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یکىرد ێزاویخ یکلحىر  ۆڕینیگ ەصەر ل یاهیەکاندراما ب یگەری کار    

 ەمەصەعیدح ێنحض ەزاکەته

 بەش ی ڕاگەیاهدن// کۆلێجی زاوضحە مرۆڤایەثێکان  //  ۆي صلێماوىزاهك

  

 پوختە  

 ەرهەمیب ەکىردصحان ب ەرێمیه ڕاگەیاهدوی ەزگاکاند ەصحنیپشد ب

 ەصەربەرەکاویصات و کات ب ەزمەب ەرهامەب ەثایبەجیب ەرەوەد یدیایم

 ەکەهاڵەکاهەوەل ۆرێکز  ەشاشەیل ەک یلمەکاندراما و ف ەکو  ەیهمىوه

 ۆمەڵگاکەک یو کلحىر  یانژ  ەصەر ل ی بىار  ۆر ز  ەرکەوثەی،ب ەکرێًد یشهما

 ەیىەهدیپ ێىازی ش ۆڕینیگ ەل ەداتد یكىرباو ەهاویداان لێز خ ەک ەیەه

هاق  ێژیىەوەیەکیثى  ەکو  ێژیىەوەثى  ەم...هحد ئ ێکەوەژیانو پ ڕێس کردن 

 ەل ێزانخ ەک ەگەڕێدد یاهەداکلحىر  ۆراهکاریەگ ەو ئ ەدوایب یکاری ش

  . یاهەدادراما  ەو ئ یش یهما ەبەردەمل ێدد ەصەریداب یداکىرد ۆمەڵگەیک

  یحۆدیم ەداثاکان ب ۆکردهەوەیو  ک یکاری ش ەصفیو  یحۆدیم ەکارهێىاویب ەب 

 ەثر ل ڕوون  ە،ثاکى ب ێزانخ ەیەکژمار  ەهداماویئ ەڵگ ەگروپ  ل ۆکەشف

و  ۆرمه ۆڕینیگ ەصەر ل ەریاهەو کارگ ەئ ەرکەوثەیو د ێبگاتث یگەریەکانکار 

 یگەریەکار  ەل  ەوێىشەوە. ل ێدبساه ێزاهاهەخ ەو ئ یاویژ  ێىازی کلحىرو ش

 .ێبگەیًث یگشت ەب یکىرد ێزاویخ ۆصەر ب یەکانکلحىر 
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 ێژیىەوەثى  ەمل ئاماهج

 .یکىرد ۆمەڵگەیک ەصەر ل یاهیەکاندراما ب یگەری کار  ەرخضحنید .1

  .یکىرد ێزاویخ یکلحىر  ەصەر ل یاویب یدراما یگەری کار  ێىازی ش ەل ێگەیشتنث .2

  .یکىرد ێزاویخ یاویژ  یکلحىر  ەصەر ل یەجیکردو  یاویب یدراما ەک یگەریاهەیکار  ەو ئ یئاصت ەل ێگەیشتنث .3

 :ێژیىەوەثى  گرهگی

 .ەدابىر  ەمل یاثر ز  یژیىەوەیثى  یداو ەهجامئ ۆ ب ۆمەڵىاس یو ک یدیاییم ی بىار  ێژەراویو ثى  یکىرد ێبخاهەیکح ۆ ب ەرچاوەیەکص ەبێحەد .1

 .ەرهەماهەب ەو ئ ەگەڵل یکردو ەڵەمام ۆهیەجیچ ەل یکىرد ۆمەڵگەیک یو ثاک ەیىەهدیدار پ یەویل  ەوەیکرده ۆشیار ه .2

   .ەرهەماهەداب ەو ئ یگەری کار  ەبەردەمل یانو کلحىر  یانژ  یىدەیو ئا  ێىەوار شى  ەل یکىرد ێزاویکىرد و خ ەرگری و  ەب ەداتد یاثر ز  ێگەیشحيێکیث .3

  :ێژیىەوەکەثى  پرصیارەکاوی

  .ی؟کىرد ێزاویخ یاویژ  یو کلحىر  ۆرمه ەصەر ل ەکردو  یگەری کار  ەهدەثاچ یاویب یدراما یائا .1

 .ەکات؟دروصد د ۆڕاهکاریاهەگ ەو ئ ۆن و چ ینچ یگەریاهەکار  ەو ئ ێىازی ش .2

  :ێژیىەوەکەثى  میحۆدی

 .ەکاثەوەد ۆیانگروپ ک ۆکەشف ەڕێگەیب ەداثاکان ک یکردهەوەیش ۆ ب ەبەصحێدد یکاری ش ەصفیو  یحۆدیم ەپشد ب یژیىەوەیەثى  ئەم

 

  :ێژیىەوەکەثى  ئامرازەکاوی

 .گروپ ۆکەشف ڕێگەی ەب ێزانخ 3 ەهداماویئ چاوپێکەوثنی

 

  :یژیىەوەکەثى  کۆمەڵگەی

 .کىردصحان ەهەرێمیل یکىرد ۆمەڵگەیک خێزاوی

   .یاوازج ۆریو ج ینچ ەل ەبەصدم ەب  ەوروبەری و د ێماویصل ی شار  یشحىییداه ێزاهێکیخ ەهدچ ەهداماوی: ئێژیىەوەکەثى  مشحەی

  :ێژیىەوەکەثى  صىىری

   ەوروبەری و د یماویصل ی شار  -کىردصحان هەرێمی

 :چەمکەکان

 ێگرەوەیج یان ێدب ڵەجى  ەثر ،ب ێىەیەکیش ۆ ب ێىەیەکەوەش ەل ێکەشخ ۆڕاوی'گ ەکاتد ۆڕانگ یباس  ەمشێىەب ۆمەاڵیەجیک ی بىار  ۆریعىاد  پضپ یىصف: د.گۆڕان

 .(4،ل.2١14ثر" ) ەشخێکیب

 ییانکىرد ۆمەڵگایک ەیکەلیه ەیبىاػ ەک یاربىونجىث ەرەثایەکانص ەوادە:خاه یداکىرد ۆمەڵگایک ەل ەگرهگ ۆر ز  ەهدامەکاویئ ەمىو ه ەب  خێزان

 .ۆدەگرتخ ەل یرەش یداپ یروجار باپ ەهدێکه ڵەکاهیانژن،مىا ێرد،م ەل ێکدەهاتپ یگشت ێىەیەکیش ەب ڵما ێکهێىابىو،خاوەنپ

 :دراما

 ەبەر ل ەکارهاتب ۆ ب ی 193١ ڵیصا ەمریکائ ڕادیۆی  ەل یەنخا یژ در  SOAP OPERA یەکیدراما ۆمارکردویث و ەرهەڵدانص یەکەم ەگەڵل ەرەثایەکەیص ەوش کە

 . ەهاثى  ەوصەچاوەوەل ’SOAP‘ ەیوش  ۆیەب ەکردد ۆوضەریاندروصحكردوي صابىن صپ ۆمپاهیاکاویک ەوەیئ

OPERA’' یەکەمیان: ەگرن د ۆ خ ەل ێڕاهەوەگ ۆر دراماکان دوو ج یرە، زهج ەگێڕێحەوەد یرۆکێکچ یرەکانزهج ێىەیهاوش ەک ەهاثى  ڕاصخیەوە ەول ۆپرائ ەیوش 

  (55، ل.Allen ،1985) .ەیەه ۆثاییک ڵیخا ێژبێددر  ۆصەکەپر  ەرچەهدەه یایداث ەداخراو" ک یرەی"زهج یە،هەروەهاه ێداث ۆثاییک ڵیخا یایداث ە" کەکراو  یرەی"زهج

SOAP OPERA یبەیدد ۆو گفحىگ یدروصحکردو ۆی ه ەبىو بىوه ەکراند ەخشپ یاهەدراما یرەزهج ەو ئ ەک ەکارهاتب ێىاهەشى  ەو ل ەثایبەجیبىو ب ەیەکزارو  ەواثەک. 

 : کلحىور

‘HADDOCK’   ەکو  ێمەیەئ یزاج ڕەهەهدی ەژیً،د ۆمانخ یاویژ  ڕێگایەوە ەل ەک ەهدەیەهاو  ەو "کلحىر ئەکاتکلحىر د ێىاصەیپ ێىەش ەم،ب یدیام ی بىار  ۆریپضپ 

  (44،ل.2١١3")، ەڵضىکەثەکاهماهە،ه ەروەهاه ەڕواهیەکاهمان،چاو  ەڵىێضحەکاهمان،ه ەڕەکاهمان،باو   ەدرێژی و ب ۆڕمف ڕێژراوی دا ۆمەاڵیەجی،ک ەری بک
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 ‘Elsamr’   ەمکەکاویچ ەمىو ه ەک ێىاصەکراوەوا پ ەصەوەک ەهدێکه ەلیەنل ە)مراوغ(، کاڵوەجى  ەمکێکی"کلحىر چ  ەک ەوەدەکات،باش ل یدیام ی بىار  ۆریپضپ 

 (158،ل.2١١3")ەژیًد یجىگراف ی کراو  یاری د ەیەکیهاوچ ەل ەواهەیئ یەنل  ەکراون ل ەزمىونئ ەک ەگرێدد ۆ خ ەل ۆڤمر  یاویژ 

 :ێشىو پ ثىێژیىەوەکاوی

  Andrew’' ێىازو ش ەو ئ ەک ەرەهجامەی،د ەو ب ەشحىە' گۆمەاڵیەثیەکانک ۆڕابکاریە'دراما و گ ەهاوهیشاویب ەکردو  یژیىەوەیەکیثى 2١1١یدیا،م ی بىار  ۆریپضپ 

 ۆرمه ێگرەوەیج ەبێحەد دەور  ەورد ەکەند ەیری ص ەرگرەکاویو  یەیدراما ەو ئ ێرەیگى  ەب ەلەفسیۆهیەکانث ەشاشەیل ەکراو  یشدراماکان هما ەل ەک یانژ  ۆرماهەیه

 .(32،ل.2١1١) ۆیانخ یاویژ  ەریخیەکەیه ێىازەو ش

 

 ەو هاصىام یدروصد کردو ەر ص یگەری کار   ڵۆباڵیگ یدیای' مەب یبەتثا ۆراکەیدکح یژیىەەیثى  ەل  ێماویصل ۆی زاهک ۆصحایمما ێنحض ەزاکەتد.ه 2١11 صاڵی

 یدیایدراما و م یگەری کار  ەبەردەمکىرد ل یژو ەیهاصىام ەک ەرەهجامەید ەو ب ەشحىە'گ ەهمىهەکىرد ب ی'هىر' و ژویثىرک ۆبالژکراوی د ی.دراما یکىرد یکلحىر 

 ەکلحىرو هاصىام ەل ێکەڵث ەیەکی: هاصىامیەکەمیان، ەردەخاتکىرد د یژو ۆ ب ێژیىەوەکەیثى  ەرهجامید ەل ەهاصىام ۆر ج 3 ەو،هاثى  ەصەرداب ۆڕاهکاری گ یهاهیداج

