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  سةردار عةزيزسةردار عةزيز... ... خوصندكار و مامؤستا و زانكؤ خوصندكار و مامؤستا و زانكؤ 
  

کی ئاسان  ندیه یوه کانی تر، په ندیه یوه موو جۆره په ک هه ندی نوان مامۆستاو قوتابی، وه یوه په
کرت، ئایا  ئه ت پیاده سه کا ده ندیه یوه موو په ی هه بیستین که له میانه وه ده ئمه زۆر ئه. نیه

بوونی  بت، ئایا ئاماده ر ئاماده گه یه؟ ئه ت ئاماده سه ندکاردا دهله نوان مامۆستاو خو
   تیفه؟ تک به سروشت نگه سه موو جۆره ده ؟ یان ههپویسته

ی  س له میانه ین؛ دوو که وا ده کانا ئه ندیه یوه ی په ین له میانه ت بکه سه ی ده ر پناسه گه ئه
کات به کارک یان به شوازکی  م ناچارئه ته، دووه سه ن ده همیان که خاو که ندیاندا، یه یوه په

م  که سی یه ندی که وه رژه ست، که له کۆتایدا بۆ به نجام دانی کارک هه بۆ ئه ت تایبه
نھا له  ست که ته وه له زانکۆ نیه تا به کارک هه م خوندکار بۆ ئه به. وه رته بگه
ستھنانی ئامانجک که له  ده ویه بۆ فربوون و وه و له کو ئه به. ندی مامۆستایاندایه وه رژه به

ی که له نوان مامۆستاو  ندیه یوه و په وه ئه لره. گاشه ندی خۆی و کۆمه وه رژه کۆتاییدا له به
   .ت سه ندی ده یوه ک په کی تر ب نه ندیه یوه نگه په یه، ره خوندکاردا هه

 م له نوان زانکۆکانی کوردوستان راوردک بکه م به ده وئه م نوسینه هه ستی ئه به بۆ مه
ستپکردن پویسته  پش ده). زانکۆی کۆرک (خونم، ی که من تیا ئه م زانکۆیه و ئه) سلمانی(

نده  رچه هه (ت، کۆلژکی نویه، ری حکومه روبه ی من کۆلژی به که وه که کۆلژه مه وه روونکه ئه
ر شوازی زانکۆی  وه له سه  رووی کارگریه وه له) تی نیه مه ک زیاتر ته یه ده مان له سه زانکۆکه
روانی  من چاوهبۆیه . برت روه ئه مریکا به کانی ئه کگرتوه  له بۆستون، له ووته یهدر هارڤه

   !روه بچ م شوازه به ردوستان بتوان بهم که کۆلژێ یان زانکۆ له کو وه ناکه ئه
به  ئاراوه که  ی نوێ هاتهم، شوازکی کارگر ی بیسته ده ی دووایی کۆتایی سه یه ک دوو ده  یه له

وه هاتوه که ج به شوازه  م شوازه به ئه ئه. روبردن ناسراوه شوازی نوی کارگری یان به
ر کارک  ک له سهس تدا کاتک که وازی بیرۆکراسیهله ش. وه ت بگرته ی بیروکراسیه که کۆنه
. رچوو سه وه به دا ئه مه نویه م سیسته ڵ ئه م له گه به. موو ژیانی بوو زرا ئیتر بۆ هه هم دائه

ستگرتن بۆ  ده زمانی ئینگلیزیا یانی کار به  هی کارگری یان مانجمنت ل وه ووشه کی تره روویه  هل
ی که کار  سه هو ک و مانایه ئه ، بهستۆ گرتنی شکست مانکاتدا وه ئه  وه له ههشتن به ئامانج گه
م  کان ئه کک له دروشمه ناسراوه نجام بۆیه یه رئه رپرسیاره له ده گرێ به وه ده سته ده به

م ئامانجانه پویسته  ستھنانی ئه  د بۆ به. کاربت ست به رێ با کارگر ده مه لگه سیسته
رده   دهکک له یه. ج بکرت کانی جبه ت، داخوازیهرچاو بگیر کانی کریار له به داواکاریه
بون له  ن نه ران بالیه رمانبه بوو که دوژمنی داهنان بوو، فه وه ت ئه کانی بیرکراسیه کوشنده

