پێویستمان بە ڕەخنەیەكی نوێی
سیاسەت و ئابووریی سیاسی هەیە
گفتوگۆ لەگەڵ ئیتین بالیبار

سازدانی :جێرۆمی سكالسكی
لە ئینگلیزییەوە :کارزان کاوسێن

Baruch Spinoza
* پەنجــا ســاڵ لەمەوبــەر (بــۆ

لــە دەوری ئاڵتوســێر پێكهــات ،هەڵبــەت

ببوویــن .ئێمــە هەموومــان چەكــداری

ماركــس)ی لویــس ئالتۆســێر و لــە

خوێنــدكار هەبــوون بــەاڵم شــاگردیش

( )UNEFبوویــن كــە یەكەمیــن یەكێتــی

ژێــر ڕێنمایــی ئــەودا (خوێندنــەوەی

هەبــوون .ئــەو كەســانەی كەمێــك

فەرەنســی بــوو بــۆ كۆبوونــەوە لەگــەڵ

ســەرمایە) باڵوبوونــەوە .ســیاقی

بەتەمەنــر بــوون ،وەكــو پیــەر ماشــێری

یەكگرتنــە جەزائیرییــە گرێــدراوەكان بــە

دیبەیتەكــە لــەو ماوەیــەدا چــی بــوو؟

و دواتــر ئەوانــەی كەمێــك گەنجــر

( )FLNبــۆ ڕێكخســتنی هەماهەنگــی

بــوون كــە ڕێــك دواتــر هاتــن ،واتــە

لــە دژی جەنــگ .ئــەم كۆنتێكســتە

ماویســتەكانی ئاینــدە ،وەكــو دۆمینیــك

هــی بەسیاســیبوون و ســازدانی

لێكــۆرت .ئەمــە بــە درێژایــی پێنــج یــان

چڕوپــڕ بــوو ،بــەاڵم هــی ملمالنێیەكــی

شــەش ســاڵ بــوو .بۆیــە ،لــە الیەكــەوە

ناوخۆیــی توندیــش بــوو .بنەمــای

ســاڵی  1960دوو ســاڵ بــەر لــە كۆتایــی

بەسیاســیبوونی ئێمــە تاڕادەیەكــی زۆر

جەنگــی جەزائیــر بــوو ،ئــەو ســاڵەی

هیــی دژەكۆلۆنیــال و ســەرەنجام هیــی

(ڕەخنــە لــە ئەقڵــی دیالەكتیكــی)ی

ســازدانی ئەنتــی ئیمپریالیســتی بــوو.

ژان پــۆل ســارتەر باڵوكرایــەوە .ئێمــە

ڕەهەنــدی كۆمەاڵیەتــی هەبــوو ،بــەاڵم

بەهــۆی جەنگــی جەزائیــرەوە بەسیاســی

وەكــو جۆرێــك لــە زیــادە بــوو.

 گــەر بــە كورتــی بیخەینــەڕوو ،دەڵێــمپرســیارەكە موخاتەبــەی ڕەهەندێكــی
فیكــری و تەنانــەت ئەكادیمــی و
تەنانــەت ئایدۆلــۆژی و سیاســیش
دەكات .مــن ســەر بــە نەوەیەكــم كــە
چــووە قوتابخانــەی (نۆرمــال ســوپەریۆر)
لــە 1960دا .ئەمــە لــە ڕوانگــەی
مێژووییــەوە ناپەیوەندیــدار نییــە .لــە
گروپەكــەی ئێمــەدا ،كــە پەیتــا پەیتــا
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لەالیەكــی تــرەوە ،ئــەو ماوەیــە ماوەیەكــی