 ۆریج ەگۆڕاوە،و ه ەبى  ێگر ج یەکیەهاصىام بێدوا ما ەبى  ەمک ۆر ز  ڕێژەیکی ەمەئ ەک ێگر ج ەیەکی: هاصىامەمیاندو  یاهیەکەی،و ب ێ هى  ەو هاصىام ەریخیەکەیه

 ( 2١11، ۆرادکح ێژیىەوەی. )ثى ەریخیەکەیه ەکلحىر  ەو هاصىام ەو دوور ل یاویب ەواو ث ەیەکی: هاصىامێیەمص

 

Abdolah Shafiabadi,et.al ،2١16 ێشەک ەصەری چار  ۆ ب ەکارهێىاویب ۆهیەجیدراماو چ ێکهاثەکاوی'پ ەصەر ل ەکردو  ێژیىەوەیەکیانثى  یدیام یبىا ۆڕاوی،پضپ 

 ەب ەهاو دراماکان ک کاوی یرۆکەچ ە' لی کار  ێىانوداه ێبىردەییل  ەیشتنگ ەیەکو ب ێکەوەژیان'پ ەکو  ەیەدراما ه ێکهاثەیپ ەهدێکه ەک ەریخضحىە" دێزاهیەکانخ

 .ێزاهیەکانخ ێشەک ەصەری چار  ۆ ب ەکاربێنب ەرکەوثىو ص ڕەگەزی  ەکو  ەثىاهرێددراماکاهدا  د ەهاو ل ێشەکانک ەرەصەری چا ۆ ب ەکاردێًب ەهدروصدث ڕێگەی

 

 :یژیىەوەکەثى  یرۆیث یەوی:  ل ەمدوو  بەش ی

  "Edutainmentەرچاوەی' صەصەربەرکاثب ەروەردە'پیماها ەب ەک ەیەکەزاراو  

 .ەکرێدد ێکەڵث ەروەردەش یپ ڕەگەزی  ەصەربەرەکانکاثب یدیایەم ەبەرهەمەل ەهەهدێکک گرثىە

 ".ەکاردێدو دراماکان 'ب یلم'ف ەکو  ەلەفسیۆهیەکاویث ەرهەمەب ۆ ب ۆرثر ز  بەثایبەجی

(Andrew ،2١144ل،.،١ ). 

  ‘Allen’ ەروەردەپ ەمکیچ ەب ۆمەاڵیەجیک ەشەپێداویگ ۆ دراما ب  ەکارهێىاوی"بەڵێدئ  

 .(18،ل.1995". )"ەکاردێدب ەر ب ەصەر ب کات

‘Gillespie’ ەلەفسیۆن ث ڕادیۆو  ی' ەصەربەرەکانکات ب ەروەردە'پەژاهر  ەمىو ه ەهاو "ل ەڵێدئ . 

 (11،ل.2١١5". )ۆردێدبگ یاهیانژ  ێىازی و ش ێزاهەکانخ یدروصخبکات و کلحىر  ۆمەاڵیەجیک ۆڕاهکاری گ ەثىاهێدد ەک ۆریاهەج یگەرثریًدراما کار   

‘Butir Butir Pasir di Laut’ اڵثەو  ەو ئ یشحىاویداه یۆن مل 18١ ەککرا  ەخشپ ەهدەهىصیائ ەل  1997 ڵیصا ەبىو ک ڕادیۆیی یەکیدراما یدیام ی بىار  ۆڕاویپضپ 

  .بىون یەدرما ەمئ  ەرگری و  ۆریانز  ەش یب

Arvind  ،1999  ێزاهیانخ یپالو ڕشحنیدا ەل ێزانخ ەروەردەکردویپ ەل ەبىەه ەورەیگ ڕۆڵێکی ۆن چ ەک ەکاتد یەدرما ەمئ یگەری کار  یباس  یدیام ی بىار  ۆڕیپضپ. 

 : ژن  ەصایەجیک ەصەر ل یگەری کار  لەبارەی

 .Barbara B. Stern,et .al'ەهاوماڵل ەو شاش ەژن ل ەصایەجی'ک یژیىەوەکەیثى  ەل 

"  ێردەکاتف  ەواكعکلحىرو ل ەو ل ەریده  ەل ەڵهاثنیه ۆهیەجیو چ ەصایەجیک یبىوو ۆزداری،ڕازی ص یرۆکیچ  ەژهان،ک ۆ ب ەکرێدد ەخشدراماکان پ ەمرۆ "ئئەڵێد

 (22،ل.2١12)

  .(22،ل.2١12ژن") ەگەڵل ۆی ژن و گفحىگ ەصەر ل یگەری کار  ۆ ب ەگەڕێحەوەد ەیەجیه یهانج صەر ەل ەدراما ک یگەری کار  ێزی "هەڵێدد وە

Tobin ێری و ف یانژ  ەب ەکەند ۆ واكع دوورن وثاک هام یهاویج ەو ل ەیاڵًو خ ینهاو دراماکان هاوا كع یاویژ  یرۆکاهەیچ ۆربەی"ز  ەڵێدد یدیام ی بىار  ۆریپضپ 

  (42،ل. 2١١2")،ۆی خ ەریخیەکەیه یاهەژ  ەل ەکەند ەڵهاثنیه

Larson ەوەب ەئاماژ  ەو    یاویژ  یيینیب ۆن چ ەک ەئەمریکال ەکراو  ەرزەکاری ه یکچ ەمەویث ەصەر ل یژیىەوەکاویثى  ەل یەکێک   ەکلحىر ل یدیاو م ی بىار  ۆری، پضپ 

  .ڕانداب جیابىهەوەو و  ۆمەاڵیەجیک ی ثر  ەخۆشیەکاویو ه ەرعیهاش ڵیو مىدا ەباربردنل ۆصەکاویپر  ەب ەبًئاشىا د ەمەوەک ەثەمەهێکیل ۆن چ ەک ەکاتد
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Matelski  یکیدراما ئامراز   ۆیەب ەصىش،بىک و خ ێىانه ەهاهەتث ێزاویخ ەیىەهدیپ یرۆکیچ ۆمەڵێکک  ەل ێدد ێک"دراما پ ەڵێدئ ۆمەڵىاس یک ی بىار  ۆریپضپ 

   ( 22،ل.199١".  )ەیًبک ەڵەمام یەک ەگەڵل ەیًبک ەیىەهدیپ ۆن چ ەک ەکاتد ێرمانو ف ەخاتد ڕیک ۆب ێزاهیەکاهمانخ ەیىەهدیەپ ۆن چ ەک یگەرەکار 

داب  ەب ەچىهک یرۆکەکىیەجیچ ەرکەیص ەجیباب ەصىو بىک و خ ێىانه ەیىەهدیپ ۆن و چ ەکرێدد ەخشهىدصحان پ ەل ەک ێىێحەوەد BBC یدراما وەهمىهەی

 اتک ەهێز ب ێزاهەکەخ ەهداماویئ ەمىو ه ەگەڵل ەیىەهدیپ ەبێدد ەڵکى شىو هاکات ب ڕەکەیانکى  ەب ەنهاث ێزاهێکخ ەب ەکاتشىو د ێککچ یىدیه ەریتیوه

 .یىەرب ڕاکێش ی ەرهجص یرۆکێکیچ ەبێحەد ەصى بىک و خ ەیىەهدیپ یەدادراما ەو ل ۆیەب ێزاهەکەیەخ ەرەکیص ەهدامیئ ەصىش،خ

 ەهداماویئ ۆن چ ەبینید ەک یەدراما ەمهاو ئ یرۆکەکنی' چەڵێدد ەکراو  ەخشپ  2١14  ڵیهىدصحان صا ەل ەک  یىدیەه یەکیدراما ە' ک یىکی" کى  یدراما بیىەرێکی

و  یملمالو ەکه ەڵکردهەه ێکەوەپ یانژ  ەک ەکاتد ێرمانو ف یەکتر  ەگەڵل یانژ  ۆ ب ەداتد ێپ ێژمانچ یاهداژ  ێکەوەپ ێىاو پ ەل ەدەند یەکتر  ۆب یكىرباو ێزاهەکانخ

 ." ڕق 

Stern, B., et.al. 

 (81،ل.2١١4)، ەدراماک یىەری ب یژهاو ۆ ب ۆدیلم ەبىەد ەمىویانه ەک ەکەر کار  ڵ،بىک،ما ی"ژو ەکدراما و  ەل ەکاتژن د ڕۆڵەکاوی یباس  ەرچاوەص هەمان

Wilson Barbra    ەڵێدد ەمریکیدائ  ۆمەڵگەیک ەل ێزاهیەکانخ ەیىەهدیەپ ەر ص ەل ەلەفسیۆن ث ێری ئام یگەری کار  ەبارەیل2١١4،  ەیىەهدیپ ی بىار  ۆڕیپضپ: 

 یاثر ز  ێزاهێکخ ێهاتل یوا  ەکاثێکدال ە،و  ەیەکتر ل ەوثىەوەدوور ک ێزاهەکانکرد خ یوا  یهاهداج ۆمەڵگەکاویک ڵەکاویما ەل ۆربىوویو ز  ەلەفسیۆن ث ێری ئام  داهێىاوی

 یچه ەل یتر داها ،ئ ەلەفسیۆویث ەکاهیش یهىصخى یژوور  ەو  ل ەثبەخم ەل ەڵکى ب یشتنداه یژوور  ەل ەنهاث ەکه ڵەکەیداما ەل ەبێده ەلەفسیۆویث ێرێکیئام ەل

 .ەوثىەوەو دوور ک ەنبک یەکتر  ەگەڵل ۆ گفحىگ ەهدامەکاهیانئ ێزاهەکانخ ەماکات ه ڵەکەما ێگایەکیج

  ەکاتدروصد د یو هاواكع ەیاڵیخ ۆڤیمر  ەلەفسیۆهیەکاندراما ث ەیرکردویص ەک یەوا ییانپ یدیام یگەری کار  ی بىار  ۆڕاویپضپ ەل زۆر 

Larson  ،1996 دراما  ێزاهەکاویخ ەهاو ل   یکیدا ەصایەجیک یگەری دراماکان  کار  ەل ڕەگەزی  ڕۆڵی" ەب یبەتثا ەداو  ەهجامئ ێژیىەوەیەکیثى  ێىدەری ج ی بىار  ۆریپضپ

 ەوەئ یو باس  ەکاتصد ددرو  واكعیها یثاک یىەرەکاویب ۆمەڵگەیک ەوو دور ل یها واكع ەصایەجیک ۆن چ ەک ەکاتد ەوەئ ی" باس ەرزەکاری ه یکچاو ەمەویث ەصەر و ل

 ەل ەڵکردنو ه یانژ  ۆ ب یواكع یثاک ەوەهدەئ ەکاتدروصد د ەیاڵیخ یثاک ەوەیئ ێىدەیه ێدد ەرهەمب ۆمەڵگەیەکک ەرەوەید ەل ەک یاکدراما ەک ەکاتد

 (22دروصد هاکات.)ل. ۆی خ ۆمەڵگەکەیک

,Douglas  دراماکان ەڵێد،دراماکاهدا و د ەل ەبىەوەد ێزانخ ڕووبەڕووی  ڕۆژاهە ەک ەکاتد ێشاهەک ەو ئ یباس  1996 ۆمەڵىاس یک ی بىار  ۆریپپض"  