   .کی ئاشکرابوو یه خانه مه کان، له زۆر شون ته سوراندنی کاره هه
ی  هو سکه دت بۆ زانکۆ بۆ ئه ها بکرێ که که ماشای خوندکار وه ر ته گه وه ئه یه م روانگه له
ک کریارک  ک دروست بت، که خوندکار وه ندیه یوه دا په مه نجامی ئه رئه رێ، له دهعریفه بک مه

م  به. ی وه و شوازی گووتنه یه عریفه و مه ۆری ئهب له ج ستی هه کو ده رپشک به سهک  بتوان نه
فرۆش بتوان  یوهک م ب وه دا بت، ده وه وی نوکردنه م له هه رده ب هه پیه مامۆستا ده

   .رنجی کریار رابکش سه
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م بونیاده  رجه پویسته سه رتاپا پویسته، که دی، گۆرانکی سه مه بته ی ئه وه بۆ ئه
   .وه کان بگرته یشتنه کان و تگه تیه یه کۆمه

موو سای له  هه. گۆرن کانی خوندن ده ته رۆکی بابه موو سای ناوه ی من هه که له کۆلیژه
خوندکار . زوون یه به پی ئاره کیش هه یه ند وانه تین، چه ره یه بنه ک هه یه ند وانه تاوه چه ره سه
زوو  ندی به تواناو ئاره یوه نجامدا په رئه یانبژرێ، که له دوا ده چۆن ههی  وه رپشکه له سه

 توانی سانی دهری ئا پهو یه که به سه و که مامۆستا ئه. یه وه هه که زی خوندکاره ی حه کگه
توانرێ له ری  ه  لکو د ر پویست ناکات به ی یان هه که  برۆیته ژورهی، بکه گه ندی له یوه په

   .وت  ستکه میان ده کان وه ی پرسیارو داواکاریه وه زۆربه یه ئیمه
 قوتابی لهیه، به جۆرێ که  م شوه م زانکۆکانی دونیا به وه له زۆرکه مه وه روونبکه م ئه که زئه حه

ندی نوان  یوه ی زانکۆکان په زۆربهله . سن په حه مریکاوه دن ده وروپاو ئه ووتانی تری ئه
وه بۆ  رته گه شکی زۆری ده سمیه، فۆرماڵ، که به کی ره ندیه یوه مامۆستاو خوندکار په

بت و  ندی الوازتر ده یوه یی زانکۆکان، چونکه تا خوندکار زیاتر بت په وره ت و گه بیرۆکراسیه
   ۆ خوندکارانب ب متر ده  وه که کانه ن پرۆفیسۆره الیه  کات له

کانا  ته ڵ مامۆستا ئافره رۆم بۆ دووگۆی، له گه یا ده که له گه ک هاوریه له کاتکا مامۆستا وه 
عریفه به ئاسانی دت و  ک دته دی که مه ندیه یوه نجامدا په رئه وه، له ده خواردنه رۆم بۆ قاوه ده
وه   یه ی مامۆستاکه وانه پچهوه پرسیاربکات یان به  وه س ناکاته خوندکار له. چت ده

وه  رج بتوانی له رووی زانستیه یه ئازاده به مه وه موو شوازه بیرکردنه کو هه به. وه بیربکاته
نھا  س داوا له خوندکارناکات ته عریفه که کردنی مه له پناوی دیموکراسیه. ی پشتگیری بکه

   .گریت رئه ی باشتر وه ت جیاواز بت پله که مه کو تا وه کات به کان ئاماده بۆ پرسیاره مک هو
نکی  وه پویسته الیه ی وانه بته وه ک من ئاگاداربم له زانکۆکانی کوردوستان بۆ ئه وه

خوندکار الی مامۆستاوه گرنگ نیه  نجامدا چی دی به رئه له ده. ت بۆ بکات زکیه که ته پانه گۆره
نجامیش  رئه دات و ده نجام ئه و کاری خۆی ئه کو ئه  به رازیه یان نارازیوێ، یان قوتابی چی ده

ک  ک مامۆستایه و وه ب ئه ک شت ده نھا یه کو ته ی نابت، به که ر کاره سه کی له ریه هیچ کاریگه
م شوازه له  ئه. می خوندن یان خوندکار ک سیسته تی نه یه که نه گرنگی پبدات دی الیه

