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بەرایی: 
بــه   نییــه   بیرمه ندێــك  هایدیگــه ر  مارتــن 
خوێنه رانــی ئێمــه  نامــۆ بێت، به  تایبــه ت دوای 
ئــه وه ی فه لســه فه كه ی بــووه  جێگرنگــی پێدانی 
زۆر لــه  توێژه رانــی عــه ره ب و هــاوكات لــه م 
توێژینــه وه   لــه   هه ندێــك  دواییشــدا  مــاوه ی 
فه لســه فییه  گرنگه كانی، وه ك: )فه لسه فه  چییه ؟ 
میتافیزیكا چییه ؟ هۆڵده رلین و چییه تی شیعر(، 

وه رگڕێدرانه  سه ر زمانی عه ره بی.
ئه گه رچی تا ئێستاش كتێبی )بوون و كات( 
به  گه وره ترین كاری فه لسه فی مارتن هایدیگه ر 
ده ژمێردرێــت، به اڵم بێگومــان زۆر له و كورته  
وتــار و لێكۆڵینه وانــه ی دواتــر باڵویكردنــه وه ، 
توانیــان ئــه و به دحاڵیبوونــه  بڕه وێننــه وه  كــه  

ته وقی فه لسه فه کەیان دابوو.
ده كرێت بڵێین له  ناو سه رجه م فه یله سوفانی 
هاوچه رخــدا، هایدیگــه ر لــه  هه موویــان قوڵتــر 
و ڕه ســه نتره . له گــه ڵ ئه وه شــدا فه لســه فەکە ی 
ڕووبه ڕووی هێــرش و ڕه خنه ی توند بۆته وه ، 
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و  شــێواندن  لــه   زۆر  دووچــاری  هــاوكات 
به دحاڵیبوون هاتووه .

مارتــن هایدیگــه ر تاوانبــار كــراوه  بــه وه ی 
پێغه مبه ری سۆزدارییه ، بانگه شه  بۆ عه ده میه ت 
ده كات و دوژمنــی لۆژیــك و زانســته ، ئه مــه  
بــه رده وام  حه قیقــه ت(  )كێشــه ی  كاتێكــدا  لــه  

بیركردنه وه ی داگیر كردبوو. 
به رهه مه كانــی  زۆربــه ی  چه نــده   هــه ر 
هایدیگــه ر لــه  ڕووی فیكرییــه وه،  تۆكمه یــی و 
لــه  ڕووی ته عبیــره وه  ورده كاری پێــوه  دیــاره  
و زیاده ڕۆیــی تێــدا نییــه ، بــه اڵم هه ندێك پێیان 
وایه  فه لسه فه كه ی له  ڕووی لۆژیكییه وه  الواز، 
ته لیســماویی،  ئاڵــۆز،  شــێوه ی خســتنه ڕووی 

شێوازی ده ربڕینیشی به گرێ و گۆڵه .
ئێمــه  نایشــارینه وه  كــه  لــه  نووســینه كانی 
هایدیگه ردا، زاراوه ی فه لسه فی زۆر ورد هه یه  
و هه ندێــک جاریــش چه مكی تازه  داده تاشــێت 
كه  له  ســه رچاوه ی زمانی ئه ڵمانییه وه  وه ریان 
ئاڵۆزییــه ی  ئــه و ته لیســم و  بــه اڵم  ده گرێــت، 
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هــه ر  لــه   بــه ر  لێده كــه ن  باســی  نه یارانــی 
شــتێك، ده گه ڕێتــه وه  بــۆ خراپــی وه رگێڕانــی 
ده قــه   خوێندنــه وه ی  فه لســه فییه كانی.  ده قــه  
ئه ڵمانییه كــه ی به ســه  بــۆ ئــه وه ی ئــه و به هانــه  
بێبناغه یــه ، ســه باره ت بــه  ئاڵــۆزی و قورســی 