 ەل ەکەند ەشداری ب ەلەفسیۆهیەکان،دراما ث ییەئاصا ەصەری چار  ییەو ئاصا ەک ەدەند یشانپ یوا ێشەو ک ۆمەڵیکک ەب ەکەنئاشىا د ەرکەوثەوەب یىەر ب ڕۆژاهە

 (1١2")ل،یىەرەکاهیانب ۆ ب ەیاڵیخ یەکجار  یاهێکیژ  یدروصد کردو

 Verma and  Lawson ،2١١3  ۆری ز  ەیرکردویص ەڵید،مەثرس یو د ەکاتدراماکان د ەیرکردویص ەثەنهاب یباس    

 ەهدچ ەرکەصایەجیص ۆ ب ەرێيیەکاویو ه ڕانداب ەثرس یم ەیردەکەنص ەثەنهاب ێککاث ەڵێدو د ەهجاهەوەگ ەلیەنل ەگەڵیل یانکرده ەرجو کات خ ەکاتد دراماکان

 .(45،ل.2١١3. )ەکاتد یاثر ز  ەکاتد ەیری ص ێزاهەکەیخ ەلەگەڵک ەوەیئ ێىدەیه

Mares ەکاتد ێریانف ەیرکردویوص ەلەفسیۆن و ث ێزانخ ێىانه ەیىەهدیپ ەڵێد،و د ەبەخشًد ێزاهەکاویخ ەدراماکان ب ەک ەکاتد ەیىەهدیاهەپ ێىازەش ەو ئ ی، باس 

 ەو ئ ۆربەیز  ەچىهک یەکدا ەگەڵل ەکاتد یانهاواكع ەیىەهدیەکیپ ێری ف ێزاهەکاهەوەخ ەلیەندراما ل ەیرکردویص ۆر ز  ەو  ەن،بک یەکدا ەگەڵل ەیىەهدیپ ۆن چ

 ەدراماک ەگەر ئ ەثایبەجیب ەکاتد ەیریانص ەک ێزاهاهەیخ ەو ب ینهاواكح ەبێحەوەد ڕووبەڕوویان ێشاهەیک ەو و ئ ەگىزەرێًدراماکاهدا د ەل ەک ێزاهیاهەخ ەیىەهدیەپ

 .(39،ل.3١١6.) ەهاثبنه ەرهەمب ۆی خ ەکۆمەڵگەکەیو ل ێزاهەکانخ ۆ ب ێدب یاویب

  دراماکان ۆ ب  ڵمىدا ەیرکردویص یگەری کار  لەبارەی

Wilson and Weiss  یواكع ەژیاویل ەک ەوەیل یاوازەج ەڵەیەکی،مام ەدراماکاهدال ەکەند ۆزداریاهەص یرۆکەچ ەو ئ ەیری ص اڵنمىدا ێککاث ەک ەکەند ەوەئ ی، باس 

دوو  ێىانه ەڵەیمام ەل ەکاتدروصد د ۆ ب یزدیىاجیەجیئ ڵیەوەمىدا ەل ەر ه ۆیەخىشک وبرا ب یروباپ یان ڵباوک و مىدا یان یکدا ەڵەیمام ەکو  ۆیاهدایەخ

 .(44،ل.1996.)یاهداژ 

  :ێزاهیەکانخ ێشەک لەبارەی

Wilson،2١١4 ڕاڤەی ییەوئاصا ێشەک یدایەو ث ێشەیک ەک ەدەند یشانپ ێزانوا خ ەمیشەدراماکان ه ەک ەکاتد ەوەئ یباس  یدیاییم ۆریپضپ  

  .یەه ێشەک یىەرەکانب ێزاهەخ ۆربەیز  ەلیک ێشەک ەهدێکه ەب ەشیىاصێنند ەڵکى و ب ێدو ب ییئاصا یىەر ب یل  ێشەک ەکەنو وا د ەکەند ێزاهیەکانخ کێشە

  هەروەک

Larson ،1996 ڕواهێد،ب ێشەخێزاهیەکانک ەهەمىو ل ییئاصا ۆر ز  یىەر ب ەک ەکەندراماکان وا د ەکاتد ەوەئ ی، باس  

 ەرگرو  یل  ەکەهەوەد ییئاصا ۆشهام ێشەیک ۆو هام یاویژ   ەهاهەتث
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Douglas    ،1996  و  ێزاویخ ەیىەهدیەپ ەوەیکرده ەمک ەصەر ل ەلەفسیۆن ث ەبەردەمل ەکەند ەرجیخ ێزانخ ەک ەیکاثاه ەو ئ ەمىو ه ەک ەوەدەکاتئ یباس  ێژەر ثى

 .ەکەوێدد ڵەکاهیانو كى  ۆشەویضتیخ

 ێشەک ەصەری چار  ەل یگەری کار  ۆهیەجیو ج ەرێيیەکەوەئ یەهەل  ەدراما ل ڕۆڵی ەرص ەل ەیەباش ه یژیىەوەو ثى  ەهدیًچ ەرێيیاهەشداه یگەریەکار  ەمئ لەگەڵ

   ەروەکه ێزاهیەکانخ

Abdolah Shafiabadi,et al.  ۆهیەجیدراماو چ ێکهاثەکاوی'پ ەصەر ل ەکردو  ێژیىەوەیەکیانثى 

 ێریانو ف ێزاهەکانهاو خ ەیراویك ێشەو ک ۆ ب ەصەرەچار  یگرهگ ێکیئامراز  ڕۆدام ەدرما ل ۆن چ ەک ەکاتد ەوەئ ی' باس  ێزاهیەکانخ ێشەک ەصەری چار  ۆ ب بەکارهێىاوی

  .) 6،2١16. )ل.ەوەببى ێزاهیەکانخ ێشەک ڕووبەڕووی  ۆن چ ەکاتد

Gatta and Colleagues ،2١1ەک ەرگر و  ەب ەداتد ۆش یه ییئاگا ەهدیًچ ەصەر چار  ێکیئامراز  ەکدراما و  ەک یەوا ەڕیانباو   یدیام ی بىار  ۆریدوو پضپ ١ 

 ڕووی  ەل خۆپاراصتن ەصەرو چار  ۆ ب ەداتد یارمەثیان ۆن چ ەک یاو ژن و پ ێىانه ەیىەهدیپ ۆ ب ەثایبەجی،ب ێحەوەبب ێزاهەکەیو هاو خ یاویژ  ێشەکاویک ڕووبەڕووی 

  .ەصحەیەکاهەوەو ج ۆش یه  ێشەک

Andrew،2١1ەمڕۆ ئ ۆن چ  ەک ەکاتد ەوەئ ی" باس  ۆمەاڵیەثیەکانک ۆڕاهکاریە" دراما و گ ێژیىەوەکەیثى  ەل یدیام ی بىار  ۆریپضپ ١  

 ‘BBC’  ۆمەاڵیەثیەکانک ۆڕاهکاریەگ ۆ ب  ەچًد ەهدنص ەشەگ ەرەو ب ەثاز  ەک ەکاتد اڵثاهەیو  ەو ئ ەیو ئاراصح ەهێىێدد ەرهەمدراماکان ب ەریحاهیاب یدیاییم ەزگاید 

  .ەکاردیًب اڵتو  ی ثر  ارەکاویبى   ڕادەربڕیً یژن و ئازاد یو ماف  ۆمەاڵیەجیک ەشەیگ ێىدەری ج یەکضاویو  اڵتو  ەوەیهاه یات، بىه ەروەردەییپ ەشەیو گ

 ەیداویم لیەوی

 داثاکان ۆکردهەوەیک ەهگاوەکاوی:هیەکەم

 ۆکردنداثاکان و گفحىگ یکردهەوەی:شدووەم

 ێشيیارەکانو پ ەرەهجام: دصێیەم

 

 داثاکان ۆکردهەوەیک ەهگاوەکاویه: یەکەم

 ی ۆمەڵگەک یاوازەکاویج ێژەثى  ێىەرایەجیهى  ڕادەیەکثاکى ثا   یشتن،داه ێنیو شى  یانژ  ێىی و بژ  ێىدەواری خى  یاوازی ج یئاصت 3 ەل  ەبەصدم ەب ێزانخ 3 وەرگرثنی

 ەکو  ەوەری ث ۆمەڵێکک ەصەر ل ەکانار یپرص یکردو ەشب ەشب ی. دوا ەریگێرێدو  ێزانخ یاثر ز  ەیەکیژمار   ەثىاهراه ێژیىەوەکەثى  ی بىار  یکىرج  ەبەر و ل ەنبک یکىرد

 ۆشەویضتیخ ۆ ب یا،خىل ێردژن و م ێىانه ۆشەیضتی، خ ەکانو خسم ەشک ەب ێزاویخ ەیىەهدی،پ ێردژن و م  ەیىەهدیپ  ێزان،خ ەل ەورەکانگ ێکردویگى  ە(  ب

 ەصەر ل ەگروپاه ەمل ەریەکەه ەوباوکان ،ک یکان: داەکو  وپگر  2 ۆب یژیىەوەکەثى  ەشداربىاویب یوگروپ کرد ە( و ب ێزاویخ یاهەت،محماهەیو  خ ێزانخ ەرەوەید

بىون  ێىەش ەمب  ەک یکباوک و دا 6بىو  ەشدار ب ەهداماویئ ۆی ک ە. ک ەکراند ۆمار ث ەاڵمەکانو دواثر و  ەکراد ۆ گفحىگ ەگەڵل یارەکاهیانپرص ەوەراهەث ەو ئ

 :ێزاهکانخ

و  ۆییزاهک ێىدکاری خى  یانه 2 ەک ڵمىدا 3، ەیًئاماد ۆصحایو مام ەکالۆریۆشب ڕواهامەیب ەنخاو  ەک یکباوک و دا ەهدامئ 5 ەل ێدد ێک: پ یەکەم خێزاوی

 .ەهدیەمام هاو  ێىیانبژ  یئاصت ێماهینصل ی شار  یشحىی داه ەڕەجیبى ێىدکاری خى  یەکێکیان

 ەیە،کچەکانه ڕیانکچ و دوو کى  3، ەخىێىدەارن و باوک ه یکودا ێماویصل ی شار  ەرەەید ەواث یاهًباز  یەیهاح ەڵکیخ ەک ەهدامئ 8 ەل ێدد ێک:پەمدوو  خێزاوی

 .لوازە ێىیانبژ  یئاصت ۆ زاهک ێىدکاری خى  یەکیان ەیماهگایەوپ ەرچىوید یەکیان ڕەکاهیشو کى  ەیینئاماد ەثر ل ەکەیدواه ڵە،ما یکچ یەکیان

 ەردووکیانه ەک ڕێککچ و کى   یکباوک و دا ە،باش ۆر ز  یىیانبژ  یو ئاصت یباوک بازرگاو ی و کار  ێلد یشحىوی،داه ەهدامئ 4 ەل ێدد ێک: پێیەمص خێزاوی

