گەشبین و ڕەشبین
«دیبەیتی تەمەن»

یان ئەو کاتەی دوو باوکی ئایدۆلۆژی ڕێک دەکەون؟

ئامادەکردنی :پەیام ئازاد

«گــۆردان

ئیــان ،و دەروونناســیی کۆمەاڵیەتــی ،و

پێــی وابــوو ،هۆکارەکــە بــۆ ئــەوە

ڕۆژی 2019/4 /21

پیتەرســۆن» و «ســاڤۆی ژیــژەک» ،دوو

سەرســام بــە «کارڵ گۆســتاڤ یۆنــگ»ی

دەگەڕێتــەوە «ماڵــی چــەپ» ڕێکخــراو

باوکــی ئایدۆلــۆژی ،کەوتنــە مشــتومڕەوە.

دەروونشــیکاری مــەزن ،بــە تایبــەت

نییــە (( :وای لــێ هاتــووە پیتەرســۆن

دیبەیتەکــە لــە ســەنتەری «ســۆنی» ی

کــە وەک خــۆی دەڵێــت ،تیۆرەکــەی

لــە الیــەن ڕاســتڕەوی تونــدڕەوەوە

شــاری تۆرەنتــۆ ڕێکخ ـرا ،ناونیشــانەکەی

یۆنگــی ســەبارەت بــە «ناخودئــاگای

خۆشەویســت بــووە ،ئــەوەش بەڵگەیــە

بەرامبــەر

دەســتەجەمعی» کردووەتــە مەڕجەعــی

لەســەر ئــەوەی زۆرینــەی بێدەنگــی

«کامەرانــی:

کاپیتالیــزم

مارکســیزم» بــوو ،مــاوەی قســەکردنی

کارەکانــی خــۆی.

لیبڕالیزمــی

هــەر یەکێکیــان ســی خولــەک بــوو،

لــە دایکبــووی شەشــی دیســەمبەری

خۆیــان دۆزیوەتــەوە)) ،ژیــژەک پێــی

دواتــر دە خولــەک بــۆ هــەر یەکێکیــان

 1962وە ،خاوەنــی دوو کتێبــی نــارساوی

وایــە پیتەرســۆن عادەتــەن پشــت بــە

دانــرا ،تــا وەاڵمــی یەکــر بدەنــەوە ،و

«نەخشــەی مانــا :ئەنــدازەی بــاوەڕ» و

کۆمەڵێــک تیــۆری پشتڕاســت نەکــراوە

دیبەیتەکــەش بــە پرســیاری هەڕەمەکیــی

«دوازدە یاســاکانی ژیــان :چارەســەرێک

دەبەســتێت ،پێکهاتەیەکــی شــێوە

ئامادەبــوان کۆتایــی هــات.

بــۆ گــەڕەالوژێ» یــە.

پارانۆیایــان لــێ دروســت دەکات تــا وەک

نرخــی بلیتــەکان دواجــار گەیشــتە

** ســاڤۆی ژیــژەک ،فەیلەســووف و

«ڕووداوی ڕاســتەقینە» بیــان فرۆشــێتەوە.

 1500دۆالر بــۆ یــەک بلیــت ،و هەمــوو

ڕەخنەگــری کەلتووریــی ســلۆڤینیایی ،لــە

مشــتومڕی نێوانیــان بــەردەوام بــوو ،تــا

بلیتەکانیــش فــرۆرشان .زۆربــەی چــەپ

دایکبــووی 21ی مارتی  .1949مامۆســتای

ئــەو کاتــەی پیتەرســۆن ڕای گەیانــد،

و لیبڕاڵــەکان و میدیاکانیــش پێــش

توێــژەر لــە پەیامنگــەی کۆمەڵناســیی

دەرکەوتنــی بزووتنەوەکانــی هاوشــێوەی

دیبەیتەکــە ،پێشــبینی دیبەیتێکــی دیکەی

زانکــۆی لیوبلیانــا ،و وانەبێــژ لــە

«مــی تــوو» و «کۆمەڵگــەی مێینــە» و

مێژوویــی هاوشــێوەی دیبەیتەکــەی

خوێندنگــەی لۆگۆســی ســلۆڤینیا ،بــە

«فێمیــن» دەرەنجامــە ترســناکەکانی

ســاڵی  1971ی نێــوان میشــێل فۆکــۆ و

«مەترســیدارترین فەیلەســووفی سیاســی

«مارکســیزمی کەلتــووری»ن و نیازیانــە

نــوام چۆمســکییان دەکــرد .مــاوەی ســێ

لــە خۆرئــاوای ئێســتا» دا وەســف

«خۆرئــاوا وێــران بکــەن».