فه لسه فه كه ی هه ڵبوه شێنێته وه .
گه ربێتو هایدیگه ر به  دوو فه یله سوفی دیكه ی 
ئه ڵمانــی وه ك كانــت و هیگڵ بــه راورد بكرێت، 
ئــه وا بۆمــان ده رده كه وێــت كــه  فه لســه فەکە ی 
زۆر ڕوونتر و ئاســانتره . له م ڕووه وه  یه كێك 
لــه  لێكۆڵیــاره  هاوچه رخــه كان ده نووســێت و 
ده ڵێــت: )كاتێك هیگڵ ده خوێنینــه وه ، زۆر جار 
وا هه ســت ده كه یــن لــه  بــه رده م ده هلیزه یــه ك 
وتــه زای بێكۆتایی دایــن. ته نانه ت وامان لێدێت 
هه ســت بكه یــن ئــه م فه یله ســوفه  ده یه وێــت به  
ئه نقه ســت خــۆی ئاڵــۆز بــكات، بــه اڵم كاتێــك 
هایدیگــه ر ده خوێنینــه وه ، هه رگیــز هه ســتی وا 
دامــان ناگرێــت، له بــه ر ئــه وه ی ده بینیــن چۆن 
ده كۆشێت تا بیروبۆچونی خۆیمان پێبگه یه نێت. 
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بــه  كورتییه كــه ی ده توانین بڵێیــن ماندووبونی 
خوێنه ر به  ده ســت هایدیگــه ره وه ، ده گه ڕێته وه  
بۆ قورســی و ئاڵۆزی ئه و بابه تانه ی ده یه وێت 

ده ستی پێیان بگات()1(.
لۆژیــك  پۆزه تڤســته   لــه   هه ندێــك  بــه اڵم 
خــوازه كان – بــه ر لــه  هه مووشــیان ڕۆدۆڵــڤ 
كارناب –، هه وڵیانداوه  له  ئاستی هایدگه ر كه م 
بكه نه وه . به  بیانووی ئه وه ی هه رچی ئه وه ی ئه و 
نووسیویه تی، سه فســه ته یه كی پوچ و بێمانایه . 
پۆزه تڤستییه  لۆژیكییه كان كتێبی )بوون و كات( 
و بۆچونــی هایدیگه ریــان لــه  مه ڕ عــه ده م به و 
جۆره ی له  )میتافیزیكا چییه ؟( خستبوویه  ڕوو، 
بــه  كه ره ســته یه كی له بــار ده زانی بۆ پاڵپشــتی 
دژی  لــه   په الماره كانیــان،  و  هێــرش  كردنــی 
میتافیزیــكا و تاوانباركردنــی میتافیزیكییــه كان 
به وه ی، زاراوه گه لێك به كاردێنن خاڵییه  له  هه ر 

مانا و ناوه ڕۆكێك.
كارنــاب له  كورته  وتارێكیدا بۆ ڕه خنه گرتن 
له  فه لســه فه ی هایدیگه ر ســه باره ت به  چه مكی 
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)عه ده م(، هه وڵیدا ئه وه  بسه لمێنێت و نیشانمانی 
نــه زۆك و  بــدات، ئه وانــه  بۆچــوون گه لێكــی 
بێمانان.. فه یله سوفانی پۆزه تڤستی لۆژیكی بێ 
ئه وه ی ڕه نجێكی زۆر به  خه رج بده ن، ده توانن 
)به تاڵــی( فه لســه فه ی میتافیزیكــی به و جۆره ی 

هایدیگه ر به رده ستی خستووین بسه لمێنن.
وایــه،   پێیــان  لۆژیكییــه كان  پۆزه تڤســته  
هــه ر شــتێك نه توانرێــت به  ڕوونــی و ڕه وانی 
گوزارشــتی لێ بكرێــت، هه رزه گۆییه كی به تاڵه 
 و شایه نی ئه وه  نییه  دای بڕێژین! به اڵم گومان 
له وه دانییه  كه  له  ئه زموونی ژیانی ڕۆژانه ماندا 
)جــێ و شــوێنی شــاراوه  و نادیــاری( وه هــا 
هه یه ، شایسته ی ئه وه یه  فه یله سوف له  سه ری 
ڕاوه ستێت  و لێكۆڵیار كاتی خۆی بۆ به  خه رج 

