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  ندیکالیزم رتووکی ئانارشیزم و ئانارکۆسه  په م له شه شی شه به

  
ی ساالنکی   ماوه هز بوون، سۆشیالیزم له کان به  سۆشیالیسته وه  میانه ، که باهیا ئامان    له

  چیتر  بووبوو، که وته ها جکه  وهمانی ی پارله  چاالکی ڕۆژانه  به فریوخواردنی،دوورودرژ
ک  کی بۆرژوازی وه یه ت ڕۆژنامه نانه ته. تدابک نیشان  رییه ستپشخه ده  توانی هیچ جۆره یده نه

   که،دا بن وه بین دان به  ناچار ده  خۆی به Frankforter Zeitung –ر تسایتونگ  تهفرانکفۆر
 و الواز  رانه  بۆچوونی داهنه ژار له ها  هه وروپا، پشتر هیچکات شۆڕشکی وه نی ئهال گهمژووی «
تر  فره کی یه  ژماره به  پارتک ی که وه ڵ ئه گه له. » هناوه م نه رهه ی به ی شۆڕشگانه  وزه له
هزترین ڕکخراوی سیاسی ئامان   سانک به که، دا دونیا ی لهخۆک  ر پارتکی وه  هه  لهندام ئه

ی چۆکرد،  که سته ر و داروده یدانی بۆ هیتله ک مه رگرییه ها ئاسان و ب هیچ به بوو، وه
  . یه م پارته  ئاشکرای الوازی و بتوانایی ئه کی فره یه نیشانه
  ییه  پیشه کتییه رجی یه لومه ڵ هه گه  له مه رده و سه راوردی بارودۆخی ئامانیای ئه    به

 کاتالۆنیا، جیاوازی نوان  رییان له ماوه  جه ت فره تایبه سپانیا و به  ئه کان له ندیکالیسته ئاناکۆسه
دا، 1936 جونی   له کاتک که. ڕوو خاته باشی ده  به م دوو وته کانی ئه رییه  کارگه وه بزووتنه

 CNTی  مانانه ستی قاره رهه نیا به جکرا، ته کانی سوپا جبه  فاشیسته رمانده پیالنی فه
ی  ژاوه ئا بوو، که) کانی ئیریا شیسته ئانارفیدراسیۆنی (FAIو ) ران فیدراسیۆنی میلی کارگه(

   گرنگی له شکی فره ، به وه کردهند ڕۆژدا کپ ی چه ماوه نیا له ته کاتالۆنیادا  کانی له فاشیسته
ی  وه کردنه  پوچه رسام کرد، به واو سه  چنگی دوژمن ڕزگارکرد و پیالنگانی ته سپانیای له ئه
ی ڕدا   نیوه توانی له یانده ران نه ، کارگه هم ئهپاش . دا   هلۆن رشه  گرتنی به مییان له که ی یه خشه نه

تی  رایه به ڕوه و به) کان زیکردنی کگه وه ره هه به(کان  وییه کردنی زه ستن، ئیتر سۆشیالیزه بووه
  ، که وه م بزووتنه ئه. جکرد ، جبه وه رزرانه وه کان و رییه ندیکا کارگه ن سه الیه کانیان له کارخانه

،   ر گه رایه خ وه گیراوه ر پنه به هزکی   بوو، بهFAI و CNTندامانی  ی ئه رانه ستپشخه بیاری ده
 پارتی  کانی  کتییه  یه کی زۆری له یه  و ژمارهوه تری وتی گرته ی ندێ ناوچه ئاراگۆن، لیوان و هه

 نیشانی دا،  م ڕووداوه ئه. ڵ خۆی ڕاکشکرد گه  لهی)ران کتی گشتی کارگه یه ( UGT سۆشیالیست
لکو  ڕ، به پای شه زانن چۆن بچنه دهنیا  ک ته  نه،سپانیا ندیکالیستی ئه رانی ئانارکۆسه  کارگه که

  وه ئه. کاندا  واقیعیه یرانه ر قه سه ی پویست بۆ زابوون به رانه  بۆچوونی بنیاتنه لواولویشن له
،  وه مه که رناسیونالی یه می ئینته  ده  له ا، کهسپانی  ئه له   بوو لھاتوویی سۆشیالیزمی ئازادیخوازانه

نرختر بگرن و   به ر شتکی که  هه  ئازادی له  کردبوو، که رده روه  په وه نکهها گیا  وه رانی به کارگه
زاری  رمه  بتوانایی و شه وه ئه. ی خۆیان بزانن وه ی بوونی بزووتنه  بنچینه خۆیی هزری به ربه سه

ی  رزانه په تی دووره  سیاسه  ملیان به ، که بوو  وتانی دیکه رانی ڕکخراو له کارگه
سپانیا پاش دوو  رزانی ئه ران و وه  هۆی شکستی کارگه  بووه  ش که مه ر ئه کانیان دا؛ هه ته حکومه
  . م ونه  و که مانانه باتکی قاره خه  ونیو له ساه
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