کاتژمێــری خایانــد.

دەکرێــت ،ژیــژەک لــە ڕێــی وەرگێڕانــەوە

بــەاڵم ئــەوەی لــەو مشــتومڕەدا جێــی

بــە دنیــای کوردیــی ئاشــنا کـراوە ،زۆرێک

ســەیر و ســەمەرەیە ئەوەیــە ،ژیــژەک

لــە کتێبەکانــی کــراون بــە کــوردی.

لــەو ڕوانگەیــەوە ڕەخنــەی پیتەرســۆن

پیتەرســۆن

کێیــە؟

ئــەدی

موحافیــزکار

دەنگــی

نــاکات ،کــە گوایــە ســەر بــە لیربالیســتە

ژ یــژ ە ک ؟

** بیرمەنــدی کەنــەدی« ،گــۆردان

باکگراوندی مشتومڕەکە

الیەنگرەکانــی « نەزاکەتــی سیاســی:

پیتەرســۆن» مامۆســتای دەروونناســیی

ســاڵی ڕابــردوو ،مشــتومڕێک لــە

 »Political Correctnessبێــت ،کــە

کلینیکــی لــە زانکــۆی تۆرنتــۆ بــە

نێــوان ژیــژەک و پیتەرســۆندا ڕوویــدا،

خــودی پیتەرســۆن چاکــی پــێ کــردوون،

پلــەی پڕۆفیســۆر ،و بیرمەنــدی دژ بــە

دوای ئــەوەی ژیــژەک لــە وتارێکــدا

بەڵکــوو ژیــژەک لــە دیــدی ڕەخنەیــی

بیرۆکــەی «نەزاکەتــی سیاســیPolitical :

«ئێندەپێندەنــت»

مارکسیســتانەوە کار دەکات ،وەک

جەماوەریبوونــی

یەکێــک لــە «چەپــڕەوە لیبڕاڵــەکان»

»Correctness

و

«مارکســیزمی

کەلتــووری» ،و شــارەزا لــە ئایدۆلۆژیــای
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لــە

ڕۆژنامــەی

هۆکارەکانــی

پیتەرســۆنی بــاس کــردن .ژیــژەک ئەوکات

ڕەخنــەی پیتەرســۆن دەکات.

پوختەی دیبەیتەکە:

دەوڵەمەندتــر دەبــن» .لــە بەرامبــەر

( )1دەربارەی ڕەخنەکردنی کامەرانی،

ئــەوەدا دواتــر ژیــژەک وەاڵمــی دایــەوە:

نەک بەرگری کردن لە کۆمۆنیزم

« بــۆ بەرگــری کــردن لــە کۆمۆنیــزم

بــە

ئامادەبوونــی

دوو

باوکــە

ئایدۆلۆژییەکــە ،کــە دوو شــیاوترین
کــەس بــوون بــۆ وەاڵمدانــەوەی پرســیاری
دیبەیتەکــە ،هەلبــەت ئەمــەش بــە
گەڕانــەوە بــۆ باگراونــدی هەردووکیــان
لــە دەروونشــیکاری و بــە تایبــەت لــە
قوتابخانــەی شــیکارگەرایی پۆســت
فرۆیدیزمــدا ،دیبەیتەکــە دەســتی پــێ
کــرد.
بــەاڵم نزیکبوونــەوە «یۆنگییەکــەی»
پیتەرســۆن وەک هەمیشــە لەگــەڵ
میتــۆدە الکانییەکــەی ژیژەکــدا دژیــەک
دەوەســتێت ،کــە بــە تەواوەتــی بیرۆکــەی
کامەرانــی ڕەت دەکاتــەوە.
پیتەرســۆن بــە ئەنقەســت دەســتپێکی
قســەکانی خــۆی بــە ڕەخنەکردنــی
تیۆریــای مارکســیزم دەســت پــێ کــرد،
مــاوەی نیوکاتژمێرەکــە دەربــارەی
توانــای ســەرمایەداری ،یــان وردتــر
بێژیــن توانــای بــازاڕی ئــازاد لــە
خوڵقاندنــی کامەرانیــدا دوا .بــە
ئامــار باســی ئــەوەی دەکــرد چــۆن
«زیادبوونــی تێکڕاییەکانــی ســامانی
جیهانــی تەریــب بــە زیادبوونــی
تێکڕایییەکانــی کامەرانــی ڕۆشــتووە.
هــاوکات ئامــاری تــری خســتەڕوو،
کــە «دەیســەملێنن» «هــەژارەکان لــە
ســایەی سیســتەمی ســەرمایەداریدا