بدات.
هه رێمــه   ئــه و  ســۆراخكردنی   هایدیگــه ر 
ئینســانی،  ژیانــی  نادیارانــه ی  شــاردراوه  و 
خســته  ئه ستۆی خۆی. هه ر بۆیه  هه ندێك جار 
ناچار ده بێت، زاراوه ی نوێ دابتاشێت )جیاواز 
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لــه و تێرمانــه ی لــه  ژیانــی ڕۆژانه مانــدا پێیــان 
ڕاهاتووین(، ئه وه ش له  پێناو ته عبیر كردن له و 
جیهانه  تازانه ی، فه لسه فه كه ی سه ركێشانه  پێی 

تێناون!
لــه   پــه روا  بــێ  هــه ر چه نــده  ڕای گشــتی 
لــه   هایدیگــه ر  نــاوی  بــووه،   ئــه وه دا  هه وڵــی 
لیســتی فه یله ســوفانی بوونخوازیــدا ناونووس 
جارێــك  لــه   زیــاد  هایدیگــه ر  بــه اڵم  بــكات، 
ڕایگه یانــدووه  كه  فه یله ســوفێكی وجودی نییه . 
ســه ره ڕای كاریگــه ری ســۆرین كیركەگۆردی 
)ڕابــه ری فه لســه فه ی نوێــی بوونخــوازی( لــه 
 ســه ر هایدیگــه ر، به اڵم گومان نییــه  له وه ی كه  
تــه واوی هه وڵ و كۆششــی هایدیگه ر ته رخان 
بــوو بۆ )ئۆنتۆلۆژیا(، ئــه م كاره ش پێچه وانه ی 

هه وڵه كانی كیركەگۆرد بوو.
هــه ر ئه مه ش وای له  توێژه رێكی به  توانای 
فه ره نســی وه ك كــوارێ Koyre كــرد، چه نــد 
توێژینه وه یــه ك بــۆ ئــه و مه ســه له یه  ته رخــان 
بــكات و لــه  گۆڤــاری )ڕه خنــه ( Critique-ی 
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فه ره نسیدا باڵویان بكاته وه . توێژینه وه كانیشی 
ته رخان بوون بۆ قسه كردن له  سه ر )ئاڕاسته ی 
فه لســه فه ی هایدیگــه ر دژ بــه  بوونخــوازی – 

.)Lanti existentialisme
گومان له وه دا نییه  كه  جیاوازی بنه ڕه تی له  
نێــوان مارتــن هایدیگه ر و ژان پۆڵ ســارته ردا 
هه یــه . هه ر ئه مــه ش وا ده كات هایدیگه ر خۆی 
لــه و )بوونخوازی(یه  بێبه ری بكات كه  خاوه نی 
كتێبی )بوون و نەبوون( باســی كردبوو، به اڵم 
فینۆمینۆلۆژیه مــان(  )میتــۆده   ئــه و  گه ربێتــو 
لــه  به رچــاو گــرت كــه  هه ریــه ك لــه  هایدیگه ر 
و ســارته ر په یڕه ویــان ده كــرد، هه روه هــا گه ر 
ئه وه شــمان ڕه چــاو كــرد كــه  خودی ســارته ر 
ئاقارێكــی  دامه زراندنــی  مه به ســتی  خۆشــی 
بڵێیــن،  ده توانیــن  ئــه وا  بــووه ،  ئۆنتۆلــۆژی 
مێژوونووسانی فه لسه فه  كه م تا زۆر به هانه ی 
خۆیان هه بووه  له  وه ی، هایدیگه ریان له  لیستی 

فه یله سوفانی بونخوازیدا ناونووس كردووه .
ئه گه رچــی هایدیگــه ر له  زۆر بۆنه دا باســی 
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له وه  كردووه  كه  فه لســه فه کەی تایبه ت نییه  به  
)مرۆڤ(، به ڵكو ئه وه ی خولیای فه لسه فه کەیەتی،  