 .ڵەما یژو یکو دا  ەرەثایینص ەرچىویو باوک  د یکو دا ەیینئاماد ێىدکاری خى 

 ەکانگروپ ەگەڵل یار پرص ۆو گفحىگ ثەوەرەکاوی

 ێزانخ ەل ەورەکانگ ێکردویگى  ەب: یەکەم ثەوەرەیەی

 دوان ێىەش ەمباوکان ب یەکەم یگروپ ەوەرەث ەمئ لەصەر 

 ڕوات،جارانب ەکاتد ەز ح ێيیکچ شى  ۆ ،ب ەرەوەد ێحەب ەگەڵدل ەزدەکات،چ کات ح ەکاتد ەبەر ل ێکجل ەکات،چد یچ ەداتد ڕیار ب ۆی خ ڵ: "مىدایەکەم باوکی

 ( 1) پاشکۆی ژ.بکات" ەگىێدب ەو و ئ ەنبد ڕیار ب یکباوک و دا یەه
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 یباوک ەوەثر  ەلیکی. لەکاتد ەوەرکانگ ەگەڵل ەڵەیانو مام ەڵضىکەته  ەل ەربەخۆییو ص ڵمىدا ڕەفحاری  ەبىون ل ەراییثاک گ ەرەو ب یباس  ەصحەواژەیەد ئەم

 ەن؟بک ێدگى  ەثا ب ەگرن د ێ گى  ەر ه ڵ"مىداەکو  ەکاتباش د یباواو ەگەڵل ەگفحىگۆی ل ڵمىدا یودووربىوو ەکاتد ەیىەهدیەپ ەمئ یثرصاهک ثر باس  ەب ێیەمص

 ( 1) پاشکۆی ژ."  ڵێدب ێپ یکیانثاکى شخ ێىەرگریدل یانکاث ەبێد،د

  :ێىەیەش ەموباوک ب یکدا ەصحۆی ئ ەخاثەد یشثر ثاواه ێکیباوک لەبەرامبەردا

 ەیئاماد ەمتر ک ەواهیشئ  ڵەکانمىدا ۆ ب یەه یانو کاث ەركاڵًص ۆیانخ ی کار  ەب ۆیانو باوک خ یکدا ێکو باوک کاث یکدا ەر ص ەکەوێحەد ەوەشئ یەوا ێمپ"

 ی داوکار  کەری  ێج ەب ێج ێمەئ ێضحائ یًبىو  یکباوک دا ەرماویف ەری ک ێج ەب ێج ێمەئ ێمە،ئ ەثەمەویل یاوازەج ۆر ز  ێضحائ ڵیمىدا یگشت ێگرثنن،بەگى 

  ".ڵەکاهینمىدا

 ( 1) پاشکۆی ژ.

 ێىانه  ەیىەهدیپ ەورەیگ ۆشایەکیب ەرەو ب ەک ەخاتد ەری د ەیًک یانباص ەداه ی بىار  یژیىەوەکەثى  ەیماو  یکىرج ەک یشثر  ەاڵمەکاویو  ەاڵماهەو و  ەمئ هەمىو 

 . ەچیند یانو باواه اڵنمىدا

  یکاندا گروپی

 ڕێىمایەکان؟و  ۆژگاری ئام ەل ەکەند ێحانگى  ەب ڵەکانمىدا ەهدەثا چ یاری پرص ەب ەبارەتص یکاندا گروپی

  :بىون ێىەش ەمب وەاڵمەکان

 ەورەکانگ ەرامبەر ب ێڕێسی ثاکى ب ەوبگریدل ڕێس  ۆث ەبێدد ەڵکى ب ێدبگر  ەورەکانگ ڕێسی و  ێدبگر  ۆ ب ێدگى  ێىاکرێدل ەوەیئ ەڕێیچاو  ەکه ەئەمڕۆدال ڵمىدا"

 ( 1) پاشکۆی ژ."  ەکاته

و  ۆشینپ ەرگیجل و ب ەڵبژاردویه  ەل ڵەکاهەوەمىدا ەلیەنل ەکاتهاو دراماکان د ڵەکاویمىدا ەکەثەرەکار  ەوەیکرده ییلصا یثر باس  یکێکیدا لەبەرامبەردا

جار جل   ۆر ز  ەچىهک و  ێدهاگر  ۆ ب ێمگى  ەاڵمب ڵەکەممىدا ڕەفحاراهەی ەوئ ۆشەهاخ ێمپ یکدا ەکو  ەڵێدد ۆرجار ز  ەک ەڵەیو مام ەکانوش ەکردهەوەیدووبار 

 ( 1) پاشکۆی ژ.."  ەکاتد یداوا یشمى ڵەکەیمىدا ەڕەکگ اڵویمىدا یل  ۆدیلم ەبێدد ەکحەرەکانکار  ەڵضىکەوجیو ه ەرگوب

 ەبەرکردوەو ل ۆریەکاندراما ک ەکحەرکنیکار  ەرگیو جل وب ێر شمش ەو بى  یژ ثىهدوث ڕەفحاری  ڵەکەیمىدا ەک ەکردد یاثری ز  ەثرس یم یثر باس  یکێکیدا  لەبەرامبەردا

 ەکاردیىێدب ەوەرکانگ بەرامبەر  ەشیاوه ۆرجار ثىهدو ز  ەاڵمیو  ەو و وش ەبێده ۆی هاکات خ ەشک ێیگى  ەب  ەرگداجل و ب ەپارچ یەک ەڵبژاردویه ێىێد،لەد ەکاریانب

) هاودراماکاهً.  ەیوش ەمىویانه ە' ...هحد کەورەکانگ ۆ ب ەکه ەژیمد ۆخۆم'مً ب یان' یەه ۆ ث ی کار  ەوە'ئ یان'یەه ۆوەث ەب ەیىەهدیپ ەوە'ئەڵێدد ێمانپ ەکو 

 ( 1پاشکۆی ژ.

 

 ەورەثریًگ ەمرۆ ئ ڵ"مىداەو   ەکردد ڵەکاهیانمىدا ی لصار  ەل یانباص ەک ەوەکرد ۆمک ەصحەواژەیەداد ەمل ەیەکەوەبىون ل یکهس  ەک یکاهەدا ەمئ ەاڵمیو  کۆی 

 ۆ ب یباش  یاویژ  یىەثىاه ەته ۆ ث ەزاهێدو وا د ێدو باوک هاگر  یکدا یەکاویو ماهدوبىن و باش ەوڵ ه ەل ڕێس   یەوه ڕازی  ەکەیدد ۆ ب ەرچیه ەک ێزاهەکاهەهاو خ یگرفت

 ەمىو ه ەرچیگ ڵەکاهمانمىدا یل  یًثاواهبار  ۆرجار ز  ێمەئ ۆیە،ب ڕازیەها ۆی خ ەوەیل ۆر ز  ەبیيێدد ەوانئ یاویو ژ   ەکاتدراماکان د ەیری ص ە،چىهک ەیدک ینداب

 ( 1) پاشکۆی ژ.." ەدراماک لە ەیبیىێدد ەوەیب ێدکردبً هاب ینداب ۆ ب یاهمانژ  ێداویضتیکردبً و پ ەرخانث ۆ ب ۆمانخ یاویژ 

 

 ەل اڵنمىدا ەثىەوەیدورک ەردەوامب یباس  ەمىو ه ۆی ک ەاڵمب ەمباش ک ەکاهیانوث ەل یاثر هادات ز  ڕێگا ێژیىەوەکەثى  ی بىار  یکىرج ەک ەگىزارشحاه ەمئ هەمىو 

  .ەکاتد یکیانباوک و دا ەگىێکردویب

 

 ێردژن و م  ەویىەهدیپ: ەمدوو  ثەوەرەی

 ێب ێکیژه ەک ەوابى  یکىرد ۆمەڵگەیک ەباش ل یژو ێىاصەیپ ێدەهگ،هەمیشەب ەرو ک ێبەجێوژن ج ڕیار ب ەنخاو  یاو پ ەک ەوابى  ۆرمیه یکىرد ۆمەگەیک کلحىری

ثر  ەثەوەکاویه یژهاو یو ماف ەرکئ ەدراماکان ب ەبەردەمل ەژه ڕادەیەکیثا ۆشیاربىهەوەیو ه ەڵکەخ یابىهەوەیور  ەصەردەمیک ەمرۆدال یاوە،بەاڵمپ ێڕایەڵیو گى  ەهگد

 :ەدوێًد ەورەث ەمل ۆن و باوکان چ یکاندا یگروپ ەل ەریەکەه ین،بساه

  باوکان گروپی

 ەب ۆ ث ێىاهەیو پ ڕاصتی ەثەبى  ێل یدراماکاو یاویوژ  ۆی خ ەژیاویب ڕازیەها ید،هەمیشەبگر  ەهدەکاویو گاز  ەییگل ۆڵەو ب ەل ێ گى  ەردەوامب ەبێدد ەمرۆ " ژن ئباوکێک

 ( 1) پاشکۆی ژ.." ەکاتهاودراماکان د یاواویپ ێردو م
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 یان ەکەمژه ەگەڵل ێکەوەپ ەبێده ێکمانکاث ەهدچ ڕۆژێکدا ەل ەگەر " ئەڵێدد ەڵکى ب ەکاتدروصد د  ەیىەهدیپ ەماویه یباس  ەکثر ه ێکیباوک لەبەرامەبەردا

) پاشکۆی ثر" ێکیت" باوکێبکال ەوانئ ەکو  ۆی خ یاویژ  ەثىاهێدد ەزاهیددراماکان،وا د ەل ەبیيێدثر د یژو یاویژ  ەچىهک ەهجامە،ئ ێثىهدو ب ۆی گفحىگ یان ەڕەش

 ( 1ژ.

 یچ ەوەیل ۆیەجیخ ەیكض ەشب ەكض ڵەوە،ما ەیەمەه ەکەمد ەز ح ەر ه ۆرەز  ەوەهدەئ ەهدەکاویو گاز  ەییگل ڕەخىەو  ەڵکىب ەگەڵمانهاکات ل ۆ گفحىگ ەکه ژن 

 "ها،،،هحد یان  ێدبب ڵمان،مىدا ێ کى  ۆ ب ین،بچ ڕیًبک

 ( 1) پاشکۆی ژ.

