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 Emile Pouget: نووسینی
   ژن ھه:  وه فارسییه  له. و

  م شته شی ھه به
  

  کان یه)وھمی(تواری  ناکه  ره ئارامگه
  
و  م له ، بهر توندوتیژی به  رناببردرتهپ رگرتن وهئالۆش و چژ ی وه نیا بۆ دامرکاندنه نابت ته  که  استهڕ

  به  که نگه موو جه وت ھه ین و بمانه ده ملی پ نه ،کاتی پویستدا  رتن لی له سوودوه  که  وه نه الیه
  وه کانی تره دمۆکراتیکه  مان و ئامرازه ی پارله ڕگه له و  وه ره کاربردنی ئارامگه ھۆی به  وامی به رده به
کی  یه ڕیفراندۆم یا پرۆسه یا  رتن نگوه ده ھیچ سیستمکی! خر نه.  ترسییه رین، زۆر پمه به وپیش ره به

  ی شۆڕشگانه وه بزووتنه. داگرت  وه ئاسمانه  ر له ماوه کانی جه زووه ئاره کلیلی  ، که نییه  و جۆره له تری
م  له لی ڕیگه خۆشباوه  بوون به سته وابه.  ناتیڤیکی تری نییه ته توندووتیژی ھیچ ئه  ملدان به  له  بجگه
شتی  ھه ی به مژده  بت، که ی پشینان ده ه ی ھه وه کردنه بۆ رابوردوو و دووباره  وه رانه نیا گه ، ته وه جۆره

رانی  نجبه ی ڕزگاری ڕه گریمانه. دا رزان ده په م دونیا و دووره ئه رانی نجبه ڕه  و دونیایان به ئه
  که ی بارودۆخه تواربینانه دیتنی که  له ، وه ڕیفراندۆمهی  ڕگه وتن له رکه ینی سه یا به رز په دووره

  . وه ئازادی نزیك ناکاته  س له که تۆزقاکیش، ردا رامبه به  م له ، به ئاسانتره
  

  ندییه م کۆبه ر ئه سه  وه ڕینه بت بگه م ده رده ھه ، که کارهی نجام ره سهڕ  مه کانماندا له وه شیکردنه  له
  !نابردن بۆ ھز په:  ناچارییه

  
  ، ڕیفراندۆم و ھیتر لهرتن نگوه دهکانی  ی پرۆسهنجام ره سهڕای راستی بسوودبوونی  ڕه سه  ته به ھه

کانییان  ییه ڕژه  که ئاستی که  نابت چاومان له تیدا، چینایهی ھوشیاری  وه فراوانترکردن و قوکردنه
  یه بۆی ھه جارھا زۆر روه ھه. بت ھه کاربردنی شوازی بهتوانت زۆر  ، ڕیفراندۆم ده نموونه بۆ. بنووقنین

با . و بت رگرتن له سوود وه ،بژری ڕامیاریی گونجاو تدا، دروستترین ھه رجی تایبه لومه ندك ھه ھه  له
خواست و ھوشیاری کرکاران، نگاندنی  سه ڕیفراندۆم بۆ ھه:  وه کی ڕۆشن و ئاشکرا بھنینه یه نموونه

ندك جار  کانیش ھه ییه پیشه  کتییه کان و یه ڕکخراوه  یه شدا بۆی ھه وه ك ئه ته له.  ئامرازکی باشه
  ی که وانه ، چ ئه وه پشه  بتهر ڕکخراوك  بۆ ھه  یه بۆی ھه  م ڕووداوه ئه(رن  نای بۆ به پی پویست په به

کان  تییه وه ده  که کۆمه  پویستیان به  یه وانه ر و له ده ته ھاتوونه داری نه رمایه چنگ سه  له  ھشتاکه
  ! بووه باو، زۆریش  م شته ئه ،)ن واوی شۆڕشگانه ته به  که ش وانه ت ئه نانه بت چ ته ھه
  

،  یه مژانه گه  هی و ڕاده کان بزانین، به شۆڕگانه  رناتیڤی شوازه ته ھاوتا و ئه  ڕیفراندۆم به  ی که وه ئه
ھیچ  م به تی، به ندایه مندنی چه کان ئامرازکن بۆ خه هرگرتن نگوه ده. ك و بسوودی دابنین بکه  که

یی  بۆ ئاوگۆڕی بنچینه ناتوانرت  که  یه مه ر ئه به له. تی ناین نگاندنی چۆنایه سه کی ھه که  جۆرك به
وت  می چه رھه و به  هکی زاق یه ه ھا وناکردنك ھه سترت؛ وه هداری پشتیان پ بب رمایه می سه سیسته

یان ناتوانت  وه بوونه ندباره ، چه وه کان ئاسایی تر ببنه هرگرتن نگوه دهر  گه ت ئه نانه ته.  یشتنه تگه
  . وه بگرتهنوێ  یوپشبردنی ھزر ره ی داھنان و ھیزی پویست بۆ به جگه

  
 )Bastille(ك ڕزگارکردنی باستیل ی وه ، کارکی شۆڕشگیانه نجامداندایه باری ئه  ی له وه ئه  کاتك که
کی ھوشیار  تییه مایه که  و ڕۆژه ر ئه گه ئه... بت ج ده و ڕیفراندۆم نابه رگرتن نگوه ده  کردن له بت، قسه



ڕیفراندۆم   که نووسی قه چاره ڕ مه م جار له که یه  ر بیانویستایه گه ئه....  کردایه  نه ر قه ھرشیان بۆ سه
 )Gardes franaises(کانی  گاردهمرۆش   تاکو ئه  وه رکی زۆره گه ئه  دا به و باره له …ن  رپا بکه به