بــۆ بەخشــینی ئایدیایــەك بــە ماوەكــە،

دیبەیتــی چڕوپــڕ بــوو لــە بــارەی

مــن ئامــاژە بــە  1961دەدەم ،ســاڵی پــاش

فەلســەفەی ماركســی ،لەگــەڵ ڕۆڵێكــی

باڵوبوونــەوەی كتێبەكــەی ســارتەر .ئــەو

نكوڵینەكــراو كــە ئــەو فەیلەســوفە

ســاڵە ،ڕووداوی ســەرەكیی «هەفتانــەی

ماركســیانە دەیانگێـڕا كــە یــان ئەوەتا چیرت

بیــری ماركــس» ئــەو دیبەیتــە بــوو كــە

لــە حزبــی كۆمەنیســتدا نەبــوون ،وەكــو

ســارتەر و بەڕێوەبەرەكــەی ئێمــەی

هێــری لۆڤیفــرە ،یــان ســەر بــە ئاڕاســتە

لــە ( )ENSژان هیپۆلیــت ،پســپۆڕی

ماركســیە ناكۆمۆنیســتییەكان بوون .پاشــان

بەناوبانگــی هیــگڵ ،لــە بەرەیەكــدا و

ژان پــۆل ســارتەر هەبــوو كــە خــۆی بــە

ڕۆجــەر گارودی ،نوێنــەری هێڵــی ڕەســمی

گەشــتیارێكی هــاوەڵ وەســف دەكــرد و

(پــی ســی ئێــف -حزبــی شــیوعیی

تــازە بەرهەمــە مەزنەكــەی بــاو كردبــۆوە

فەڕەنســی) لــە فەلســەفەدا و ژان پیــەر

كــە تیایــدا هەوڵیدابــوو ماركســیزم بونیــاد

ڤیجیــر ،جەنــگاوەری (بەرەنــگاری)

بنێتــەوە و لــە پێشــەكییەكەدا ئــەو فرەیــزە

فیزیانــاس ،فەیلەســوف و ئەندامــی

بەناوبانگــەی دانابــوو كــە ئێمــە زۆرجــار

كۆمیتــەی ناوەنــدی ،ڕووبــەڕووی یەكــر

دووپاتــی دەكەینــەوە« :ماركســیزم

دەكــردەوە .ئــەم دیبەیتــە قەرەباڵغــە

ئاســۆیەكی فەلســەفیی تێنەپەڕێــراوی

لــە ئۆدیتۆریەمــی (موتوالیتــێ) ڕوویــدا.

ســەردەمی ئێمەیــە» .مــن ناڵێــم هەمــوو

بۆنەكــە گــەورە بــوو .ئاڵتوســێر پرۆفیســۆری

كاری فەلســەفی لــە فەرەنســا لــە دەوری

فەلســەفە بەرپــرس بــوو لــە ئامادەكردنــی

ماركــس دەخوالیــەوە .ئەمــە هەڵەیەكــی

ئێمــە بــۆ تاقیكردنــەوەی كۆكردنــەوە.

تەواوەتــی دەبێــت .بــەاڵم دەتوانیــن

ئاشــكرایە كۆرســەكانی ئــەو لــە بــارەی

بڵێیــن دیبەیــت لەســەر ماركســیزم بــە

ماركســیزمەوە نەبــوون ،بەڵكــو هەمــوو

ڕاســتی لەیــەك كاتــدا زۆر بەرچــاو بــوو،

جــۆرە بابەتێكــی تــر بــوو .لەگــەڵ

زۆر تێروتەســەل بــوو ،زۆر بەگــوڕ بــوو و

ئەوەشــدا ،ئــەو لــە  1961دەســتیكرد بــە

زۆر جێــی بایــەخ بــوو .ئەمــە بەهەمــان

باڵوكردنــەوەی یەكەمیــن بابــەت لــە (ال

شــێوە ماوەیــەك بــوو كــە تیایــدا حزبــی

پێنســێ)دا كــە بابەتــی تــری بەدواداهــات

كۆمۆنیســت بڕیاریدابــوو ســەنتەرێكی

و دەســتبەجێ دیبەیتێكــی زینــدووی

ماركســی توێژینــەوە بــە باڵوكــراوەی

لەنــاوەوە و دەرەوەی حزبــدا وروژانــد.

وەكــو (ال پێنســێ) یــان (ال نۆڤێــل

ئەمــە دەســتبەجێ بایــەخ و ســەرنجێكی

كریتیــك) ڕێكبخــات .حــزب بــە هەمــان

زۆری ڕاكێشــا .ئێمــە چووینــە دیدەنــی

شــێوە بڕیاریدابــوو «هەفتانــەی بیــری

و پێشــنیاری ئــەوەی كــرد گروپێكــی

ماركســی» ڕێكبخــات.