 یکاندا گروپی

 ی یاو"پەواهەل یاربىو د ێىەپ ەراوردکاری ب ەصحەواژەکاهیاند ەمىو ه ەڵکى ب یەباش ه ۆیانگفحىگ ەک ەکردد یاوانپ ەل ەییانگل ەکباوکان ه ەل یاوازثر ج ەب دایکان

 ( 1) پاشکۆی ژ." ەربڕێدد ەکەیژه ۆ ب ۆشەیضخیەکخ ۆزو و ص ەصده ێدهاثىاه ەهاهەتث ەو ثىهد ەخۆباییل  ێمەئ ۆمەڵگەیک

و  ێدبگر  ەکەیژه ۆ ب ێ گى  ەزاهێدد ەشەرمیب یاویژ  ەکاویکاروبار   ەل ەگرێدد ۆی خ ی و کار  ەشو ک یکدا ۆ ب ێ گى  ێىدەیه یکىرد ۆمەڵگەیک یاولەثر"پ دایکێکی

 ەبێدد ێيێکشى  ۆ ن بیبچ یان ڕیًبک ێکشخ یان ەمدروصد بک ێردەکەمم ۆ ب ەهاعەثێکك ەوەیئ ۆ ب ۆرجار ز  ەکەی،بەڵکى ژه ۆ ب ێدهاگر  ێ گى  ەک ەکاتد ەوەب ی شاهاز 

 ( 1) پاشکۆی ژ.." ەمباش ک ۆ ب یاهىی ب یایەکو ده ڕێىی  ێروش

 ەوڵ بکات، ه ەڵەیەکیشه ەگەر ئ ەکەی،ژه ەل ەردەگرێدو  یئاصاو ەب ەکانشح ێبىردەیەدراماکان ل ەل یاو "پەیگىتد ەبىو ک ەقز  ۆر ز  ەراوردکاریەکەیثر ب یکێکیدا 

 ( 1) پاشکۆی ژ."ەبڕێد؛د ەری د یژی ثىهدوث ەب ەکاثەوەد ڵپكى  ۆ ب یاتدوه ەبێده ەڵەته یەک ێمەئ ەن،پیاوی بک ەصەری چار  ۆ گفحىگ ەب ەداتد

 .یکىرد ێردیژن وم ەهێىانل ەچێدد ەمانه ەرەو ب ڕۆیشحىەو خراپ  ەرەو ب ەڵکى ب یەباش ه ەکه ۆمیيیکەیشىەکەک ەک ەڵیند ێمانپ ەماهەئ 

 

 ێیەمص ثەوەرەی

 ێردژن وم ێىانه خۆشەویضتی

 ۆشەویضتیخ یباس   ەهاهەتو ث ێگەیشحىەث ێیل ەڵەه یماها ەب ەڵکخ ێضحاشو ثا ئ ەبى  ڤەب ڕەگەز دوو  ێىانه ۆشەویضتیخ ەیوش یکىرد ۆمەگەیک یکلحىر  لە

 ەبىویه ۆیەب ەر ه یژهاو  ڵێنب ێپ ەثرصاو  یىەو زاه ەییشىر  ەب ەرهەبڕیىەو د ۆی ب یضحبێدو  ۆشخ ەکەش یژه ەگەر ئ یاو ،پ یاوهەبىەپ ەردیم یشاهەیه ێردژن وم

 ەمئ ەبىوویگروپ ه ەردوو ه ەاڵمەکاویو  ۆیەب ەر بکات ه ۆی خ یاویژ  ۆ ب ەڵضەهگاهدنه ەک ەکىرد کردو  یژو ەل یدراماکان وا ەل ێردژن و م یىانه ەل ۆشەویضتیخ

 .ەگەیاهدد ۆشەویضخیەیانخ ۆزو ص

 باوکان گروپی

 یوامساو ەاڵمب ەکردو  ەرگیریمهاوص ۆشەویضتیخ ەب ەرچی"مً گەیگىتد ێکباوک ەکو  ەردەبڕی د ۆشەویضتیخ ۆزو ص ەل ۆیانخ ەش یب ێژهان ب ەکو  پیاواهیش

 ەنهاث یاهمانو ژ  ۆشەویضتیخ ەربڕینید ۆ ب ەکەمدامً و ژه ێىانه ەل یەه ێککاث ەماو ه ەر ه ێچەواهەوەپ ەب ەچیک ەکاتد یادز  ۆشەویضخیەخ ەو ئ ەرگیری هاوص یدوا

 ( 1) پاشکۆی ژ.." ەبەیًد ەصەری دراماکان ب یدراماو باس  ەیری ص ەب ەبێده ێکیشکاث ڕۆثیيیاثەو 

 .ینبساه ێردژن م ۆشەویضتیو خ ۆشەویضتیخ یرۆکیچ ەوەدراماکاه ەل ەیاهىثمەگەر د ەبىو ک یکهس  ەیەکەوەل ەربڕیىەکاهیانثر د ەکەیدوو باوک  ەوەثر  لەلیەکی

 ( 1) پاشکۆی ژ.

 

  یکاندا گروپی

 ێضحە" مً ثا ئیوج یکێکدا ەک.و  یداردکى  ۆمەڵگەیک ەل یاو پ یثىهد ۆ ب ەگەڕاهدەوەد ەرەکاهیانوهاوص ۆیانخ ێىانه  ۆشەویضتیخ ۆزو ص ەبىوویو ه ئەمان

 ەکەیژه ۆ ب ۆز اهدا صۆشیەکو هاخ ۆش یخ ەل یاو پ یاهەدراما ەو ثر ل ەثەوەکاویه ەل ەبینید ەوەئ ەربڕێدد ۆمب یاوەکەمپ ەل ەکردوەه ۆشەویضتیخ ۆزو ص ەب ەصحمه

 ( 1) پاشکۆی ژ.." ەوێدد ۆشمخ ڵێدب ەکەیژه ەب یەتها ڕووی  یاوپ ێمەئ ەردەخات،لید

 ڵحەیگا ەوروبەریشو د ەوێدد ۆشمخ ڵێب ەکەیژه ەب ەییەشىر  ێیپ ەبیيێحەوەو د ەکەیژه ەگەڵل یثىهد ەل ۆی خ ێزی کىرد ه یاوی "پیوج ەمدوو  یکیدا لەبەرامبەردا

 ( 1) پاشکۆی ژ.." ێدەکاتپ

 یانژن  ەگەڵل ێدب ۆن چ ەبێدد یاو پ ەزاهیند ەباش ەکەیًدراماکان د ەیری "صیدراماکان وج ێىانه ەیىەهدیەهاوصەریەکاویپ ەب یگەربىو کار  ۆرثر ز  ەک ێیەمص یکیدا 

 ( 1) پاشکۆی ژ.." یماهەه ێمەئ ەک ەیەه یەکتر  ۆشەویضتیخ ەب ێىیضخیانپ ەردوکیانه یاو ژن و پ ە،ک یاو پ ەگەڵل ێدب ۆن ژن چ

و  ۆمەڵگەک یان ید ەوی ئ ڵپا ەداتد ەکەثاواه ەریەکەشیانوه ەیەه ۆشەویضخیانخ ۆزو ص ەش یب ێب ەک ەڵێند یمانپ یکانباوکان و دا ەردوو ه ەیگىزارشحاه ئەم

 ( 1) پاشکۆی ژ.ەیەه ۆیانخ یاویژ  ەل ەیانگ ۆیەب ەبینند یىەك ڕاصحە ەدراماکان ب یرۆکەکاویچ ەوانب ۆیانخ یاویژ  ەراوردیب ۆ ب ێىەر پ ەثەبى  یشدراماکاه یاویژ 
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 ەمچىار  ثەوەرەی

 یاهەتو  خ ێزانخ ەرەوەید ۆشەویضتیخ ۆ ب خىلیا

 یابىەهەوەج ێشەو ک ۆری ز  ەشیکیب ەاڵمب یورد ەب ڕێژەکەی ینیزاه ۆ ب ەبەردەصدل یەورد ه یەکیداثا ەرچەهدەه ەرچاوەکانص ەل ۆر ز  ی ێپ ەب ەری هاوص خیاهەجی

دراما  یگەری کار  ەل ۆن چ یًکىرد ۆمەڵگەیک یاوازی ج ێزاویخ 3 یىەری هى  ەک ەگروپاه ەمل ەریکەه ینبساه ەری،هاوص یاهەجیخ ۆ ب ەگەڕێحەوەد ێزاهیەکانخ

 .ەدوێًد یایەیخىل ەو ئ یکردو ەدروصدل

 باوکان گروپی

 ۆمەڵگاکانک ەهەمىو ل یاهەت" خ ەبى  ەمک ۆر ز  یکىرد ەکۆمەڵگەیل ەاڵمب ەبىو ه ۆمەڵگاکانک ەمىو ه ەبىو ل ێکشخ یاهەتخ ەک ەکاتد ەوەب ەئاماژ  یەکەم باوکی

 ە،چىهک یلمەف اریگەری ک ڵىیایەوەد ەب ێضحائ ۆری ز  ڕیژە ەمئ ەاڵم،ب ەمک ۆر ز  یکىرد ەکۆمەڵگەی،ل ۆمڵگاکانک ەهەمىو ل ەبىو ه ۆڤایەجیمر  یاویژ  ەرەثایص ەل

 ( 1) پاشکۆی ژ.." ێزانخ ەدەرەوەیل ۆشەویضدخ یبىوو یابىهەوەو ج ەکاثەوەد ییئاصا یلمف

 ێپ ەرعیەجیو ش ڕەواجو  ەکەند ۆش یخ ەڵکى ،ب یەچ یاهەتخ ەنهاد  یشاهمانپ ەنهادراماکاهدا"دراماکان ث ەل ەکاتد یاهەتخ ێداویپ ڕواج ەثر باش ل باوکێکی

 ( 1) پاشکۆی ژ.ئارام."  یخضحن ەصدد ۆ ثاک ب ێىیضتیپ ەکو  ەدەند

 ەهدچ یبىوو یانثر،  ێکیجار  ەرهەکەوجیص ێکیشجار  ەل ەک ەکەند ێرتف ۆربەیانز  ەڵکى ب ەکاتد ۆشل خ یاهەثێکدخ ەنهاث ەک"دراماکان هێیەمص یباوک 

." ۆمەڵگەک ۆ ب یکرۆبەم ەیە،ئەمەه ۆی خ ەری هاوص ەولشەوەل ەچیو ک ەصەری ل ەڕیاهەش یاو پ ەهدچ ەداتد یشانپ ێکژه ەککاثدا ،و  ەیەکل ۆشەویضخێکخ

 ( 1) پاشکۆی ژ.دوان:  ێىەش ەمب یکاندا یگروپ ەوەر ث ەمانه ەصەر ل

 

  یکاندا گروپی

 یاهەتخ ەثاز  ەیەه ەوەمانئ یثرس  ەمتر مً ک ەهاوثەمەهکاویل ۆر ز  ەک ڵىیاشمو د ۆمخ ەکباش کرد "مً و  ەوەکاویه ۆ ب یاهەجیخ ەوەیبىه ییئاصا ەمیخ دایکێک

 ( 1) پاشکۆی ژ.درماکاهدا ."  ەل ەبێحەوەد ییل ئاصا ەیکاراه ەو ئ ەکردوەو ه ەرگیری هاوص ێشحاه ەک ەخۆمد ەکاهمانکچ ۆ ب ەمخ ەیً،بەاڵمبد ەهجامئ

 ییئاصا یشو دراماکاه ەرێدب ۆ ب ەهایژن پ ۆرجار ز  ەک ەکاتواد یاو پ یژی ثىهدوث ەاڵمب یکىرد ۆمەڵگەیک ەل یاهەتخ یداو ەهجامئ یە" ئاصان هەمدوو  دایکی

 ( 1) پاشکۆی ژ.." ێردم ەل ۆزثرەص ەب ۆشەویضدخ ەک ەدەند یشانپ ەکەهەوەو د

 ەیژهاه ەو ئ یاویژ  ەل  ێدب یکهس  یاهدژ  ەگەر ئ ەثایبەجیب ێدەکاتوات ل یرۆکەکاویچ یلمە،بەاڵمف ەزاهیند ۆمانخ یەه ڕاصد ەرچی"دراما گێیەمص دایکی

 ( 1) پاشکۆی ژ.." ەوێدبک ێنیشى  ەیەه ۆشەویضخیانخ

 

 ەمحماه: ێىجەمپ ثەوەرەیی

ئم  ەڵبژێراوی ه ەورەیەکیث ەکو  ۆیەب ێکەوەژیاهەوپ ۆشەویضتیخ ەمایو باوک بى یکو دا ڵمىدا ێىانه ەچ ل ێردژن و م ێىانه ەچ ل ێزانهاو خ ەل ەمحماه بىوی

  :دوان ێیل ۆن و باوکان چ یکاندا یگروپ ەل ەریەکەه ینبساه ێژیىەوەیەثى 

  باوکان گروپی

 یژهاو ەک ەثایبەجیب ەبێد،ه ەواوتث ەیمحماه یدهاثىاه ەدەصخیەوەب ەکىەلۆجیث ێری ئام یبىوو ەهۆی ب ەبێده ەکەتژه ەب ەڕتباو   ەهدچ ێضحدائ ە"لیەکەم باوکی

 ەک ەکاتکار د ەهدێکه ەرەوەو د ەچیحەد ەماڵل ێردەکەیم ییئاگا ێو ب ێنینه ەب ەدادراماک ەل ەبیيێدژن د ەهدیًچ ڕۆژاهە ەک یاهەنئى دراما یىەری ب ێمەئ

 ".یساهێدها یاوەکەیپ

 ( 1) پاشکۆی ژ.

