
        لدان و سزا له خوندنگه آاندا                ڕزگارعبدالكریم     
یه آك له ودیارده نائیینسانی و دوور له په روه رده ییانه ی آه تاوه آو ئیستا له خوندنگه 

ڕه سمی یه تی پ دراوه،سزا و لدان بووه "به تایبه ت له قۆناغه سه ره تایی یه آاندا"آاندا 
به رابه ری به رامبه ر هه ر قوتابی یه ك آه توانای تگه یشتنی آه م بت و یان به آاركی 

 قسه یه آی منانه بكات یان هه ر آاركی تر آه به خواستی مامۆستاآه ی نه بت بۆیه وه ك
 ئیدی تاوانبارك مامه ه ی له گه ڵ ده آرت و مناه آه هه ر له سه ره تاوه ده ترسنرت و

وو شت ده آات به پرسیار آردنیشه وه ،له مه وه مامۆستا ڕۆی پۆلیس ده بینت ترس له هه م
و خوندآاریش وه ك تاوانبار سه یر ده آات ،گه ر بت و له ڕووی ده رونی یه وه له م دیارده 

 .نادروسته بدوین هجگار قسه هه ده گرت 
 زۆر واری سایكۆلۆژی دوو بۆچونیبه ر له هه موو شتك  ده بت ئه وه بوترت آه شاره زایانی ب

سه ره آی و جیاوازیان هه یه آه وای ل هاتووه بونه ته دوو گروپی دژ به یه آتر،الیه نكیان 
آه لدان و سزا له خوندنگه آاندا ده بت بوونی هه بت،چونكه سروشتی ئینسان وا "پی وایه 

 مۆآردن وڕاهنانی ئینسان له سه ر خوقاوه آه آه ستی یه آی شه ڕانگزی یه،بۆیه بۆ ده سته
 بۆ آۆنترۆكردنی میكانیزمی آارآردنی ئه وبه ها آۆمه یه تی و سوننه ته ئینسانی یه آان و 

 آه سه بۆ ژر آۆنترۆی به ئه زموونترده توان سوودی ل ببینت،گروپی دووه م ئه م بوایه ی
آه سایه تی یه آی " بۆ چاندنی تۆوی گروپی یه آه م واسه یرده آات آه ڕگه خۆشكردنك بت

الی مامۆستایان وسه یرآردنیان و بوابوون به وه ی آه ئه و مامۆستایانه له ڕوی "شه ڕانگزتی 
 هه كه وتوون،له به ر ئه وه ی له زه ت له ئازاردانی   "سادیی "آه سایه تی یه وه آه سكی 

 ن وایه به آارهنانی سزاو لدان تاوانكه آه ،بۆیه ئه مان پیابه رامبه ره آه یان وه ر ده گرن
 ئازاری ئینسانی پ ده درت و واده آات ئه و ئینسانه ژیان و بوون الی شتكی ب مانابت و وه 

 وه به رده وام ڕابن له سه ر ئه وه ی گه رلیان نه درت آاری خواستراو ج به ج نه آه ن،
 س نی یه به آاری بھن و آه س ئه و مافه ی نی یه باوه ڕییان وایه خودی لدان بۆ هیچ آه 

هه ر بۆیه ئه م گروپه پیان وایه آه ..ژیان له آه سكی تر بكاته جه هه ننه م وئازاری بدات
 ی جه سته یی و ده روونی له الی آه سایه تی خوندآاره"شونه وار"لدانه آه زۆرجار پاشماوه 

رده آه وت آه ئه و مامۆستایانه ی لدان به آار بھنن هه ر بۆیه وا ده .. آه دروست ده آات 
 آه متر له ڕووی سۆزه وه خوندآاران سۆزیان بۆیان هه یه ،چونكه سروشتی هه میشه یی ئینسان

  له ڕووی ده رونی یه وه آه سی ئازاردراوواخوقاوه آه هه ر آه س ئازاری آه سكی دیكه بدات
په یدا ده آات،آه ئه مه خۆی "مامۆستا"ه ئازار ده ره آه ڕقك به رامبه ر به آه س"خوندآار"