  .بوو ست ده ژر ده  یان له)Antoine(ۆینی ئانت وه ژووره ی چوونه رگه ده  ھشتاکه
  

 وای دابنین؛  ڕاسته  وه هکان شۆڕشگییه  موو ڕووداوه ھه ی باره ڕ شکاندنی باستیل، له مه له مان که نموونه
  ھات؟ ست ده ده ی باستیل به كو نموونه نجامکی وه ره سهئایا یی،  ڕیفراندۆمکی گریمانه  خرایهبتا  ره سه

  
  نابردن بۆ ھزی شۆڕشگانه ی په ڕیفراندۆمك ناتوانت جگه  یا شوه رتنك نگوه ده  ھیچ شوه! نا

ر  ماوه جه  که  نییه  و واتایه ، به بۆ ھزی شۆڕشگانه  نابردنه و په الم با وردتر بوانین؛ ئه به.  وه بگرته
االکتر و ھوشیارتر بت، ھزی چر  ماوه ندی جه ر چه ھه!  وه وانه پچه  واو به ته.  و دایه خه  له

  .بت ش کاراتر ده شۆڕشگرانه
  

ڕوو بدات و  دواجارڕۆژك  کو وهرنیت تا روه په داریدا خۆی ده رمایه ی سه گه کۆمه  شۆڕشی ئابووریی له
یی  ر دڕنده رامبه به  و تكشکان له  وه ڕانه گه  له ڕگرتنو   و شۆڕشه راندنی ئه روه بۆ په. وت ربکه سه
بت  ده. ن بگه  و ئامانجه بهك  یه چ ڕگه  وت و به باتکاران بزانن چییان ده بت خه ده دوژمندا،ی  ره به
ك  یه  بوار بۆ خراپ له با! بن ان نهد دنهکی و  سته ی ھهمۆ سته دهراپایان ھوشیاری بت و ھیچ کات  سه
نیا  ، تهیی ژمارهھزی   بینین که دهبوانین،   وه ی شۆڕشگانه ڕوانگه  له  ؛ کاتك که وه ھنه یشتن نه گه

  خۆی له یی، ژمارهزۆربوونی . بت بارگاویکان  تاکهخۆی  هخۆبو ھوشیاری  داھنان  به  ، که کاتك کارایه
  له  بجگه  ، کهواوو نچیری خهك  وا وه ھه  سانی پا له کردنی که که له که  له  بجگه  خۆیدا، شتك نییه

  .خۆ نیشان نادات  ك له یه جووه کان وتنه رکه به  ر به رامبه به  وه کاردانه
  

بوونی ناچاریی  ڕ به ڕای بوونی باوه ره وخۆ، سه باتی ڕاسته خه  ین، که گه ده  جامهن ره و سه ، به م پیه به
کات،  ده  وایی  زۆر و توندوتیژی ئاماده رمانه بۆ تکوپکدانی فه  مینه ، زهرا وه خواره  ھز، له کاربردنی به

ی کگرتن یهھوشیاری و   به  هک ،بنت بنیاتك  یه گه جی وی کۆمه  کشت و له ھه  وه ڕیشه  کو له تاوه
یشتنی پویست بۆ  ، ناساندن و جخستنی تگه م کاره نجامدانی ئه ی ئه شوه. بت ستوور پشتئه  ئازادانه

داھاتوودا   له  بیاره  ، که کشدایه ھره و به  رانه رکوتگه ی کۆنی سه گه مان کۆمه ھه  ئازادی مرۆڤ له
و  ) اراده (کردنی ویست  رده روه رایی، په ی تاکگه شه گه  واتهھنت؛ کی نوێ پك ب یه گه ژرخانی کۆمه

  .کاردا  یگیری له په
  

ی ئاکاریفرکاریی  تکۆشان،ی  ای شوهووخۆ،  باتی ڕاسته خه  کهین،  گه ده  ته م کورته کۆتاییدا به  له
مۆیی ڕزگاریان  سته ده  له انویت،پ دهدات و  وانی  ده یه په به  شه گه  ، که خۆ گرتووه  نرخی له زۆر به

  )کۆتایی(. بھاوتسانی تر  که ییان تیشك بۆست رھه جوانی و به  ك، که جیه  هینت یانگه کات و ده ده
  
*****************************************************************************************  

 * )Direct Action  (ت و له كاری ڕاستهواتای   به  كهر وا نووسراوه بیشدا ھه ره فارسی و عه  وخۆ د  ،
و  خۆ ڕاستهچاالكی  وخۆ، ی ڕاستهسوران خشت،  ھه به ده  و واتایه متر ئه دا كه كه كوردییه  م له به
  .گوێ به  دنهخشتر  وخۆ واتابه ڕاسته باتی خه

  
بو   وه ه)نسه ره ناركیستانی فه فیدراسیۆنی ئه گروپی( )Fresnes-Antony( ن گروپی الیه له 1994سای 
» Kate Sharpley Library«ن  الیه  له 1999سای  و http://cgecaf.com/mot515.html . وه ته كراوه

   وه ته ، بوکراوه101ندیکالیزم  سه -نارکۆ سایتی ئه  و دواتر لهر ئینگلیزی  سه  ته ریگاوه وه



 ی که ی ئینگلیزییه ی بوکراوه رچاوه سه
http://www.anarchosyndicalism.net/newswire/display_any/200  

      :ر كانی نووسه و نووسینه  ژیاننامه
http://www.anarchosyndicalism.net/protagonists/pouget.htm  

  
  :ن بکه  وه ی خواره رانه سته م به کانی تر، کلیکی ئه شه ی به وه بۆ خوندنه

 م که شی یه به
 م شی دووه به
 م شی سیه به
 م شی چواره به
 م شی پنجه به
 م شه شی شه به
 م وته شی حه به