 ەگىمان ل ەکه ۆمەڵگەک ەل ەبى  یادز  یاهەتخ ڕێژەی ەبیضحید،ئەوەهدەد ەیر ص ەیر ص ی کردار  ەوەهدەئ ڕۆژاهەدراما  ەنهاث ەکمً ه ەاڵ "و ەمدوو  یباوک ەبەرامبەردال 

." ەکەندروصد د ەیەمحماه ێب ەو ئ ەک ەمڕۆ ئ ەدرەصەیەکًم ەدراماکان ثاک ەکەید،بێگىماند ەوروبەرەکەشتیو د ەشخسم و ک یژهاو ەمىو ه ەل ەڵکى ب ەکەتژه

 ( 1)پاشکۆی ژ.
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 ێکو کاث ەکاتد یاهەتخ ەدراماکان ک ەل ەژه ەکحەرێکیکار  ەواوی ث یبێکیمىعج ەک ەکەمژه یانکچ  ەل ەکەمگىمان ه ۆن " چەڵێدد ڕەشبیىتر  ۆرز  یێیەمص یباوک 

 .( 1) پاشکۆی ژ.." یدهازاه ڕەکاهدکچ و ژن و کى  ۆبایلیم ێنینه ەیژمار  ەکات،یاند یری وپشحگ ێحەوەد ێیداپ ەزەییب ەدرێدصساد

 

 

 

 :یکاندا گروپی

 ەرامبەر بىون ب ڕاوکێ ڵەوپر د  ڕەشبین ۆرز  ۆمەڵگەکەداک ەل ێضحادائ ەل یاردەیەد ڕادەیەکثا ێنینه یو ژو ەژویفر  یثرس  ەوەیئ ەبەر ل یکىرد ەکۆمەڵگەیل ژهان

 ەب یاو پ ڵهەف ێىا،ه ی ثر  یژو یاو پ ەهڵ ف ەڵێند ەزاهیدد ەوەهدەئ ەر ه ە،چىهک ەویًک ێيیانشى  ەوەدر  ەچىه یاوەکانپ ەر ه ێهاثىە"وامان ل یوج یکێکو دا یاوەکاهیانپ

 ( 1) پاشکۆی ژ." ەصحێد،با بى  ۆشەویضدخ ەیە،ئیتر ه ی ثر  یژو یەوەدز 

جىان کردن و  ۆ خ یهاویج ەثەبى  ێضحەژن ئ ەیکەن،خۆ د ێکژه ەگەڵل ەکەند یاهەتخ یاواهەیپ ەو ئ ەمىو " هیثاواهبار کرد وج یش یژه ەمدوو  یکیدا ەوەثر  لەلیەکی

 یاو ژن پ ۆن چ ۆمانخ ەیگۆمەڵک ەل ێدەکەمپ ەصتیه ۆر ز  ەیبیىمدراماکان د ەل ەوەیمً ئ ڕادەکێشێد،بۆیە یاوانئاصان پ ۆر ،ز  ەکر هاز و م ڕووثکردهەوەو  ۆخ

 ( 1) پاشکۆی ژ.." ەداتد یىو فر 

 یژو ەگەڵل ەدەرەوەدراماکان ل ەل یاواهەپ ەو ئ ەبیيیدد ۆن چ ەکبکات و  ەگەڵل ۆتوا در  یاوەکەشدپ ەک ەکاتد ۆڵ کرم ڵددراما د ەیری ص ەاڵ "و  ێیەمص دایکی

 ەرزیب یکیئاصخ حماهەم ەماویه ەک ەڵێند ێمانگروپ پ ەردوو ه ەیگىزارشحاه ەمئ ەمىو ه( 1) پاشکۆی ژ.."  ەکىیانژه ەگەڵل ەڕ م ەکەهەد ۆیانخ ەماڵەوەثرن و ل

  .ەیەمحماه ەو ئ ەماویه ۆ ب ەرەکینص ۆکاریکیه یشدراماکاه ێردو ژن وم ەردوو ه یل  ەل ەیەه

 

 ەشەمش ثەوەرەی

 ەکانو خسم ەشک ەب ێزاویخ ەیىەهدیپ 

 :دوان ێىەیەش ەمگروپ ب ەردوو ه ەپرص ەمئ ەصەر ل ۆیەب ەلواز کردو  ۆمەاڵیەثیەکاویک ەیىەهدیەپ ڕادەیەکثا ۆمەاڵیەجیک ۆڕیث ەکىەلۆجیاو ث ەک یەئاشکرا 

 :باوکان گروپی

و  ۆمەاڵیەجیک ۆڕیث یهاثن ە،لوازبى  ۆی خ یانژ  ەركاڵص ۆی ه ەب ەوربەر و کارو د ەشک ەب ێزانخ ەهێزەیب ەیىەهدیەپ ەو ئ ەوێده ەماو ه ەوێد"بماهیەکەم باوکی

 ( 1) پاشکۆی ژ.. ەرێدب ەرێسی پ ەو دور  ەنهاییث ەرەو ثاک ب ەک ەکردو  یباش وا ەڕێژەیەکیب یشدراماکاه

و کارو  ەشک ێىانه ەل ەیبیىددراماکان د ەل ەک ەڵەکاهەنو ث ێڵف ەو محماه ێب ۆمەاڵیەجی،ئەو ک ۆڕیث ەکىەلۆجیاو ث ەل ەجگ ۆکارەکانه ەل یەکێک"ەمدوو  یباوک "

 ( 1) پاشکۆی ژ.." ەبێده ۆشدخ یکەکاویهس  ەکەصەب ەتو محماه ەکەیده ەشک ێکەاڵوی ث ەب ەز ح یکردوەوا یکەکانهس 

 ۆرەو ز  ی کار  ەڕۆژ ب ەڵکخ یگشت ەب ەاڵمخسمان ب ەوروبەرو د ەگەڵل ێکەڵەث ۆرثر ز  ێزانخ یاثرەو کاثمان ز  یًشار  ەدەرەوەیل یمەئ ەرچەهدە،"ه ێیەمص باوکی

 ( 1) پاشکۆی ژ.." اڵنما ۆ ثا چىون ب ەکەیدد یەکدراما یيینیب ەل یاثر ز  ێژ و چ ەیدبک یکەڵیث ێڵێددراماکان هاه ەیری ص ەشەویشب

 

  یکاندا گروپی

 ۆ ب یکىرد ۆمەڵگەیک ێىەرداویث ەصدد ۆرمیه ەهۆی ب ڕادەیەکبىن ثا ۆشاحاڵیشخ ەکردد ۆمەاڵیەثیەیانک ەیىەهدیەپ ەو ئ ەماویه یباس  ەک ۆرێکج ەب ئەمان

 ێىەرداویث ەصدد یشجاراه ەاڵمهاکات ب ەشک ەرداویص ەشو ک ەماوەه ڕەحمجاران  ەکو  ەکەیدد ەصده ۆشە"هاخیەکەم یکیدا ەکو  ێزاویو خ یبەجیثا یاویژ 

 1) پاشکۆی ژ.." ڕاوەداب یاثرو ز  ەگرێدد ۆتخ ۆ ب ێ گى  یاوەکەتباشتر پ ێضحەبً،ئ ۆیانخ ڕیاری ب ەویخاو  ێزاهەکانخ ەیدەهێشدوکار ه  ەشک ەصىو خ ڵەما

 ەکەشب وەڕتو با ێکەڵیث ەل یدبترص ەکەند ێوات ل ەدەند یشانپ یکەکانهس  ەصەک ێڵیو ف یاهەتخ ەکو  یشت ۆمەڵێک" دراماکان کەمدوو  یکی.دا(

  ێیەمص یکیدا ەوەثر  ەلیەکی،ل ەکانو خسم ەشک ەب ێزاویخ ەیىەهدی." پەیدو کار بک ەشک ەرداویجاران ص ەکو  یدهاثىاه ەک ڕۆژاهە ەركاڵیص ەبێد،صەرباری ه

 ۆ ب ەگەڵمانل یەتها ەکه یەه امادەئ ەک ەمەثاز  ەوەه ەو ئ ەمی،خ یەه ۆماهمخ ەمیهاهاوضً" مً خ ەصەکاهیانخسم و ک ەک ەکاتد ڵەکاهیش یمىدا ۆی خ ەکه یباس 

) ." یەه ێیاهەوەپ ڕەحمیو  ێنک ەکاویخسم ێدهازاه ێدد ێل ی،دواثر وا ەوەدر  یەهەها ۆیانخ ەکیژور  ەو ل ەنهاک یکەڵیث ێدد یىاهیشمانم ەڵکى وکار ب  ەشک ەرداویص

 . ( 1پاشکۆی ژ.

