
  هاوینی کورتی ئانارشی
  

 H. Magnus Enzensberger:نووسينی 
ن هه : وه  فارسييه له. و ژ

  
  سپانی کانی ئانارشيزمی ئه گه ی ڕه رباره ده
  

ک له  یه له    کی ئيتالی هاته١٨٦٧ری  کانی ئۆکتۆبه  ڕۆژه ک ختی   پایته»درید مه«  دا پياو
ک بوو نی نزیکه مه ندازیار و ته ی ئه پيشه. سپانيا ئه ، چاوی گه. ی چل سا کی پ ن ش،  ڕد
کدا ده به.  توانا دیار بوو هستوور و ب ر ئه یکه په . یدا نووسيبووی که راوه  په  له را، که گه دوای ناونيشان

  . ئاشنا بوو  چاپخانهرانی  کارگه ک له یه ڵ ژماره گه کدا له یه خانه  قاوه دواجار له
  

وازی ده ئاوازی ده[    ینی ده نگ و ش وه هنبوو رب ک که. کانی رگرتنی وته  هۆی ل ی   باره  له کات
شی و ده هره رکوت، به سه ک که گيرا، به نگی ده دوا، ده ، ده هو مکوتکردنه ک تووندی   به جۆر
ش په کی سهش! گرت اوی دادهموچ م، ده بوو و ئازار و خه ان دهر ش بوو، که ت اک و زمانی   ئه رنج
کجار به زانی، هه ده سپانی نه ئه گرانی  م له کی که یه  ژماره دوا، که نسی ده ره  زمانی فه ند  گو

ده  کۆتایی  ام له به!  ستی چييه به بزانيت؛ مهتوانرا  دهک  یه  ڕاده  به که ئيتالی  شتن یا به گه ت
شا ر هه سه ر به ده به ڕاده  لهکی یه کانيدا خرۆش و وره قسه ی ک په!] موواندا با  ٣٢ڕبوونی  پاش ت

شتاکه ڵ  گه رخوردی خۆی له مين به که یتوانی یه ده  ) ژورناليست(ی  »ئانسلمو لونتسو «ساڵ ه
ک که مين که که ، واته یه»فانلی« نابووه س ته م والته  ئه  ئانارشيزمی ه ن   ، که وه ، بيری خۆی ب
    !Cosa orribile! Spaventosa: دا هاواری کرد  وه رانه گهکاتی  له
  

ی پاگ ، فانلی سه وه که یهر سه و به چوار شه_ س  : "يت  مو دهئانسل مه نده هرقا   کردن بۆ ئ
ستی فمانيروا  هه. دوا  ده ڵ مه گه دا له خانه قاوه  کردندن یا له  کاتی پياسه وی له. بوو

ونه تی سۆشياليست ی یه مهرنا یی، به وه ته ن اوکراوه  له ند ژماره کان و چه دیموکراته ک ی   ب
)Glocke(مه »باکۆنين«کانی  کردنه  وتار و قسه ، که دا چاپکرابوون؛ بۆ ئ شت  به ی ت ه ش ! ج پ
نه وه ئه بکات، و ئاوایيمان ل وان مه  وی له مان گرت، که  کۆمه کی به یه ی ما   ". دایه ن
  

ش  ک به س ئاگای له هيچکه »فانلی«پ کخراو وی یه  ڕ ونه ن تی ن . بوو ران نه یی کارگه وه ته ک
ی  ه و ئنگرانی باکۆنين  الیه کيک له وی یه نتی  ئه(تی  سایه  که و دژه) اختيارگرا(ندامی با
ونه) ئۆتوریته   !سپانيا؛ ئانارشيزم بوو شی بۆ ئه که هم بوو و دیاری که یی یه وه ته ی ناو ن

  
یيانه کردنه رده روه م په  ئه وتوویی رکه سه نه  شۆڕشگ و رایی له زۆر به.  بوو ، ب    ناوچه خ
ييه پيشه کانی   ڕۆژئاوایی و باشووریيه  ناوچه ت له تایبه به. ند ی سه ره کان په سازی و کشتوکا
سهرتاو   په ی ئانارشيستی به وه سپانيا، بيرکردنه ئه ک که به! ند ی سه  ب مين  که  یه  له  جۆر