توێژینــەوە دروســت بكەیــن كــە بەرەبــەرە

من ناڵێم هەموو
كاری فەلسەفی لە
فەرەنسا لە دەوری
ماركس دەخوالیەوە.
ئەمە هەڵەیەكی
تەواوەتی دەبێت.
بەاڵم دەتوانین بڵێین
دیبەیت لەسەر
ماركسیزم بە ڕاستی
لەیەك كاتدا
زۆر بەرچاو بوو،
زۆر تێروتەسەل بوو،
زۆر بەگوڕ بوو،
زۆر جێی بایەخ بوو
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بــوو بــە تیمێكــی بچــوك .بێگومــان زۆری

گەنــج بــە شــێوەیەكی گشــتیرت ،ئــەوە

نەخایانــد .تەنانــەت تاوەكــو پێــش 1968

بــوو كــە قــەت نەیدەویســت هیــچ كام

بەرگــەی تەنگــژە نێوخۆییــە توندەكانــی

لــە دوو ڕەهەندەكــە بكاتــە قوربانیــی

نەگــرت ،بــەاڵم بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵێك

ئەویــر .لەالیەكــەوە ،ئــەو دەیویســت

ئێمــە بــە شــێوەیەكی سیســتەماتیك پێكەوە

ماركســیزم بكاتــە فەلســەفەیەكی مــەزن

كارمــان لەســەر ماركســیزم و فەلســەفەی

و لەالیەكــی تــرەوە ،تێگەیشــتنێكی زۆر

فەڕەنســی ســەردەمەكە كــرد كــە لــە

سیاســیی هەبــوو لــە فەلســەفە كــە تیایــدا

دیــدی ئێمــەدا ئــەو ڕووداوە گەورەیــە

ماركســیزم پێكدەهــات و فۆڕمولــە دەبوو،

بریتیبــوو لــە لەدایكبوونــی ســرەكتورالیزم.

بــە وشــەكانی تێــزی یانزەهەمــەی ماركس

ئێمــە ســێمینارێكی گشــتیامن ڕێكخســت

لەســەر فۆیەربــاخ ،نــەك تەنیــا ڕێگەیەكی

كــە بــە درێژایــی ســاڵەكە بــەردەوام

لێكدانــەوەی جیهــان بــوو بەڵكــو

بــوو .ئەمــە دەســتبەجێ بــاو بــووەوە.

وەرچەرخاندنــی بــوو .ئەمڕۆكــە هەمــوو

لــەو ســەروەختەدا بــوو كــە كاریگەریــی

ئەمــە لەوانەیــە كەمێــك دوور دیــار

ئاڵتوســێر بــۆ بەشــێكی دیاریكــراوی

بێــت ،بــەاڵم داهێنانەكــەی ئــەو خــۆی لــە

ئینتەلجێنســیای ماركســی و چەپــی

دەوری دەربڕینــی دوو دیــوی ماركســیزم

مارســكی لــە فەرەنســا گەیشــتە ترۆپــك.

ڕێكخســت كــە ســتالین لــە نامیلكەیەكــی
بەناوبانگــدا پێناســەی كردبــوو ،كــە

*ئاراســتەكانی بیــری ئاڵتوســێر چــی

لەكاتێكــدا شــتەكانی دۆگامتیــزە دەكــرد،

بــوون؟

پێــم وایــە كاریگەرییەكــی بەهێــزی

مــن نازانــم ئاخــۆ دەتووانــم ئــەم شــتانە

لەســەر ئاڵتوســێر هەبــوو .لــە الیەكــەوە

پوخــت بكەمــەوە .ســەرەتا ،هەرچەنــدە

ماتریالیزمــی دیالەكتیكــی ،ڕەهەنــدی

ئاڵتوســێر دوایــی خودڕەخنەیەكی ئاراســتە

فەلســەفیی ماركســیزم ،و لەالیەكــی

كــرد بۆئــەوەی بڵێــت بــە مانایــەك لــە

تــرەوە ماتریالیزمــی مێژوویــی ،تیــۆرەی

مانــاكان سیاســەتی بیــر چووبــووەوە،

مێــژوو و ســەرەنجام تیــۆرەی سیاســەت و

پێــم وایــە پڕۆژەكــەی ئاڵتوســێر

وەرچەرخانــی كۆمەاڵیەتــی.

ڕەهەنــدی هەبــوو ،سیاســی و فەلســەفی.