 

 دەرهجام

 :ەکو  ەداتد ەصدد ەل ێزاهیداخ یکلحىر  ەل ۆی خ ۆرمیه ەریکەخ ەثەواوەجیبىاردا ب ۆر ز  ەل یکىرد ۆمەڵگەیک .1
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 ەرامبەر ب ەکانبچىک ەل ەیەهىاهدن ه ڕێسی  ێو ب ڕێسهەگرثً ەثرس یم ەڵکى ب ەماهدایەه یئاصت ەل ەکه ەورەکانگ یکردو ێ گى  ەب ڕێسو -

 .اڵنومىدا ەورەکانگ ێىانه ەل ەبێددروصد د ۆشاییب ەورەکان،بەردەوامگ

 ەڕواتد ێىگەیشتنث ێکو ل ەرێنیه  ەیىەهدیپ ەرەو ب ەوەصحاوەه یەوەلواز  ەل ێردژن و م ێىانه  ەیىەهدیپ .2

 .ێىاهیاهەه ۆشەویضتیخ ۆزو ص ەماویه ی هاوار  ێردەکانو ژن وم ێىاکرێدپ ەصتیه ێکدایەئاصخ ەل ێردو ژن وم ێزانخ ێىانه ۆشەویضتیخ .3

 ەب ێزاهەکاهیانخ ۆزیەیص ێصارد و ب ەو ل ەربازبىوهیکید ەکو  ۆربەیانز  یل  یاو خىل ەبێحەد ێزانخ ەدەرەوەل ۆشەویضدخ یو بىوو یاهەتخ ۆ ب ەز ح .4

 .ەزاهًد ەصەری چار 

 .بىو  ێژیىەوەکەثى  یگرووپ ۆریىەیز  ڕای ەرامبەرەکاهیانب ەرامبەر ب ڕاوکێیان ڵەد یوبىوو ەماویو ه اڵنمىدا ێردو ژن و م ێىانه ەیمحماه .5

 . ێژیىەوەکەثى  ەیمشح ۆریىەیز  ەلیل ەثرصیدابىو م ەبەردەمل ەوروبەر و کارو د ەکەشب ێزانخ ەیىەهدیپ ی لواز  .6

 . ەکەند ەراوردیو ب ەکەند ێىاهەپ ەبەرامبەردال ۆیانخ یاویژهان ژ  ەک ێىەرێکپ ەثەدراماکان بىه .7

 پێشيیار

 .یکىرد ۆمەڵگەیک ۆرمیه ەب ێزانو خ یشحمانو ه اڵجیهاو  ەخسمەتکىردصحان ل ەرێمیه ەل یدیام یخضحن ڕێک .1

 .ەکەند یشئ یکىرد یکلحىر  ێچەواهەیپ ەک ەواهەیانئ ەثایبەجی،ب یدیاییم یاویب ەرهەمیب ەیو هاورد یشهما ەکردن ل ڕێگری  ۆکارکردن ب .2

 .بکات یکىرد ۆمەڵگەیو ک ێزانخ ۆکمەییث ەب ەتخسم ەشێىەیەکب ۆماڵیخ یدراما ەرو ب ەصەر کات ب ەرهەمیب ێىاویه ەرهەمب ۆ ب کارکردن .3

 . ەروەردەیەکانو پ ۆییمر  ەشەپێداویگ ەهحەرەکاویص ڕێکخراوەگروپ و  ەلیەنل یاویب یدراما یگەری کار  ەمەثەرصیەکاویل ێزاویخ ەروەردەیو پ ۆشیاری ه .4
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  1ژ، پاشکۆی 

 ەکانگروپ ەگەڵل یار پرص ۆو گفحىگ ثەوەرەکاوی

 ێزانخ ەل ەورەکانگ ێکردویگى  ەب: یەکەم ثەوەرەیەی

 :باوکان گروپی

 ڕوات،جارانب ەکاتد ەز ح ێيیکچ شى  ۆ ،ب ەرەوەد ێحەب ەگەڵدل ەزدەکات،چ کات ح ەکاتد ەبەر ل ێکجل ەکات،چد یچ ەداتد ڕیار ب ۆی خ ڵ: "مىدایەکەم باوکی

 "بکات ەگىێدب ەو و ئ ەنبد ڕیار ب یکباوک و دا یەه

  " ڵێدب ێپ یکیانثاکى شخ ێىەرگریدل یانکاث ەبێد،د ەن؟بک ێدگى  ەثا ب ەگرن د ێ گى  ەر ه ڵ:"مىدا  ەمدوو  باوکی

  : ێیەمص باوکی

 ەیئاماد ەمتر ک ەواهیشئ  ڵەکانمىدا ۆ ب یەه یانو کاث ەركاڵًص ۆیانخ ی کار  ەب ۆیانو باوک خ یکدا ێکو باوک کاث یکدا ەر ص ەکەوێحەد ەوەشئ یەوا ێمپ"

 ی داوکار  کەری  ێج ەب ێج ێمەئ ێضحائ یًبىو  یکباوک دا ەرماویف ەری ک ێج ەب ێج ێمەئ ێمە،ئ ەثەمەویل یاوازەج ۆر ز  ێضحائ ڵیمىدا یگشت ێگرثنن،بەگى 

  ".ڵەکاهینمىدا

 

 : یکاندا گروپی

  :بىون ێىەش ەمب وەاڵمەکان

 :یەکەم یکیدا 

 ەورەکانگ ەرامبەر ب ێڕێسی ثاکى ب ەوبگریدل ڕێس  ۆث ەبێدد ەڵکى ب ێدبگر  ەورەکانگ ڕێسی و  ێدبگر  ۆ ب ێدگى  ێىاکرێدل ەوەیئ ەڕێیچاو  ەکه ەئەمڕۆدال ڵمىدا"

 " ەکاته

  :ەمدوو  یکیدا 

 ەبێدد ەکحەرەکانکار  ەڵضىکەوجیو ه ەرگجار جل  وب ۆر ز  ەو چىهک ێدهاگر  ۆ ب ێمگى  ەاڵمب ڵەکەممىدا ڕەفحاراهەی ەوئ ۆشەهاخ ێمپ یکدا ەکو  ەڵێدد ۆرجار ز "

  ". ەکاتد یداوا یشمى ڵەکەیمىدا ەڕەکگ اڵویمىدا یل  ۆدیلم

  

   :ێیەمص دایکی

 ەکو  ەکاردیىێدب ەوەرکانگ ەرامبەر ب ەشیاو ه ۆرجار ثىهدو ز  ەاڵمیو  ەو و وش ەبێده ۆی هاکات خ ەشک ێیگى  ەب  ەرگداجل و ب ەپارچ یەک ەڵبژاردویه ەل ڵمىدا"

 ".هاودراماکاهً وشەی ەمىویانه ە' ...هحد کەورەکانگ ۆ ب ەکه ەژیمد ۆخۆم'مً ب یان' یەه ۆ ث ی کار  ەوە'ئ یان'یەه ۆوەث ەب ەیىەهدیپ ەوە'ئەڵێدد ێمانپ

 

 ێردژن و م  ەویىەهدیپ: ەمدوو  ثەوەرەی

 : باوکان گروپی

 ەب ۆ ث ێىاهەیو پ ڕاصتی ەثەبى  ێل یدراماکاو یاویوژ  ۆی خ ەژیاویب ڕازیەها ید،هەمیشەبگر  ەهدەکاویو گاز  ەییگل ۆڵەو ب ەل ێ گى  ەردەوامب ەبێدد ەمرۆ ژن ئ" باوکێک

 ".ەکاتهاودراماکان د یاواویپ ێردو م

ثر  یژو یاویژ  ەچىهک ەهجامە،ئ ێثىهدو ب ۆی گفحىگ یان ەڕەش یان ەکەمژه ەگەڵل ێکەوەپ ەبێده ێکمانکاث ەهدچ ڕۆژێکدا ەل ەگەر " ئەڵێد: د ەمدوو  باوکی

  "ێبکاتل ەوانئ ەکو  ۆی خ یاویژ  ەثىاهێدد ەزاهیددراماکان،وا د ەل ەبیيێدد
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 ەیكض ەشب ەكض ڵەوە،ما ەیەمەه ەکەمد ەز ح ەر ه ۆرەز  ەوەهدەئ ەهدەکاویو گاز  ەییگل ڕەخىەو  ەڵکىب ەگەڵمانهاکات ل ۆ گفحىگ ەکثر"ژن ه  ێیەمص باوکی

 "ها،،،هحد یان  ێدبب ڵمان،مىدا ێ کى  ۆ ب ین،بچ ڕیًبک یچ ەوەیل ۆیەجیخ

 

 یکاندا گروپی

  "ەربڕێدد ەکەیژه ۆ ب ۆشەیضخیەکخ ۆزو و ص ەصده ێدهاثىاه ەهاهەتث ەو ثىهد ەخۆباییل  ێمەئ ۆمەڵگەیک ی یاو: "پیەکەم دایکی

 ێدبگر  ەکەیژه ۆ ب ێ گى  ەزاهێدد ەشەرمیب یاویژ  ەکاویکاروبار   ەل ەگرێدد ۆی خ ی و کار  ەشو ک یکدا ۆ ب ێ گى  ێىدەیه یکىرد ۆمەڵگەیک یاولە"پ  ەمدوو  دایکی

 ێيێکشى  ۆ ب بچین یان ڕیًبک ێکشخ یان ەمدروصد بک ێردەکەمم ۆ ب ەهاعەثێکك ەوەیئ ۆ ب ۆرجار ز  ەکەی،بەڵکى ژه ۆ ب ێدهاگر  ێ گى  ەک ەکاتد ەوەب ی و شاهاز 

  ".ەمباش ک ۆ ب یاهىی ب یایەکو ده ڕێىی  ێروش ەبێدد

  : ێیەمص دایکی

 یەک ێمەئ ەن،پیاوی بک ەصەری چار  ۆ گفحىگ ەب ەداتد ەوڵ بکات، ه ەڵەیەکیشه ەگەر ئ ەکەی،ژه ەل ەردەگرێدو  یئاصاو ەب ەکانشح ێبىردەیەدراماکان ل ەل یاو پ"

  "ەبڕێد؛د ەری د یژی ثىهدوث ەب ەکاثەوەد ڵپكى  ۆ ب یاتدوه ەبێده ەڵەته

 

 ێردژن وم ێىانه خۆشەویضتیێیەمص ثەوەرەی

 باوکان گروپی

  :یەکەم باوکی

 ەل یەه ێککاث ەماو ه ەر ه ێچەواهەوەپ ەب ەچیک ەکاتد یادز  ۆشەویضخیەخ ەو ئ ەرگیری هاوص یدوا یوامساو ەاڵمب ەکردو  ەرگیریمهاوص ۆشەویضتیخ ەب ەرچیمً گ"

 .ەبەیًد ی ر ەصەدراماکان ب یدراماو باس  ەیری ص ەب ەبێده ێکیشکاث ڕۆثیيیاثەو  ەنهاث یاهمانو ژ  ۆشەویضتیخ ەربڕینید ۆ ب ەکەمدامً و ژه ێىانه

 ێیەمو ص ەمدوو  باوکی

 ".ینبساه ێردژن م ۆشەویضتیو خ ۆشەویضتیخ یرۆکیچ ەوەدراماکاه ەل ەگەر م ەیاهىت"د ەبىو ک یکهس  ەیەکەوەل دەربڕیىەکاهیان

  یکاندا گروپی

و  ۆش یخ ەل یاو پ یاهەدراما ەو ثر ل ەثەوەکاویه ەل ەبینید ەوەئ ەربڕێدد ۆمب یاوەکەمپ ەل ەکردوەه ۆشەویضتیخ ۆزو ص ەب ەصحمه ێضحە" مً ثا ئ یەکەم دایکی

  .ەبەرامبەردا." لەوێدد ۆشمخ ڵێدب ەکەیژه ەب یەتها ڕووی  یاوپ ێمەئ ەردەخات،لید ەکەیژه ۆ ب ۆز ص ۆشیەکاهداهاخ

  ".ێدەکاتپ ڵحەیگا ەوروبەریشو د ەوێدد ۆشمخ ڵێب ەکەیژه ەب ەییەشىر  ێیپ ەبیيێحەوەو د ەکەیژه ەگەڵل یثىهد ەل ۆی خ ێزی کىرد ه یاوی "پی: وجەمدوو  دایکی

 

 :ێیەمص دایکی

 ۆشەویضتیخ ەب ێىیضخیانپ ەردوکیانه یاو ژن و پ ە،ک یاو پ ەگەڵل ێدب ۆن ژن چ یانژن  ەگەڵل ێدب ۆن چ ەبێدد یاو پ ەزاهیند ەباش ەکەیًدراماکان د ەیری ص"