)كه ینونه ( یاخود )بوونی گشتی(یه .
به اڵم بێگومان به شــی زۆری كتێبی )بوون 
و كات(، تایبه تــه  بــه  هێڵــه  گشــتییه كانی بوونی 
مــرۆڤ. ســه رباری هه موو ئه وانــه ش گه ربێتو 
لــه  هایدیگــه ر  گرانــی  و  گــه وره   كاریگــه ری 
پێــش  )لــه   بوونخــوازی  فه یله ســوفانی   ســه ر 
هه مووشــیانه وه  ســارته ر( له به رچــاو بگریــن، 
ده توانیــن لــه  نهێنی ئه وه  حاڵی بیــن كه  بۆچی 
مێژوونووســانی فه لســه فه،  ســوورن له  ســه ر 
فه یله ســوفانی  لیســتی  لــه   هایدیگــه ر  ئــه وه ی 
بوونخوازیــدا تۆمــار بكــه ن. ده كرێــت لــه  بــه ر 
ڕۆشنایی ئه و شیكردنه وه یەی بۆ فه لسه فەکە ی 
ده كه یــن لــه  )بوون و كات(دا، بــه  درێژی باس 

له و كێشه  و ناكۆكیانه  بكه ین.
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ژیانی مارتن هایدیگه ر:
مێســكرش  گونــدی  لــه    1889 ســاڵی 
Messkirch، لــه  )دارســتانی ڕه ش( هاتۆتــه  
دنیــاوه . لــه  بنه ماڵه یه كی مه ســیحی كاســۆلیك 
مه زهــه ب بــووه . دایــك و باوكــی ده یانویســت 
ئــه و  وەلــێ  بێــت،  خه ریــك  تیۆلۆژیــاوه   بــه  
ســه ره تاكانی  هه ڵبــژارد.  دیكــه ی  ڕێگایه كــی 
ژیانــی بــه  خوێندنه وه یه كی چڕ و پڕی تۆماس 
ئه كوینــی ده ســت پێ كرد، هــاوكات له  قۆناغی 
الویه تیشــدا گرنگــی بــه  فه لســه فه ی ســكوالئی 
دا و یه كه م وانه ی فه لســه فی له  ســه ر ده ســتی 
بــه  ناوبانگتریــن دوو بیرمه نــدی قوتابخانــه ی 
لــه :  كــه  بریتییــن  )نیوكانتیــزم( وه رده گرێــت، 
.)Rickert ڕیکرت windelband وندڵباند و(
هایدیگــه ر لەو  قوتابخانه یه  دوو مه ســه له ی 
گرنــگ فێربوو: یه كــه م/ جیاوازیكردن له  نێوان 
)زانســته  سروشتییه كان( كه  له  سه ر لێكدانه وه  
دامــه زراوه ، له گــه ڵ )زانســته كانی ڕۆح( كــه  له 
 سه ر تێگه یشتن دروست بووه . دووه م/ گرنگی 



16

تاوتوێكردنی مێژووی فه لســه فه ی خۆرئاوا، له  
ســه رده می حه كیمه كانــی پێش ســوكراته وه  تا 
ســاته وه ختی ئه مڕۆ. له گه ڵ گرنگیدان به  كێشه  
ســه ره كییه  مه زنه كانــی فه لســه فه ، بــه و پێیه ی 

ئه وانه  كێشه ی جه وهه ری و سه رمه دین.
دواتــر په یوه نــدی به  زانكــۆی فرایبۆرگه وه  
ســه ر  لــه   وێ  لــه   و  ده كات   Freiburg
ده ســتی ئه دمۆنــد هۆســێرلی ڕابــه ری ئاقاری 
لــه  ژێــر  و  ده خوێنێــت  فینۆمینۆلــۆژی، 
سه رپه رشــتی ئــه ودا ســاڵی 1916 كارنامه ی 
دكتۆراكــه ی، ده ربــاره ی تیۆری وتــه زا و مانا 
ئامــاده    Duns scot ســكۆت  دۆنــس  الی 

ده كات.
ئیتــر لــه و كاتــه وه   بــه  قوڵی ســه رگه رمی، 
كه له پــووری فه لســه فی كــۆن و تاوتوێكردنــی 
تێكســتی فه یله ســوفه  كالســیكییه كان ده بێــت. 
لێــره وه  ده توانێــت دیالۆگێكــی ســه رنجڕاكێش 
له گــه ڵ فه یله ســوفانی كۆنــدا دروســت بــكات، 
كه م تا زۆریش توانی كێشه كانی فه یله سوفانی 
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سه رده می ئێستا و كێشه ی فه یله سوفانی كۆن، 
پێكه وه  گرێ بدات.