لێــرە نیــم ،بەڵکــوو بــۆ ڕەخنەکردنــی
چەمکــی گەندەڵــی کامەرانــی هاتــووم».
دووبــارە بیــر و ڕا دێرینەکانــی خــۆی
دەربــارەی ئــەو بابەتــە خســتنە ڕوو،
بــە زەقــی لەســەر ئــەوە وەســتا،
چــۆن کۆمەڵگــە هاوچەرخەکامنــان،
بــە میکانیزمــە ئابــووری ،کەلتــووری
و میدیایییەکانیــەوە خۆیــان خســتۆتە
خزمــەت ئارەزووەکانــی تاکەکــەس
و بەمــەش خزمــەت کامەرانییــەوە.
ئەمــەش بــە ئامانجــی دروســتکردنی
هاواڵتییەکــی بەکاربــەر .بەکاربــەری
ئایدۆلۆژیــا و کااڵ بازرگانییەکانیــش.
سیســتەمەکەی ئێســتەمان ،دەســەاڵتی
دینــی و کۆمەاڵیەتــی نەریتــی ،کــە
ئــارەزووی قەدەغە دەکــرد ،گۆڕیوەتەوە
بــە دەســەاڵتێکی تەکنۆلۆژیســت و
میدیاگــەرا «فەرمانــت پــێ دەکات چێــژ
وەربگریــت!» .بــەو پێیەش بێــت ،بە ڕای
ژیــژەک ،لــە کۆمەڵگــەی ســەرمایەداریدا
هەرگیــز ئــازادی و کامەرانــی بەیەکــەوە
نایــەن .ئێمــە لــە ئارەزووەکامنــان و بگرە
لــە «دیموکراسییەکەشــاندا» ئــازاد
نیــن ،مــادام هەردووکیــان ملکەچــی
ســەرمایەی بەکااڵکــەرن .لێــرەوە
فەیلەســووفە ســلۆڤینییەکە پێــی وایــە
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ژیژەک پێی وابوو ،کەموکورتی ڕەخنەکانی پیتەرسۆن
لەوەدایە؛ ڕەخنەکانی ماتریاڵی نین ،ئەو ڕەخنانە بە ڕێگە
سایکۆلۆژییەکەی خۆی کە ناوی ناوە «خۆیارمەتیدان»
دەگرێت

پیتەرســۆن بــە چەنــد خاڵێــک

کــرد بــەوەی ،تێــی گەیانــد مارکــس خــۆی

گاڵتــەوە وتــی« :ئایــا بــە نەخۆشــێک لــە

هێرشــەکانی خــۆی بــۆ ســەر مارکســیزم،

الیەنگــری ئــەو بەڵگانەیــە ،و پێــی وابــووە

کۆریــای باکــوور دەڵێــی :بــەر لــەوەی

لــە ڕێــی هێرشــکردنە ســەر «مانیفیســتۆی

یەکســانی «چەمکێکــی بۆرژوایانە»یــە و

سیســتەمە سیاســییەکەت چــاک بکەیــت،

کۆمۆنیــزم» ەوە ئەنجــام دا .ئەگەرچــی

لــە چەنــد نووســینێکیدا باســی کــردوون

بــڕۆ ماڵەکــەی خــۆت ڕێــک بخــە؟».

ژیــژەک لەگــە /چەنــد بەندێکــی

کــە «وا دیــارە بەڕێــز پیتەرســۆن خــۆی

پیتەرســۆن دان بــەوەدا دەنیــت

هێرشــەکانی پیتەرســۆن هــاوڕا بــوو،

هێنــدە مانــدوو نەکــردووە بیــان

«ژیــژەک ،مارکسیســتێکی ســەمەرەیە

لەوانــەش «مارکــس تێگەیشــتنیکی

خوێنێتــەوە».