*ئــەی ســپینۆزاش بیرمەندێكــی

ئاشــكرایە كــە یەكێــك لــە دیــوە

دیموكراســیی ڕادیــكاڵ نەبــوو؟ لــە

هــەرە سەرنجڕاکێشــەکانی پڕۆژەكــەی

ڕووی فەلســەفییەوە ،ماركســیزمی

ئاڵتوســێر بــۆ زۆرێــك لــە ماركسیســتە

ئاڵتوســێریش گەڕانــەوە نەبــوو بــۆ

لەیەكەمیــن نووســینەكانیەوە ،دوو

گەنجــەكان و تەنانــەت فەیلەســوفانی
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ســپینۆزا؟

ســپینۆزای وتــاری (تیۆلۆژی-سیاســی)،

بــوو كــە چەمكــی ئایدۆلۆژیــا دیوێكــی

ئاڵتوســێر

دیبەیتەكانــی

بــەاڵم ئەمــە ئــەو دیــوە نەبــوو كــە بــە

بنەڕەتیــی شۆڕشــی تیۆریــی ماركســە:

ســەردەمەكە ،چــی بــۆ ئەمــڕۆ

زۆرتریــن ڕادە جێــی بایەخــی بــوو.

نــەك تەنیــا ڕەخنــەی ئایدۆلۆژیــای

د ە مێنێتــە و ە ؟

تــۆ بــە شــێوەیەكی ڕەهــا ڕاســتیت

بۆرجــوازی ،بەڵكــو ڕەخنــەی ئایدۆلۆژیــا

-ئاشــكرایە كــە ئێمــە پێویســتامن بــە

لــەوەدا كــە بڵێیــت بیــری ســپینۆزا

بــە گشــتی .بــەالی ئاڵتوســێرەوە ،ئەمــە

ڕەخنەیەكــی كەپیتالیــزم هەیــە كــە

بــە شــێوەیەكی ڕیشــەیی بیــری

بــە هەمــان شــێوە وەكــو خاڵێكــی گرنگــی

بــۆ ئەمــڕۆ بەســە .داواكانــی ئێســتا:

ڕەهەندێكــە

نــاو دیبەیتــە ناوەكییەكانــی کۆمۆنیــزم

بەجیهانیبــوون

كارەكتەرێكــی

كــە ماوەیەكــە هێرناوەتــە پێشــەوە

دیــار بــوو لــەو ســەروەختەدا ،لــەوەدا

دانەب ـڕاوی كێشــەی ئابــووری و كێشــەی

و لەالیــەن چەندەهــا فەیلەســوفەوە

بــە هــۆی گرێیەكــی ئایدۆلۆژییــەوە

ئیكۆلــۆژی هەیــە .ئــەوە ســەرهەڵدانی

قۆرخكـراوە كــە بــە شــێوەیەكی كاریگــەر

ڕكێــف كرابــوو كــە ئــەو بــە هیومانیــزم

فۆرمــە نوێكانــی حوكمڕانییــە كــە

لــە باكگراوندێكــی ماركســییەوە دێــن.

و ئێكۆنۆمیــزم نــاوی دەبــرد .ئــەو پێــی

بەشــێكن لــە (ئینفــرا ستاتیســت)

لەگــەڵ ئەوەشــدا ،ئەمــە دیوێــك یــان

وابــوو نەریتــی ماركســی لەســەر پرســی

ڕەهەندێــك نەبــوو كــە جێــی بایەخــی

ئایدۆلــۆژی الوازە و ماركــس ئەگەرچــی

ئاڵتوســێر بێــت .نــەك لەبەرئــەوەی ئــەو

لــە داهێنانــی چەمكەكــەدا بلیمــەت بــوو،

نەیــاری بــوو ،بەڵكــو لەبەرئــەوەی لــە

شــیكردنەوەیەكی خراپــی لێــی هەبــوو.

بنەڕەتــەوە پێــی وابــوو دیموكراســیی

ئــەو چەنــد بڕگەیەكــی بــۆ تیــۆرەی

ڕادیــكاڵ قۆناغێكــی گواســتنەوە یــان

ماتریالیســتیی ئایدۆلــۆژی لــە ســپینۆزادا

دیكتاتۆریەتــی

دۆزییــەوە كــە نــە فۆیەرباخیــی بــوو،

پرۆلیتــاری .لــەم ڕوانگەیــەوە ،ئــەو

نــە هیگڵــی بــوو ،نــە بەسرتابووشــەوە بــە

ماركســییەكی زۆر ئەرتەدۆكســی بــوو.