ندی باکۆنين و دژی کارل مارکس  هو رژه  به سپانيا له ری ئه ی کارگه وه ی بزووتنه١٨٧٠ی  کۆنگره
ستی گرت هه کان   فيدراسيۆنی ئانارشيسته»کوردوبا« دانيشتنی  دوو ساڵ دواتر له! و

یيه  وه یاخيبوونه. رگرت ندامی چاالکی وه  ئه٤٥٠٠٠ ی  (لوسيا نده  ئه کان له رز ) ١٨٧٣سا
ر ڕابه مووان له هه که سپانيا ته ئه. کاندا بوون ری ئانارشيسته ژ    وانه  جيهاندا، که  له نيا والت

یيه وه شۆڕشگ ی   گرت و تاوه خۆوه یيان به کی کرده یه کانی باکۆنين، ش  ١٩٣٦کو سا
ر کارایی ئانارشيسته  له وه کرده سپانيا به ری ئه ی کارگه وه بزووتنه نيا  ک ته وان نه ئه. کاندا بوو ژ
کۆشه کو به  بوون، به زۆرینه زترین و ت کده رترینی فراکسيۆنه ه نا کانيان پ   !ه

  
ژوویيهوی ڕو له ش وه  م ت له سپانيا ده  ئه ی ئانارشيزم لهنوت هک پ م  مای ئابووری ئه ر بنه سه توانر

ت والته م و به ندێ هه  هه  چاوپۆشی له به.  بزانر ش شه شی ئه ر ڕی جيهانی  سپانيا تاکو پ
ی به ستوو به  پشتبه م والته م، ئه که یه   تی له ناکۆکی چينایه. برا  ده ڕیوه  ئابووری کشتوکا

بوو، که دا وه گه کۆمه ت باس له  ده ها زا ت م والته  له وه ته  دوو نه توانر   چينی سياسی که.  بکر
ه ی ده زگه ده فدا بوو، فرهژ تی و سوپای له و کهاتبوو، که وره  گه ویداره  زه تر له ر ڕک ڵ  گه  له کان پ

کدا که له! بوو ویان هه  پته کی فره ندیيه یوه کليساش په اتانی  بۆرژوازی له  کات وروپای  تری ئه  و
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شکه به رتيلخۆر و له ڵ، به نده سپانيا گه  ئه  له م چينه وتوو بوو، ئه ڕۆژئاوایی پ کردنی  ج  ڕیفۆرم ج
توانا بوو رهه و به ناندا، ب ه خۆرانه ژیانی مشه. مه زهکردنی شه تی گه ی وان، مۆ    ه
نه رهه به گه کانی له ره مه بۆرژوازی  دا، ورده نده یوه م په له! دا ده ، نه وه رمایه کردنی سه که ه ی که ڕ
اته له توانا بوو  دا زۆر گچکه م و کان   بچووکه ژار و بازرگانه رانی هه هو  پيشه  چاوپۆشی له  به– و ب
ه نی ده پياوانی بۆگه " وانه نی، ئه  مارکس وته– ی  زگه تی ده  خزمه نيا له  ته بوون، که "تی و
وه به   !ریدا بوون به ڕ
  

شانی ئه حمه زۆری زه ره ی هه زۆرینه کان کاریان  ویيه ر زه سه کان و له  گونده سپانيایی له تک
اته تی له  ناکۆکی چينایه  بوو، که ده  سهندین چه. کرد ده   شه  به له!  بوو بوو سته رجه دا به م و

وه باکووریيه کایه کان ش شتاکه کانی ناوه ده تی سه  مو ڵ  نگه واوی جه ته.  ئارادا بوو  له راست، ه
رگه وه کان، له مه رهه وز و پ به رسه  سه و م کایه  ش ئابووری مالی   واوی له ته تی کۆن، به ی مو
مابوو کان به شاره   کی له  تازه»لواندل«کانی  ناره  و که»لوسيا نده ئه«کانی تری   ناوچه له. ج