 ".یماهەه ێمەئ ەک ەیەه یەکتر 

 

 یاهەتو  خ ێزانخ ەرەوەید ۆشەویضتیخ ۆ ب خىلیا:ەمچىار  ثەوەرەی

 :باوکان گروپی

 : یەکەم باوکی

 ەب ێضحائ ۆری ز  ڕیژە ەمئ ەاڵم،ب ەمک ۆر ز  یکىرد ەکۆمەڵگەی،ل ۆمڵگاکانک ەهەمىو ل ەبىو ه ۆڤایەجیمر  یاویژ  ەرەثایص ەل ۆمەڵگاکانک ەهەمىو ل یاهەتخ " 

  ".ێزانخ ەدەرەوەیل ۆشەویضدخ یبىوو یابىهەوەو ج ەکاثەوەد ییئاصا یلمف ە،چىهک یلمەف یگەری کار  ڵىیایەوەد

  :ەمدوو  باوکی

 ەکو  ەدەند ێپ ەرعیەجیو ش ڕەواجو  ەکەند ۆش یخ ەڵکى ،ب یەچ یاهەتخ ەنهاد  یشاهمانپ ەنهادراماکاهدا"دراماکان ث ەل ەکاتد یاهەتخ ێداویپ ڕواج ەباش ل" 

  ".ئارام یخضحن ەصدد ۆ ثاک ب ێىیضتیپ

 ەهدچ یبىوو یانثر،  ێکیجار  ەرهەکەوجیص ێکیشجار  ەل ەک ەکەند ێرتف ۆربەیانز  ەڵکى ب ەکاتد ۆشل خ یاهەثێکدخ ەنهاث ەک"دراماکان هێیەمص باوکی

." ەگۆمەڵک ۆ ب یکرۆبەم ەیە،ئەمەه ۆی خ ەری هاوص ەولشەوەل ەچیو ک ەصەری ل ەڕیاهەش یاو پ ەهدچ ەداتد یشانپ ێکژه ەککاثدا ،و  ەیەکل ۆشەویضخێکخ

 . :دوان ێىەش ەمب یکاندا یگروپ ەوەر ث ەمانه ەصەر ل
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  یکاندا گروپی

   :یەکەم دایکی

 ێشحاه ەک ەخۆمد ەکاهمانکچ ۆ ب ەمخ ەیً،بەاڵمبد ەهجامئ یاهەتخ ەثاز  ەیەه ەوەمانئ یثرس  ەمتر مً ک ەهاوثەمەهکاویل ۆر ز  ەک ڵىیاشمو د ۆمخ ەکمً و "

  ". درماکاهدا ەل ەبێحەوەد ییل ئاصا ەیکاراه ەو ئ ەکردوەو ه ەرگیری هاوص

 ییئاصا یشو دراماکاه ەرێدب ۆ ب ەهایژن پ ۆرجار ز  ەک ەکاتواد یاو پ یژی ثىهدوث ەاڵمب یکىرد ۆمەڵگەیک ەل یاهەتخ یداو ەهجامئ یە" ئاصان هەمدوو  دایکی

 ".ێردم ەل ۆزثرەص ەب ۆشەویضدخ ەک ەدەند یشانپ ەکەهەوەو د

 ەیژهاه ەو ئ یاویژ  ەل  ێدب یکهس  یاهدژ  ەگەر ئ ەثایبەجیب ێدەکاتوات ل یرۆکەکاویچ یلمە،بەاڵمف ەزاهیند ۆمانخ یەه ڕاصد ەرچی"دراما گێیەمص دایکی

 (2١1١-8-2١ێژەر،ثى  ێەوثنی." )چاوپەوێدبک ێنیشى  ەیەه ۆشەویضخیانخ

 

 ەمحماه: ێىجەمپ ثەوەرەیی

 : باوکان گروپی

 :یەکەم باوکی

 یىەری ب ێمەئ یژهاو ەک ەثایبەجیب ەبێد،ه ەواوتث ەیمحماه یدهاثىاه ەدەصخیەوەب ەکىەلۆجیث ێری ئام یبىوو ەهۆی ب ەبێده ەکەتژه ەب ەڕتباو   ەهدچ ێضحدائ ەل"

  ".یساهێدها یاوەکەیپ ەک ەکاتد ار ک ەهدێکه ەرەوەو د ەچیحەد ەماڵل ێردەکەیم ییئاگا ێو ب ێنینه ەب ەدادراماک ەل ەبیيێدژن د ەهدیًچ ڕۆژاهە ەک یاهەنئى دراما

 :ەمدوو  باوکی

 ەمىو ه ەل ەڵکى ب ەکەتژه ەگىمان ل ەکه ۆمەڵگەک ەل ەبى  یادز  یاهەتخ ڕێژەی ەبیضحید،ئەوەهدەد ەیر ص ەیر ص ی کردار  ەوەهدەئ ڕۆژاهەدراما  ەنهاث ەکمً ه ەاڵ و "

  ".ەکەندروصد د ەیەمحماه ێب ەو ئ ەک ەمڕۆ ئ ەدرەصەیەکًم ەدراماکان ثاک ەکەید،بێگىماند ەوروبەرەکەشتیو د ەشخسم و ک یژهاو

 :یێیەمص باوکی

 ێحەوەد ێیداپ ەزەییب ەدرێدصساد ێکو کاث ەکاتد یاهەتخ ەدراماکان ک ەل ەژه ەکحەرێکیکار  ەواوی ث یبێکیمىعج ەک ەکەمژه یانکچ  ەل ەکەمگىمان ه ۆن چ " 

 (2١1١-8-2١ێژەر،ثى  ێەوثنی." )چاوپیدهازاه ڕەکاهدکچ و ژن و کى  ۆبایلیم ێنینه ەیژمار  ەکات،یاند یری وپشحگ

 :یکاندا یگروپ

 یژو یەوەدز  ەب یاو پ ڵهەف ێىا،ه ی ثر  یژو یاو پ ڵهەف ەڵێند ەزاهیدد ەوەهدەئ ەر ه ە،چىهک ەویًک ێيیانشى  ەوەدر  ەچىه یاوەکانپ ەر ه ێهاثىە: "وامان ل یەکەم دایکی

  "ەصحێد،با بى  ۆشەویضدخ ەیە،ئیتر ه ی ثر 

 ۆر ،ز  ەکر هاز و م ڕووثکردهەوەو  ۆجىان کردن و خ ۆ خ یهاویج ەثەبى  ێضحەژن ئ ەیکەن،خۆ د ێکژه ەگەڵل ەکەند یاهەتخ یاواهەیپ ەو ئ ەمىو : " هەمدوو  دایکی

 ".ەداتد یىو فر  یاو ژن پ ۆن چ ۆمانخ ۆمەڵگەیک ەل ێدەکەمپ ەصتیه ۆر ز  ەیبیىمدراماکان د ەل ەوەیمً ئ ڕادەکێشێد،بۆیە یاوانئاصان پ

 یژو ەگەڵل ەدەرەوەدراماکان ل ەل یاواهەپ ەو ئ ەبیيیدد ۆن چ ەکبکات و  ەگەڵل ۆتوا در  یاوەکەشدپ ەک ەکاتد ۆڵ کرم ڵددراما د ەیری ص ەاڵ و “  :ێیەمص دایکی

 (2١1١-8-2١ێژەر،ثى  ێەوثنی." )چاوپ ەکىیانژه ەگەڵل ەڕ م ەکەهەد ۆیانخ ەماڵەوەثرن و ل

 ەشەمش ثەوەرەی

 ەکانو خسم ەشک ەب ێزاویخ ەیىەهدیپ 

 :باوکان گروپی

و  ۆمەاڵیەجیک ۆڕیث یهاثن ە،لوازبى  ۆی خ یانژ  ەركاڵص ۆی ه ەب ەوربەر و کارو د ەشک ەب ێزانخ ەهێزەیب ەیىەهدیەپ ەو ئ ەوێده ەماو ه ەوێد"بماهیەکەم باوکی

  ".ەرێدب ەرێسی پ ەو دور  ەنهاییث ەرەو ثاک ب ەک ەکردو  یباش وا ەڕێژەیەکیب یشدراماکاه

و کارو  ەشک ێىانه ەل ەیبیىددراماکان د ەل ەک ەڵەکاهەنو ث ێڵف ەو محماه ێب ۆمەاڵیەجی،ئەو ک ۆڕیث ەکىەلۆجیاو ث ەل ەجگ ۆکارەکانه ەل یەکێک:"ەمدوو  باوکی

 ".ەبێده ۆشدخ یکەکاویهس  ەکەصەب ەتو محماه ەکەیده ەشک ێکەاڵوی ث ەب ەز ح یکردوەوا یکەکانهس 

 : ێیەمص باوکی

 ەیری ص ەشەویشب ۆرەو ز  ی کار  ەڕۆژ ب ەڵکخ یگشت ەب ەاڵمخسمان ب ەوروبەرو د ەگەڵل ێکەڵەث ۆرثر ز  ێزانخ یاثرەو کاثمان ز  یًشار  ەدەرەوەیل یمەئ ەرچەهدەه"

 .(2١1١-8-2١ێژەر،ثى  ێەوثنی." )چاوپاڵنما ۆ ثا چىون ب ەکەیدد یەکدراما یيینیب ەل یاثر ز  ێژ و چ ەیدبک یکەڵیث ێڵێددراماکان هاه

  یکاندا گروپی 
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وکار   ەشک ەصىو خ ڵەما ێىەرداویث ەصدد یشجاراه ەاڵمهاکات ب ەشک ەرداویص ەشو ک ەماوەه ڕەحمجاران  ەکو  ەکەیدد ەصده ۆشە:"هاخیەکەم دایکی

 ".ڕاوەداب یاثرو ز  ەگرێدد ۆتخ ۆ ب ێ گى  یاوەکەتباشتر پ ێضحەبً،ئ ۆیانخ ڕیاری ب ەویخاو  ێزاهەکانخ ەیدەهێشده

 ەکەشب ەڕتو باو  ێکەڵیث ەل یدبترص ەکەند ێوات ل ەدەند یشانپ یکەکانهس  ەصەک ێڵیو ف یاهەتخ ەکو  یشت ۆمەڵێک:" دراماکان کەمدوو  دایکی

  " ەکانو خسم ەشک ەب ێزاویخ ەیىەهدی." پەیدو کار بک ەشک ەرداویجاران ص ەکو  یدهاثىاه ەک ڕۆژاهە ەركاڵیص ەبێد،صەرباری ه

 یکەڵیث ێدد یىاهیشمانم ەڵکى وکار ب  ەشک ەرداویص ۆ ب ەگەڵمانل یەتها ەکه یەه ەئاماد ەک ەمەثاز  ەوەه ەو ئ ەمی،خ یەه ۆماهمخ ەمی: " مً خ ێیەمص دایکی

  ".یەه ێیاهەوەپ ڕەحمیو  ێنک ەکاویخسم ێدهازاه ێدد ێل ی،دواثر وا ەوەدر  یەهەها ۆیانخ ەکیژور  ەو ل ەنهاک

 (2١1١-8-2١ێژەر،ثى  ێەوثنی)چاوپ