فەلســەفەی مێــژوو یــان چەمكــی نامۆیــی

ئــەو ڕەهەنــدەی جەختــی لــە ســپینۆزا

مــرۆڤ یان جەوهــەری مرۆڤــەوە .هەموو

كــردەوە پەیوەندیــی هەبــوو بــە تیــۆرەی

ئەمــە زۆر بەباشــی هاوكــوف بــوو لەگــەڵ

ئایدۆلــۆژی .لەگــەڵ ســپینۆزادا ،یەكەمیــن

ئــەوەی پێــی دەگوتــرا زانســتگەرایی

ڕەخنــەی ماتریالیســتی گــەورە هەیــە

ئاڵتوســێر ،وەك ئــەوەی كــە لــە بیرۆكــەی

لــە ئایدۆلۆژیــا .ئاڵتوســێر بەرگریــی لــە

دابڕانــی ئەپســتمۆلۆژییدا دەردەبــڕدرا

تێزێكــی ناكــۆك ئامێــز دەكــرد .مــن

و بــووە هــۆی نزیكایەتییەكــەی

پێــم وایــە بــە شــێوەیەكی تونــد زۆرێــك

لەگــەڵ ســرەكتورالیزمدا .ئاڵتوســێر

لــە ماركســییەكانی ئــەو ســەروەختەی

لــە (توخمەكانــی ڕەخنــە لەخۆگرتــن)

شــۆك كــرد ،لــە الیەكــی تــرەوە ،بــە

بەخێرایــی ڕەخنــەی ئاراســتەی ئــەم

الی هەندێــک خەڵكــی نێــو ئێمــەوە

ڕوانگانــە كــرد.

دیموكراتییــە.

نێوانگیــرە

ئەمــە

بــەرەو

و

و
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Étienne Balibar

-ئاڵتوســێر سەرســامیی ســپینۆزا بــوو،

ســەرنجڕاكێش بــوو .ئــەم بیرۆكەیــە ئــەوە

*لــە دەســتتێوەردانی فەلســەفیی
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و (ســوپرا ستاتیســت) و (پۆســت