رچووی  ر ده گه مرۆ ئه وه بوبوو، بۆیه ئه ته کتی سۆڤیه ت به یه هووتانی پشووی بلۆکی رۆژه
ی  وه چونکه ئه. ی ئیشت پبدات وه س بروات پیناکات بۆ ئه و ووتانه بیت که کی ئه ر زانکۆیه هه
رچوانی  رچاوو له ده بوونی برکی به عریفه، هه ک مه تی بوو نه چوو حیزبایه روه ئه وێ به له

موو  م هه رده یه له به وره ت له زانکۆکانی کوردوستان رگرکی گه بلۆکی رۆژههزانکۆکانی 
   .و زانکۆیانه ک بۆ ئه یه وه نوکردنه

ڵ  گه وه چونکه کتب له م جۆرناڵ بخوننه رده یه که به وه مان ئه کانی زانکۆکه کک له دروشمه یه
کانیش سانه  کو وانه ر ناگۆرن به ههک  کان نه له کوردوستان کتبه. چ رئه سه چاپکردنا به

کو  برت به ک خوندکار له دونیا دائه نجامدا نه رئه مه له ده ئه. وه وترنه ک خۆیان ده وه
   .وی ی لی بخه وه دات بۆ ئه مامۆستاش هان ئه

موو  هن یان بۆ ه که ئه ت ئاماده کانتان هیچ بابه پرسم ئایا ئوه بۆ وانه کاتک له هاورکانم ده
یره  وه سه الیانه کو به ن به ها ناکه ر کاری وه ک هه وان نه نوسن؟ ئه ند ووتارێ ئه ک چه یه وانه

من ئیتر   هرم سورئ من سه. بکات چ ناتوان راپۆرت ئاماده رئه بۆیه خوندکارێ له زانکۆ ده
ژین که  کا ئه دونیایه ه لهئم. رێ دوای زانستا بگه وه، به کانی نوێ کاته بت زانیاریه چۆن فرئه
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ی  چیته خانه وێ نه ر بته گه ئه. وام له گۆراندایه رده عریفه به تی مه کان به تایبه موو کایه هه
. وه یته کانت نوکه وام زانیاریه رده ب به وا ده ب ئه ییت هه م له ئستادا ئاماده رده وه هه مژووه
رگران  ژین وه مکا ئه رده ئمه له سه. ویش زمانه   ئهستم ر خای بوه سه م له که زئه دا حه لره
نگه بوونی  ک ره ک چاالکیه و مانایه وه ن بووبه ئۆبسلیت، به ک له زمانی ئینگلیزیدا ده وه
بۆ نموونه . یت چونکه زۆربه ئاسانی پراناگه. ت مه نایه رده م سه کی ئه که م به ب به هه
ری بیست  وپه نگه ئه وا ره بی ئه ریت به زمانی عاره تکا بگه دوای بابه ر له گوگ به گه ئه

وه  مه الی که ریت به ت به زمانی ئینگلیزی بگه مان بابه ر بۆ هه گه م ئه ناونیشانت بۆ بت، به
   کرن؟ راورد ده م دووانه به ئایا ئه. ملیون زیاتر ناونیشانت بۆ دت

و  ککی تر له بته یه ی نه وه  بۆ ئه،وه وترته وام ئه رده م بهک درش مرۆ وه ر بازاری ئازاد ئه گه ئه
ردوای رۆژان  ی بزانین چین یان بۆچ بۆیه هه وه ب ئه وه به ی که گوتمانه ها دروشمانه زاره هه
لتوری ئمه   هپی توانای ئابووری و ک ب بازاری ئازاد به وا ده وه، ئه شیان بوینه م لیان په که

کو به  ت به کردنی خوندن نایه ه  مانای به پار مه به ئه. ت بوارێ له نویاندا زانکۆببرته گش
کی  الیه وه له. ندین شتی تریش  چهوو مامۆستا بژاردنی وانه بوونی ئازادی دت له هه مانای هه

ب به  هم ئازادیه د  ئه. کانی عریفی قوتابیه ر ئاستی مه سه رپرس بت له ب به وه مامۆستا ده تره
  .وه مان شوه مامۆستاش بگرته هه
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