لێكچه ره كانی هایدیگه ر له  شاری فرایبۆرگ، 
ســه ركه وتنێكی بــێ وێنه یــان بــه  ده ســت هێنا، 
بۆچوونــه   گوێبیســتی  تامــه زرۆی  خه ڵكــی 
ناوه نــده   لــه   و  بــوون  قوڵه كانــی  فه لســه فییه  
ڕه ســه ن  بیریارێكــی  وه ك  فه لســه فییه كاندا، 

نێوبانگی په یدا كرد.
هێنــده ی نه بــرد ســاڵی 1923 لــه  زانكــۆی 
ماربۆرگ Marburg، وه ك مامۆستای وانه ی 
فه لســه فه  ده ست به  كار بوو. ئیتر له و ساته وه  
خــۆی بــۆ قوڵبوونــه وه  لــه  كێشــه ی بــوون و 
گرنگــی دان به  زۆر مه ســه له ی میتافیزیكی تر 
ته رخان كرد، تا له  ســاڵی 1927 توانی به شی 
یه كــه م لــه  كتێبێكی گــه وره  به  نــاوی )بوون و 

كات( Sein und zeit باڵوبكاته وه .
ئــه و كتێبــه  تــا ئێســتا هیــچ به شــێكی تــری 
لــێ باڵونه كراوه تــه وه ! گرنگییەکــەی   ته نهــا له  
ڕه ســه نی ئــه و شــێوازه دا نییــه  كــه  هایدیگــه ر 
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فه لســه فییه   كێشــه   چاره ســه ركردنی  لــه  
سه ره كییه كاندا گرتویه تییه  به ر، به ڵكو هاوكات 
گرنگی له  هێنانی ئه و چه مكه  نوێیانه شــدایه  كه  
لێكۆڵینــه وه  ئه نتۆلۆژییه كــه ی هایدیگــه ر، ڕێــو 
شــوێنی بوونی مرۆڤی پێ ئاشــكرا كردووه  و 

په رده ی له  سه ر الداوه .
ئــه م شــاكاره ی هایدیگــه ر هــه ر بــه  ته نهــا 
ده نگدانــه وه ی  فه لســه فییه كاندا  لــه  ناوه نــده  
نه بــوو، به ڵكــو به  شــێوه یه كی گشــتی ناوه ندی 
ڕۆشــنبیران و خوێنده وارانیشــی گرته وه . به م 
جــۆره  ده رچوونی كتێبی )بوون و كات(، بووه  
ڕوداوێكی گرنگ له  مێژووی فیكری فه لســه فی 
هاوچه رخدا. نه ك ته نها له  ناو ئه ڵمانیادا، به ڵكو 

له  سه رتاسه ری دنیادا.
كاتێــك هۆســێرل خانه نشــین كــرا، ســاڵی 
1929 هایدگــه ر لــه  جێــی ئــه و لــه  زانكــۆی 
فرایبۆرگ بوو به  مامۆســتای وانه ی فه لسه فه . 
هــه ر لــه و ســاڵه دا ســێ لێكۆڵینــه وه ی گرنگــی 
باڵوكــرده وه . یه كه میان كتێبــه  گرنگه كه ی بوو 
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)كانــت و كێشــه ی میتافیزیــك(. لــه و كتێبــه دا  
لێكدانه وه یه كــی نوێ بــۆ كتێبه  به  ناوبانگه كه ی 
كانــت )ڕه خنــه ی ئه قڵــی په تــی( ده كات. لێــره دا 
هێزی خه یاڵ ده كاته  بڕبڕه ی پشتی مه عریفه  و 
پێش هه ر یه ك له  زه ین ڕوونی و تێگه یشــتنی 