نەبــوو كــە لــەو ســەروەختەدا دەخرانــەڕوو

ســەروەختەی ئاڵتوســێر و گروپەكەیــدا

ستاتیســت) .ئەمــە شــكڵپێدانەوەیەكی

و بــە تــەواوی تاووتــوێ نەكــران كــە

دووبــارە خوێندنــەوەی ســەرمایەی نووســی

گشــتێرناوە .ئێمــە پێویســتامن بــە

لــە هەنــدێ ڕووەوە ڕەخنەلەخۆگرتنــی

كــە لــە هەندێــک خاڵــی دیاریكــراودا

ڕەخنەیەكــی نوێــی سیاســەت و ئابووریــی

ئاڵتوســێر لێكەوتــەی نێگەتیڤــی هەبــوون،

لەگــەڵ ئاڵتوســێردا گونجــاو بــوو ،لــە

سیاســی هەیــە .ماركــس ڕووكەشــانە

بەڵكــو بەتایبــەت لەبــەر ئــەو ڕاســتییەی

هەندێــک خاڵــی تــردا جیــاواز بــوو .بــەاڵم

نەبــوو بــۆ لەئەســتۆگرتنی ئــەم ئەركــە،

كــە ئاڵتوســێر تاكــە پرۆتاگۆنیســتی ئــەم

ئێمــە دەتوانیــن لەگــەڵ ئــەو تەوژمــە

ئــەو بەشــێوەیەكی ڕەهــا پێویســت بــوو-

دیبەتــە نەبــوو لەســەر بونیادنانــەوەی

ماركســییە ڕەخنەییانــەی لــە ئەمریــكای

ئــەو خــۆی وەكــو كەســێكی وەرچەرخــاو

ماركســیزم .ئــەوە بــە شــێوەیەكی

التینــەوە دێــن ڕوانگەكــە فراوانــر بكەیــن

لێیــەوە ســەریهەڵدا .ئاڵتوســێر ،لــە یەكێــك

دیاریك ـراو ،پــڕۆژەی ســەرەكیی هاوبەشــی

و دواتــر نەریتــی مێــژووی ماركســی لــە

لەدواییــن تێكســتەكانیدا ،ماركســیزم

نێــوان ماركسیســتەكانی واڵتــە جیــاوازەكان

جیهانــی ئەنگلــۆ سەكســۆندا لەالیــەن

وەكــو تیۆرەیەكــی تەواوبــوو دەستنیشــان

بــوو لــە مــاوەی ئــەم ســااڵنەدا .بــە الی

ئەریــك هۆبزبــاوم ،مۆریــس دۆب،

دەكات .ئاشــكرایە كــە ئەمــە لــەو

منــەوە ،ئاڵتوســێر جۆرێــك لــە ئیمتیــازی

كریســتۆفەر هیــڵ یــان پێــری ئەندرســۆن

ســەروەختەدا یارییەكــی بەهێــز بــوو بــە

بیۆگرافــی هەیــە ،بــەاڵم ئیمتیازێكــی

نوێنەرایەتــی كـرا .ئەگــەر ئێمــە بگەڕێینەوە

وشــەكان .هەمــووان لــە بــارەی كۆتایــی

ڕەهــا لەئــارادا نییــە .ئــەوەی كــە

بــۆ ســاڵی  ،1965ئــەوا ماركســیزمێكی

ماركســیزم دەدووان .ئاڵتوســێر ئــەوە

هاوبەشــی تێداكــرد ناكرێــت پێوانــە

تــەواو شــكۆفەكردوو دەبینیــن كــە

كۆتایــی ماركســیزم نییــە ،بەڵكــو ئــەو

بكرێــت و قســەی لەســەر بكرێــت

تــەواو ناكۆكــە لەگــەڵ خۆیــدا .لەالیەكــی

پێویســتیی ماركســیزم بــە ناگرنــگ بینــی

ئەگــەر ڕوانگەكــە فــراوان نەكرێــت .لــە

تــرەوە ،قورســایی قەیرانــی کۆمۆنیزمــی

بــۆ پێناســەكردنی ســنوورە ناوەكییەكانــی،

ســااڵنی شەســتەکاندا ،لــە چوارچێــوەی

دەوڵــەت لەئارادایــە و لەالیەكــی تریشــەوە

ســنوورە مێژووییەكانــی.

ماركســیزمی

ئەڵامنیــدا،

هیــوا شۆڕشــگێڕییەكان؛ لــە گەرمــەی

بــە شــێوازێكی دیاریك ـراو ،تــۆ دەتوانیــت

خوێندنەوەیەكــی نــوێ بــۆ (ســەرمایە)

هەمــوو ئەمانــەدا ،توانــای نوێكردنــەوەی

بڵێیــت ئــەو زیاتــر ببــووە مێژووگــەرا

هەبــوو ( ،)Neue Marx-Lektüreكــە تــا

پەیوەندییــەكان لەنێــوان فەلســەفەی

بــە بــەراورد بــە ســەرەتاكەی .ئێمــە

ڕادەیەكــی زۆر پەیوەندیــی هەبــوو بــە

ماركســی و فەلســەفەی زینــدوودا هــەن.

هەنووكــە چووینەتــە نــاو قۆناغێكــی نوێــی

قوتابخانــەی فرانكفــۆرت و بــە شــێوەیەكی

ئێمــە ناتوانیــن جارێكــی تــر كتومــت

لێكدانــەوەی ماركســیزمەوە كــە لەوانەیــە

دیاریكــراو تەركیــزی لەســەر دیــاردەی

بەهەمــان شــێواز دەســت پێبكەینــەوە،

بــە شــێوەیەكی حەمتــی وەرچەرخانێكــی

نامۆیــی كۆمەاڵیەتــی بــوو بــەو شــێوەیەی

بــەاڵم ئــەم ماوەیــە بەدڵنیاییــەوە

ڕادیكااڵنــەی ماركســیزمیش بێــت .بێگومــان

كــە ڕایــەڵ دەبــوو بــە گشــتاندنی كااڵ-

بیرۆكەیەكــی پۆزەتیــڤ بــۆ ئەمــڕۆ لەخــۆ

بــە شــێوەیەكی تــەواو نەنــارساو لــەم

شــێوە .ئەمــە شــتێك بــوو ئاڵتوســێر بــاش

دەگرێــت.

وەرچەرخانــەوە ســەرهەڵدەدات .لــەم

نەیدەزانــی یــان نەیدەویســت بیزانێــت.

سەرچاوەی ئەم وەرگێڕانە:

ڕوانگەیــەوە ،ئــەوەی كــە لــە ناوەڕاســتی

ئاڕاســتەی جیاجیــای كرێكارگەرایــی ئیتاڵــی

شەســتەکاندا ڕوویــدا زۆر جێــی بایــەخ

هەبــوون كــە فیگــەری دیاریــان بریتــی

بــوو .تەنیــا لەبــەر پێشــنیارە تیۆرییــەكان

بــوو لــە (ماریــۆ ترۆنتــی) كــە ڕێــك لــەو
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ڕەخنەیــی

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت
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