لــە مشــتومڕدا» ،و دەربــارەی هــۆکاری

دەســەاڵتی

ژیــژەک پێــی وابــوو ،کەموکورتــی

خووگرتنــی ئــەو بــە مارکســیزمەوە

کۆمەاڵیەتــی نەبــوو» بــەاڵم ڕای گەیانــد،

ڕەخنەکانــی پیتەرســۆن لەوەدایــە؛

لێــی دەپرســێت ،ئەگەرچــی هێنــدە

ئــەو مانیفیســتۆیە تەنهــا بانگەوازێکــە

ڕەخنەکانــی ماتریاڵــی نیــن ،ئــەو

ڕەســەناییەتیی تێدایــە فەلســەفەی خــۆی

بــۆ شــۆڕش ،و بەرهەمێکــی فیکــری و

ڕەخنانــە بــە ڕێگــە ســایکۆلۆژییەکەی

وەک «ژیژەکیــزم» بناســێنێت و بــاو

فەلســەفی نییــە.

خــۆی کــە نــاوی نــاوە «خۆیارمەتیــدان»

بکاتــەوە.

«ئــەو

دەگرێــت .ئــەو «ئەولەیــەت دەداتــە

ژیــژەک وەاڵمــی دایــەوە ،کــە ئینتیــای

یەکســانییەی مارکــس داوای دەکات،

مــاڵ ڕێکخســن» واتــە قەیرانــی ملمالنــێ

ئــەو بــەر لــەوەی بــۆ قوتابخانــەی

جــێ بەجــێ ناکرێــت ،چونکــە ئــەو

دەروونییــەکان نــەک «ڕیفۆرمــی جیهــان

مارکســیزم بێــت ،بــۆ هیگڵیزمــە.

پەیکەرســازییە هەڕەمییــە لــە کرۆکــی

و کۆمەڵگــە» .بــەو پێیــەش بێــت ژیــژەک

بــەاڵم مارکســیزم لــە ڕەخنەکردنــی

پێکهاتــە پەرەســەندووەکەی رسووشــتی

پرســی« :ئــەی چــی دەڵێــی ،ئەگــەر

ســەمایەدا

مادیــی

بایۆلۆژیامندایــە» .ژیــژەک هاوڕایــە

لــە کاتــی ڕێکخســتنی بێســەروبەرەیی

گرنــگ دەداتــە فیکــری دیالیکتیکــی،

لەگــەل دژەکــەی ســەبارەت بــە

و گەڕەالوژێــی نــاو ماڵەکەتــدا بــۆت

کــە ناکرێــت تەنهــا لــە «مانیفیســتۆی

ڕەتکردنــەوەی تێگەیشــتنی ئیگالیتارییانــە

دەرکــەوت ،هۆکارەکــەی ئــەو گــەڕەالوژێ

کۆمۆنیزمــدا کــورت بکرێتــەوە .لەگــەڵ

لــە یەکســانی ،بــەاڵم تووشــی شــۆکی

فراوانــەی نــاو کۆمەڵگەیــە؟» پاشــان بــە

«بەکاالکردنــی ئایدیاڵەکانــی لە ســەردەمە

دەربــارەی

قووڵــی

پیتەرســۆن
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وابــوو:

ڕەهەندێکــی

هەمــوو

هــاوکات ژیــژەک ڕەخنــە

مادەگەراکەمانــدا»،

بــۆ

بوومنــان پێویســتامن بــەو نزیکبوونــەوە

لــە تێــزە بونگەرایانەکــەی

مادەگەرایــە هەیــە ،بــە خــودی

پیتەرســۆن دەگرێــت ،کە کار

«کامەرانــی» یشــەوە.

لەســەر دیــوە یۆنگییەکــەی
دەروونناســی دەکات و پێــی

( )2لە نێوان گەشبینی و ڕەشبینیدا:

وایــە« :ئیــان بــە بوونــی

ئایا کامەرانی خۆبواردنە لە ملمالنێ

خودایــی هیزێکــە ،توانــای

یان خودی ملمالنێکەیە؟

دڵنیایــی و کامەرانبوومنــان

لــە پەراوێزی هەلوێســتە ئایدۆلۆژییەکاندا،

پــێ دەبەخشــێت» ،ژیــژەک

جیاوازییەکــی جەوهــەری لــە نێــوان

دەڵێــت« :جــا ئــەوە چییــە

ژیــژەک و پیتەرســۆندا دەردەکەوێــت،

جگــە لــە ،خۆداڕنیــن لــە

ئــەوەش لــە ســەر ئاســتی تێڕوانینــی

هەمــوو بەرپرســیارێتییەکی

گشــتی بــۆ ژیــان ،کــە هەردووکیــان

پالندانــان بــۆ چارەنووســی

ئەزموونــە تاکەکەســییەکانی خۆیــان

خۆمــان ،و ســپاردنی ئــەو

دەکەنــە پێــوەر بــۆ قســەکردن لــە

چارەنووســە بــە ئەســتۆی

بارەیــەوە .ژیــژەک جیهــان بــە دیدێکــی

ســوپەرمانێک».