ی  گه تازهداری  رمایه ميندار و  سه دا بۆرژوازی زه١٨٣٦سا می  سيسته! دا ریانهه یشتوو، سه  پ
ی (مانی  پارله کی تازه  راستيدا نيشانه له) ١٨٤٣سا   ارهش   له  بوو، که ی سياسی چين
گه وخۆ له ک والتانی داگيرکراو ڕاسته کانی خۆیان وه ژیان و گونده کان ده وره گه خا   ڕ ی کو

گيراو به( وه  به وه ه)کر   !برد  ده ڕ
  
کی گه دا هه م بارودۆخه له ۆليتاریای وه وره ژمار  دانيشتوانی ٤/٣  یدا بوو، که رزیر په ی پ
وخۆیی له يکردنی شهستپ دهتاکو لوسی  نده ئه وه  به لۆنه رشه  به ڕی ن ی ڕۆژانه  ش    و به ی کر

زی کاری خۆیان بۆ ڕزگاربوون له  شه کرده  ڕۆژیان ده وه باری گرانی مالييه راج  هه تی  برسيه و و ه
ر کاری ڕۆژانه١٢! کرد ده دا له روبووم، که ی به وه  کاتی چنينه ش له وه ، ئه  کاتژ ش   شه  له سا
وه بوو، بيکاری له انگ زیاتر نهم دا به که  ن وه به  !هات دوادا ده ی تری سا کاری بوو  ک که یه  ش  ب

دخۆراکی و  ژاری گشتی، به  هۆی هه ی بووه که نجامه  ئه تی، که ایه کی کۆمه  خویه بووه
  !کان  گونده هاتن له هه

  
ه تووندوتيژی ده زی داگيرک  گونده تی له و ی ه ا ری ده هکان، ڕۆ يک پاش به. گ الت  سه ده سا

وی   به کی تازه ، سوپایه یشتنی چينی تازه گه    به» گاردی ملی–یی  وه ته وانی نه پاسه«ن
گران ته  چه  رگرتن به بيانووی به رکی  ڕاستيدا ئه  له دروستبوو، که،  کان  گونده  له و ڕ

  وه کانه  دووره  ناوچه سانی گاردی ميللی له که. ستۆ بوو هئ  رزیرانی له  وه چنين به نگهه ته
ه ده هه ردران و مۆ يی  سانی خۆ ڵ که گه ریيان له تی هاوسه بژ   سانه م که ئه. بوو نه) محلی(ج

ه) کان سه سحه حه( نانه یان له وه ره ده ک چوونه ب چه تی به مۆ   ی که وه ر ئه به بوو و له  نه و شو
که ميشه هه   !ن به کان ناویان ده  جووته کاندا به  گونده لهش  وڕۆکه اکو ئه ت بوون، وه  پ

  
وه  له ميشه لوسيا، هه نده  ئه تی گشتی له فره نه   سته رجه کان به  ميلليه  بچووکه ڕه ی شه  ش
 یاخيبوونی گشتی  دا و به ده ریانهه سهخۆ   خۆبه ميشه هه) چریکی(ڕی پارتيزانی  شه. بوو ده
ران کۆتایی وه  دوو ال؛  ر  هه کوشتاری فراوان له  به ریيانه ماوه  جه چوونه م هه ئه! هات  دهرز

کی چوون یه  وانه نه م بزووته زۆری ئه به! هات کۆتایی ده واز رانی  کارگه. بوو کيان هه  ش
ی،  و ده یان له کانی گاردی ميللی  سه سحه حهکشتوکا و ) پياوانی کليسا(شيش  برد، که ن

ی  ی ڕگه  و په نامه گه دا، به رده  کليسا به کرد، ئاگریان له ستگير ده ان دهنداني کارمه  ما
ه  ده کرد، له ها ده می مالييان ب به برد، سيسته نيو ده کانيان له نکاره خاوه ی  تی خۆ و ج

  بهستيان   ده خۆوه ربه ناوی کۆمۆنی سه یاند و به گه خۆیيان ڕاده ربه وه، سه بوونه  جياده)محلی(
ش بوو، ئه  سهزۆر! کرد کشتوزار ده اک ه م وه رنج نده  نه رز ر  ، هه  نائاگایانه ته به  هه وارانه خو

