةيري تةلةفزيون بكةن
 .رةواجداين ماددي بيت، تا ذمارةيةكي زؤر لة منداآلن سيديةكة بكرن

 و ةردةطريين، بةلَي راستة و انيةكانيشةوة بي لة كةنالَةةكان لةوة دةضيت بوتريت رةفتارة ناثةسةند
 كةنالَة كورديةكان بيكةن و ةك بةكورديكردن اتيكةردةطيرين بةالَم بة الوازي و لة ئاستيكي نزمدا، بةآلم ك
  .و بةثةسةند داناي رةفتارةكةية بؤ كؤمةلَطاي كوردي

زياد بكات هةروةك ثيشبيين دةكريت  نهةربؤية ثيشبيين دةكريت بةهؤي ئةم فيلمةوة ئيستفزازكردين ذنا 
  .دياردةي خؤ سووتاندين ئافرةتان روو لة زيادبوون بكات بةهؤي رةنطدانةوةيةكي دراماي جومعة

داناين ضارةسةري طوجناو مةنتيقي طرنطترين  و ايبجثةخشكردين ثةيامي ئي بؤ دراماي جومعةش دةلَيم 
، ضونكة بينةران هةموويان لة يةك انبةجيبهيلَريت بؤ بينةركاري هونةريداو نابيت  ئامانج و مةبةستة لة

كة لة ئاستيكي (ئاسيت تيطةيشتندا نني و كيشةو حالةيت نةفسيان جؤراوجؤرو جياوازة ئةوانةي 
 تواناي ليكدانةوةو  كةتيطةيشنت و رؤشنبريي باشدانني و لةكيشةدان و اليةين نةفسيان ئالَؤزة

 و ةك ضونكةريان يلَ دةشيويت و رةنطدانةوةي خراث درووست دةكات لةسةريان، سة) شيكردنةوةيان نية
ئيسفةنج شتةكان و ةردةطرن و كاريطةر دةبن، رةنطة كةسةكة رةنطدانةوةي دراماكة بةثةسةند 
هةلَبسةنطينيت و لةكايت كيشةدا ئةجنامي بدات، ضونكة دراماكة هةر خؤكوذي دياري كرد بة ضارةسةر لة 

 : ئةو كةسةدا كة لةو كيشةيةدا بوو، جطة لةوةش ئةو حيوارةي كؤتاي دراماكة كة مناالَن دةيانووتبةردةم
بةو شيوةيةو بةو دةنطة بةرزة دةرئةجناميكي خؤش دةداتة دةست ) جومعةو سةمرية خؤيان سووتان(

 ضيذي ليوةردةطريت، ئةوانةي كة كيشةيان هةيةو دةيانةوي خؤيان بكوذن، ضونكة خؤي تيدا دةبينيتةوةو
  .هةنديك خؤي دةسووتينيت بةس بؤ ئةوةي باسبكريت و خةلَك كيشةكةي ببيستيت

 و  بة دةست ئيشدا نةخؤشخانة لةسةمرية نةمردناية بينةر ئةواين بدياية  دةبوو لة دراماكةدا جومعةو
ايةو، سي مةالو دوو مامؤستاكةش ئازاري خؤسوتاندنةوة بيانناالَندايةو هةلَويسيت ثةشيمانيان دةربربي

 ة ئةجنامبوو بينةرقيزةون دة ئةطةر و ابواية خؤسووتاندن.ئيدانةي ئةو هةولَة خؤكوذيةيان بكرداية
 .لةريطاي دراماكةوة ي دةبيينةكةترسناك

  كاتيك كؤمثانيايةكي دةرمانسازي دةرمانيك بةرهةم دينيت ئةوا ضةندين جار هةلَسةنطاندين بؤ دةكةن
تا موزاعةفات و اليةنة سلبيةكاين كةم بكةنةوة، هةر بةو شيوةيةش ثيويستة بؤ بةرهةمهيناين هونةري 

 .هةلَسةنطاندين ثيشينة بكريت
 دور وسائل : كة زؤر شايةين طرنطي ثيدانةبؤ ئةم بابةتة سودم و ةرطرتوة لةم تويذينةوةية/ تيبيين 

دستان كراوة سالَي وري ياسني هرزاين دراسةيةكي مةيدانية لة كدكتؤر نور.االعالم يف ارتكاب اجلرمية
2003.  
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