 .له  خۆیدا چه ندین جار هۆآار بووه بۆ دوورآه وتنه ی خوندآار له پرۆسه ی خوندن



 به م ناآرت ئه وه له بیربكه ین آه زۆرجار له ئه نجامی به آارهنانی به رده وامی توند و
 ڕادت له" خوندآاره آه"و ئازار و لدان له دژی خوندآاران وای ل دت آه ئه و آه سه تیژی 

 گه ڵ لدان دا وئه وسا ئه ولدان وسزایانه وه ك سه ره تا آاریگه ری نابت وهه میشه بۆئه و 
  آه سه خوندآاره ئه وه له به رچاوه آه پاش ئه و آرداره ی آه ده ینونت لدان ده خوات،له

الی ئاسایی یه،هه ر بۆیه زۆر له مامۆستایان مامه ه یان به ر ئه وه هیچ گوی پ نادات و
 لدانه آه له سه ر خوندآاره آه زیاد ده آه ن له گه ڵ ده آه ن وڕژه ی توندتر مامه ه یان

شه چونكه باش دنیایه ئه ولدانه ی سه ره تا آاریگه ری له سه رخوندآاره آه دانه ناوه وخۆ
بت و تامو چژ له ئازارو "ماسۆشی"بووه،آه ئه مه واده آات ئه و خوندآارانه آه سایه تی یان 

ئه و منانه ی آه له ناوه نده آاندا لدانیان له گه ڵ دا لدان وه ربگرن،هه روه ها زۆرجار 
 دا هه وڵبه آاردت وه ك گیانكی تۆه سه ندنه وه له نوماه وه یان له شونه گشتی یه آان

 ده ده ن تۆه بكه نه وه ،له منانی له خۆیان بچوآتر ده ده ن و ئازاریان ده ده ن ،چونكه وا 
هه ست ده آات سوآایه تی پ آراوه و ئازاردراوه بۆیه باوه ڕی وایه آه ده بت له به رامبه ر 

 .به وه دا آه دكی تر ئازار بدات تاوه ك ته رازووه آه السه نگ نه بت 
سزاو ئازاری ده روونی و مه عنه وی یه له ری به آارهنانی وه ی ماوه ته وه بۆ قسه آردن ئه 

 تۆ "زمانی بازاڕی و قسه ی ناشرین و ڕوخاندنی وره ی خوندآاره آه به وه ی آه پی بوترت 
 بۆچی ناچیت له گه ڵ ..چۆن ناردویانیته به ر خوندن ..هیچ نازانی ..گه مژه ی ..ته مبه ی 

تۆ هیچ آات فرنابیت وزۆر ...اوشانه آانتا له آۆنه آاندا شه ڕه گه ره آی خۆت بكه یت ه
 قسه ی له م جۆره واده آات گه ر خوندآاره آه خودی خۆشی خراپ بت..شتی تری له م جۆره 

 زیاتر هه ست به آه می له خودی خۆیدا بكات و به رده وام له ئاست هه موو آه سكدا خۆی به 
 من گه ر هه ر"زانت وهه میشه ئه و ووشانه پانتایی ده روونی ده گرت وبه خۆی ده تآه م ب

من دنیابم آه ده رناجم بۆ خۆم هیالك ..بۆ هه وڵ بده م ..وه ك مامۆستا ده ت ..فرنه بم 
زۆر خه یای تر الی خۆی لك ده داته وه و دواجار وا ده آات بریاری خۆدوورخستنه وه " بكه م
 و له ژر آاری قورس و تاقه ت  له خوندن بكه وته به رده م بازاری ڕه شی ب ڕه حمی بدات

 پروآندا بچه وسته وه یان بكه وته بازاڕی دوور له سیسته می په روه رده یی و ئینسانی یان
به آاری ده ستفرۆشی یه وه ماندوو بت و دواتریس باره ده روونی یه آه ی به ره و خراپتر 

 به رده وامی یه تی ئه مه له گه ڵ گه شه آردنی مناه آه وا ده آات ..و ماندووتر بت بچت 
 . ئاینده یه آی له ئستا مه رگه سات تر چاوه ری ئه و آۆمه ه بكات
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