ڕەشــبینانەوە دەبینێــت ،بــەردەوام ئــەوە

پیتەرســۆن پێــی وابــوو:

دووبــارە دەکاتــەوە« :ببــوورە ،مــن

«چاکــە لــە مرۆڤــدا توانــای

ڕەشــبینم» .لەوبــەرەوە ،گەشــبینییەکەی

ڕ و و بە ڕ و و بو و نــە و ە ی

ئاکامگیرییەکانیــدا

خەراپــەی هەیــە» ،ژیــژەک

دەردەکەوێــت« :کامەرانــی ،بــە توانــای

وەاڵمــی دایــەوە« :بــڕوام وا

لــە ئەســتۆگرتنی زۆرتریــن بــڕی

نییــە چاکــە ،پێکهاتەیەکــی

بەرپرســیارێتی پابەندبوونــی تاکەکەســی

بنەڕەتیــی رسوشــتی مرۆیــی

بــە کەمکردنــەوەی نەهامەتییــەوە ،چ

بێــت ،و هەرگیــز لــە توانــای

لــە ســەر ئاســتی تاکەکەســی و چ لەســەر

خەراپــە و ئیرەیــی کــەم

ئاســتی گەردوونیــدا دێتــە دی».

ناکەمــەوە».

لــە بەرامبــەر ئــەم بینشــە بوونگەرایانــەدا،

ســەبارەت بــە مەســەلەی

ژیــژەک هەڵوێســتێکی پــر نهێلیســتانە

دینــی ،پیتەرســۆن جەختــی

دەگرێتــە بــەر بــەوەی پێــی وایــە:

لــەوە کــردەوە ،ئیئامنــی

«خــودی ملمالنێیــە ،بریتییــە لــە شکســت

دینــی لــە کرۆکــی رسووشــتە

و کەوتــن».

مرۆیییەکەمانــدا ڕیشــەی

پیتەرســۆن
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داکوتــاوە و پێــی وابــوو ئیــان و

جــاران .بــە بەڵگــەی ئــەوەی بەرنامــەی

ژیــژەک وتــی« :مــن و پیتەرســۆن

فەزیلــەت و کامەرانــی و چاکــە تەریــب

هەڵبژاردنــی «بێرنــی ســاندەرز» ( :جگــە

هەردوکــان لــە ســایەی کۆمەڵگــەی

بــە یەکــر ڕێ دەکــەن ،بــەاڵم ژیــژەک

لــە کۆپییەکــی ئــەوەی نوێنەرایەتــی

فەرمــی

پشــتگوێ

ئــەو نزیکبوونــەوە کۆنزەرڤەیتیڤــە

دیموکراســیی کۆمەاڵیەتیــی بــاوی

خراویــن» ،پێــی وابــوو هەردووکیــان

ڕەت دەکاتــەوە و ڕەخنــەی دەکات،

ئەورووپــای ســەتەی ڕابــردوو دەکات

دوژمنێکــی هاوبەشــیان هەیــە.

کــە پرەنســیپەکانی خــۆی لــە هــەر

هیچــی تــر نەبــوو ،بــەاڵم وەک خێوێکــی

دوو دینــی جوولەکــە و مەســیحییەوە

سۆســیالیت کــە هەڕەشــە لــە ڕۆژئــاوا

ئاکامگیری

وەرگرتــوە ،و دەڵێــت« :ئیامنــی دینــی

دەکات ،وێنــا دەکرێــت) .ژیــژەک لــە

بــە پێچەوانــەی ئــەو پێشــبینییانەوە ،کــە

نــەک هــەر وا لــە مرۆڤــی خــەراپ

بەراوردێکــی سەرســەختدا پێــی وابــوو:

پێیــان وابــوو دیبەیتێکــی زۆر توندوتیــژ و

نــاکات ،کاری چــاک بــکات .بەڵکــوو

«ئــەوە ترامپــە ،پۆســت مۆدێرنیــزم

گەرموگــوڕ دەبێــت ،دیبەیتەکــە ئەوپــەڕی

هەندێــک جــار وا دەکات چاکەکانیــش

بەرجەســتە دەکات نــەک ســاندەرز ،کــە

ئەخالقیبــوون و میســداقییەت و ئازادیــی

کاری خــەراپ بکــەن ،ئــەوەش لــە ژێــر

بــە بــڕوای مــن ،گوتاریکــی ئەخالقگــەرای

فیکریــی بەخــۆوە بینــی ،و لەمــەدا بــێ

بیانــووی گەیشــن بــەو خێــر و پاداشــتە

نەریتیــی هەبــوو».