ده خات.
ئــه و كتێبــه  هه ڵاڵیه كی گــه وره ی له  ناوه نده  
هه ندێــك  ئه گه رچــی  نایــه وه ،  فه لســه فییه كاندا 
لــه   ده یه وێــت  كــه   كــرد  ئه وه یــان  گازنــده ی 
چوارچێــوه ی خولیــا ئه نتۆلۆژییه كانــی خۆیدا، 

فه لسه فه ی كانت  لێكبداته وه .
دووه میــن لێكۆڵینــه وه ی لــه  هه مــان ســاڵدا 
بــه  نــاوی )مــا تعیه  العلــة( بــوو، هایدیگه ر ئه م 
كاره ی له گه ڵ خوێندكاره كانی دیكه ی هۆسێرل 
دا پێشــكه ش به  مامۆستاكه یان كرد، به  بۆنه ی 
خانه نشــین كردنییــه وه ، )هۆســێرل لــه  ته مه نی 

حه فتا ساڵیدا خانه نشین كرا(.
له و لێكۆڵینه وه دا هایدیگه ر به  تاوتوێكردنی 
 transcendence )بڵنده گی(یــه وه   كێشــه ی 
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خه ریك بوو، هه روه ها گرنگیشی دا به  باس و 
خواســی سروشتی )هۆکارێتی (، شیكردنه وه ی 
چه مكــی )جیهــان( و ده ستنیشــان كردنــی ئه و 
كۆڵه كانه ی بوونه وه ری له  ســه ر ڕاوه ستاوه  و 

... هتد.
نــاوی:  ژێــر  لــه   باســێكی  ســاڵ  هه مــان 
)میتافیزیكا چییه ؟( باڵوكرده وه ، ئه م باسه شــی 
بریتــی بوو له  یه كه میــن لێكچه ری كه  له  24ی 
زانكــۆی  1929 وه رزی خوێندنــی  ته مــوزی 
فرایبۆرگــی دەســت پــێ كردبــوو، بــه  بۆنــه ی 
دامه زراندنی وه ك مامۆستایه ك له و زانكۆیه دا 
باســه دا  لــه و  هۆســێرل.  ئه دمۆنــد  جێــی  لــه  
)عــه ده م( و  هایدیگــه ر پرســیاری ده ربــاره ی 
هه روه ها باسی له  چه مكی )دڵه ڕاوكه ( كردبوو. 
هــاوكات په یوه نــدی )عــه ده م(ی بــه  نایاندنه وه  
ئاشــكرا كردبــوو. هه ر له  وێشــدا به رگرییه كی 

ناڕاسته وخۆی له  میتافیزیكا كردبوو.
كاتێك نازییه كان بوونه  حوكمڕانی ئه ڵمانیا، 
ســاڵی 1933 هایدیگــه ر كرایــه  به ڕێوه بــه ری 
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زانكــۆی فرایبۆرگ و بــه و بۆنه یه وه ، وتارێكی 
ده ربــاره ی )هه لومه رجــی زانكۆكانــی ئه ڵمانیا( 
پێشــكه ش كرد، به اڵم هێنده ی نه برد له  ســاڵی 
1934 ده ســتی لــه  كار كێشــایه وه  و وازی له  
پۆســته كه ی هێنــا، واتــه  كه متر له  ســاڵێك له و 

جێگایه دا مایه وه .
واڵتانــی هاوپه یمان هایدیگه ریان به  یه كێك 
لــه  قه ڵه مــدا و دوای  نازیــزم  لــه  الیه نگرانــی 
كۆتایهاتنــی جه نگی دووه می جیهانی، ڕێگه یان 
پێنــه دا لــه  زانكۆكانــی ئه ڵمانیادا وانــه  بڵێته وه . 
کەچــی ســه رباری ئــه وه ش، نووســینه كانی به 
 گه رمــی لــه  الیه ن ئه وانه وه  كه  لــه  ئه ڵمانیادا به  
فه لسه فه وه  خه ریك بوون، پێشوازی لێ ده كرا 
ســه رده مانی  وه ك  دوای جه نــگ  ته نانــه ت  و 
هتلــه ر، كاریگه ری خۆی له ســه ر خوێندكارانی 