رکاریيه هه به »باکۆنين«کانی  مان ف ده یان ج وه  له ته به هه! کرد ج يی  ڕینانه م ڕاپه  ئه  که و  خۆج
ژ یه گرت، ماوه ده  نه خۆوه بوون و باری گشتيان به شا، تاوه یان ده هک در   ن سوپاوه الیه کو له ک

ن ده خه   !بران نيو ده کران و له تانی خو
  
  وه بزووتنه! سپانيا دایکوتا  ئه گی ئانارشيزم له مينجار ڕه که لوسيا بۆ یه نده کانی ئه  گونده له

رکاریيه ندبوون له مه هره  به رانی گوندی به خۆکانی کارگه خۆبه یان  مينه ان، زهک  ئانارشيستييه  ف
  !خۆشکردتی  ایه بۆ شۆڕشی کۆمه



  
رانی  وازده بانگه«سپانيا  کانی باشووری ئه راپای گونده  سه ی ڕابوردوودا له ده تای سه ره  سه له

   له وه ر لۆریيه سه ڕۆ یا به ، پياده وه  سواری والخه  به بوون، که  هه»ڕی ئانارشيستی بيروباوه
، کارگه یان له ی پاره وه ب ئه به. هاتوچۆدابوون ده  گيرفاندا ب شوازیيان ل کردن و خواردنيان  ران پ
نی خه ی ئانارشيستی  وه ، بزووتنه کهۆور تاوه تا ئه ره  سه له( کردن   ده وتنيان بۆ ئاماده و شو

نه  یارمه وه ره  ده رگيز له سپانيا، هه ئه ی پ ن یه وه  بزووتنه مجۆره به). کرا تی ما انی کی راه
خرا ری به ماوه جه نده نيوان نه له. ڕ کی زۆر هه واراندا، هه خو اوکراوه بوون که ژمار  و   وتاری ب

کدا   هه له!  کردبوورخ کانيان ده گۆڤاره   بوو، که کی هوشيار ههری ک یا کارگه »ر ڕۆشنگه«ر گوند
ک هه ربوو بوو، بهر شت   که:  وه ناسرانه دا ده وه ه ب سانه م که ئه! یاند گه تری ده سانی که  ف
سا، قوماریان نه ده یان نه ره جگه   ڕیان به ، باوه وه خوارده ده یان نه)لکول ئه ( وه کرد، خواردنه ده ک

او نه ماره ( رانی  هاوسه بوو، بۆ خودا نه ه یان وه)ب -   ئاوی چلچله کانيان به فادار بوون و منا
نيان  یانشۆن، واته  کليسادا ده  الی موسولمانان، لهتی ناونانی بری سونه کان له کریستانه  خاو

  !شت ده  نه- ک.و. وه نه که ده
  
ی بوو،  زۆری وشهکه  به سپانيا که ر باشوور و ڕۆژئاوای ئه رامبه به له،  وه  ڕووی ئابووریيه له سا
می کاتالۆنيا فره هه ه  ده ر شه ند و له مه و شکه وه سازیيه ڕووی پ می ئه ههوتووترین   پ سپانيا  ر
ردرا ده انی، ناردنه ندی که  ناوه لۆنه رشه به! ژم شه وه ره ده شتي وچنين  سازی ڕستن ، بانک و پ
ی ده! بوو انه رامه ب سپانيا  واوی ئه ری ته رابه ی دووبه راده دا به م ناوچه راج له وخه  باج  له تی سا
جگه. بوو می  نيا هه باسک، کاتالۆنيا ته  له ب ز  کی به یه راده  بۆرژوازی به  بوو، که م والته ئهر ه
چه کانی کاتالۆنيا به ن کارخانه کان و خاوه بانکداره! دابوو ریهه سه   وه کانه وره  گه ویداره ی زه وانه  پ
. بوون وه نه رجکردنه خۆراخه  و له رمایه کردنی سه که له دوای که تری والت، به کانی شه  به له
وان سا له شه وری له  و چوارده لۆنه رشه  به  له١٩٣٦ تا ١٨٧٠انی ن ر کارایی بوونی پ سازی  ژ
   !یدا بوو سازی په پرۆليتاریای پيشه دا،  وره گه
  
ب  له م وتاره ئه  . رگيراوه  وه»آنارشيسم«الگی  و
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