پێشــینە بــوو .و چەنــد خاڵێکــی هاوبــەش

مەزنــەی دیــن داوای دەکات» .بــە

ژیــژەک «تۆمەت»ەکانــی پیتەرســۆنی

لــە نیــوان ئــەو دو «دژ»ەدا درووســت

ڕای ژیــژەک تەنهــا دینیــش بەرپرســیار

دژی مارکســیزم بــەوەی هانــی نەزاکەتــی

بــوو ،کــە مــرۆڤ لــە بەرامبەریــدا بــە

نییــە لــەو شــێواندن و کلــک و گــوێ

سیاســی و سیاســەتەکانی شــوناس دەدات

سەرســامییەوە نەپرســێت« :ئایــا ئــەوە

کردنــەی چەمکەکانــی چاکــە و خەراپــە،

ڕەتکردنــەوە .وتــی« :لە لیربالیزمی ســپیدا،

ســەرەتای هاوڕییەتییەکــی جــوان نییــە؟».

بەڵکــوو هــەر جۆرێکــی تــر لــە ئیامنــە

نــەک لــە چەپــی ڕادیــکاڵ ،درۆکانــی

ئایدۆلۆژییــەکان بــە «ســتالینیزمی

سیاســەتی شــوناس هــەن» ،دواجاریــش

ئاتایستییشــەوە» ،هەمــان ڕۆڵ دەگێــڕن.

ژیــژەک وەســیتی بــۆ چەپەکانــی ئــەم

سەرچاوەکان:

ســەردەمە کــرد ،نەکەونــە داوی نەزاکەتــی

 -1يــارا نخلــة ،مناظــرة جيجيــك و

( )3هەڵگەڕانەوەی ڕێساکانی

سیاســییەوە.

بيرتســون ،يف نقــد األيدولوجيــا و تفكيكهــا،

سیاسەتکردن :ڕاستی پۆستمۆدێرن

هەردووکیــان پێیــان وابــوو نامۆبــوون

منصــة املــدن (اإلنرتنيــت).

و چەپی کۆنزەرڤەیتیڤ

رسووشــتی ئینســان خۆیەتــی ،ژیــژەک

 -2محمــد أســامة ،األحمــق و املجنــون،

لــە بەرگرییــدا لــە کاپیتاڵیــزم ،پیتەرســۆن

نزیــک بــوو لــەوەی بڵێــت :پێویســتامن

جيجيــك و بيرتســون وجهــا لوجــه ،موقــع

هۆشــداری دەدات لــە مەترســی

بــە ســەرمایەدارییەکی ڕێکخــراو و

اإلضــاءات (اإلنرتنيــت).

چــەپ بــە ســەر کەلتــوور و کۆمەڵگــە

ســنووردارە ،هــاوکات ژیــژەک بانگەشــەی

 -3موقــع كوة.كــوم« :مناظــرة العــر»

ئــەو

ڕزگاربوونــی تەواوەتــی پڕۆلیتاریــای

بــن جيجيــك و بيرتســون ،الســعادة

خەیاڵپــاوە ڕاســتڕەوانەیە بــە درۆ

نەدەکــرد ،بەڵکــوو پێویســتی بــە

ماركســية ام رأســالية؟ (اإلنرتنيــت).

دەخاتــەوە .بــەوەی پێــی وایــە چــەپ

«ســەرکردەیەک ،کــە خەڵــک ناچــار بــە

 -4ويكيبيديا.

شــڵەژاوە و هێنــدە ڕادیــکاڵ نەمــاوە وەک

ئازادبــوون بــکات» هێنایــە کایــەوە.

خۆرئاواییەکانــەوە.
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ژیــژەک

ئەکادیمییــەوە

پڕۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکان
لە نوێترین باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
پرۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکان

و فەلسەفییەکان
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