فه لسه فه  له  ئه ڵمانیادا هه بوو.
لــه  ســاڵی 1936 بــه  دواوه ، ئاقارێكی نوێ 
لــه  بیركردنــه وه ی هایدگــه ردا بــه  دیاركــه وت، 
ئه ویــش لــه و نووســینه یدا ئاشــكرا بــوو كه  له  
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ژێــر نــاوی )هۆڵده رلیــن و چیه تــی شــیعردا( 
لــه و باســه یدا هایدیگــه ر هــه ر  باڵویكــرده وه . 
شــیعرمان  چییه تــی  نه وه ســتاوه ،  به وه نــده وه  
بــۆ شــی بكاتــه وه  و بیه وێــت له  ڕێــی چییه تی 
بــگات، به ڵكــو  لــه  چییه تــی زمــان  شــیعره وه  
هاوكات هه وڵیداوه  ئه و جیهانبینییه  فه لســه فییه  
قوڵه شمان به ر چاو بخات كه  له  ناو تێڕامان و 

وردبوونه وه ی شاعیراندایه .
سه رسامی هایدیگه ر به  شاعیری ڕۆمانتیكی 
ئه ڵمانی هۆڵده رلین، گه یشته  ئاستێك ده ست به  
تاوتوێ كردنی هه ندێك له  چامه  شیعرییه كانی 
بــكات. لــه و ڕووه وه  لــه  ســه ر ســێ چامــه ی 
هۆڵده رلین ده نووســێت، ئه و نووسینانه ش دوا 
بــه  دوای یــه ك له  ســااڵنی 1941 و 1942 و 

1944دا ده كه ونه  به رده ستی خوێنه ران.
هــەر لــه و قۆناغه دا  چه ند كتێبێكی فه لســه فیش 
ده نووســێت، گرنگترینیان لێكۆڵینه وه یه كه  له  ساڵی 
مــه ڕ  لــه   ئه فالتــۆن  )تیــۆری  ده ربــاره ی   ،1942
حه قیقه ت(، له گه ڵ )چییه تی حه قیقه ت( ساڵی 1943.
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توێژه ران به  شێوه یه كی تایبه ت گرنگیان به  
تیــۆری حه قیقــه ت الی هایدیگــه ر داوه ، له  به ر 
ئه وه ی پێیان وابووه  حه قیقه ت پنتی ســه ره كی 
فه لســه فییه كانییەتی .  تێڕامانــه   ســه رجه م 
ســه ره ڕای ئه وه ش تێبینی ئه وه شــیان كردووه  
كه  به شێوه یه كی وجودیانه ی ڕه سه ن ته فسیری 
حه قیقه تی كردووه ، به و پێیه ی حه قیقه ت ئارایی 

– بوونه .
ده ربــاره ی  )په یامێــك   1947 ســاڵی 
وه اڵمــی  تیایــدا  باڵوده كاتــه وه ،  هیومانیــزم( 
هه ندێــك لــه و پرســیارانه  ده داتــه وه  كــه  جــان 
توێــژه ری   Jean Beaufret بۆڤرێــی 
فه ره نســایی ئاڕاســته ی كردبــوو. ئــه و كتێبــه  
ڕوونكردنــه وه ی گرنــگ لــه  ســه ر هه ندێك له و 
چه مك و زاراوانه  ده دات كه  هایدیگه ر به  كاری 
هێناون، به  تایبه ت له  شــاكاره  به ناوبانگه كه یدا 

)بوون و كات(.
هه روه هــا كتێبێكــی دیكــه ی هه یه  بــه  ناوی 
)ده روازه یــه ك بــۆ میتافیزیــكا( و ئــه و كتێبــه،  



24

تــه واوی ئــه و لێكچه رانــه  لــه  خۆده گرێت كه  له  
كۆرســی دووه می ســاڵی خوێندنــی 1935 له  
زانكۆی فرایبۆرگ پێشكه شی كردوون. هاوكات 
نــاوی  بــه   هه یــه   لێكۆڵینه وه یه كیشــی  كورتــه  
)فه لســه فه  چییــه ؟(، ئــه وەش  ده قــی لێكچه رێكه  
ســاڵی 1955 له  باكوری فه ره نســا پێشكه شی 
باڵوكراوه تــه وه   1956 ســاڵی  و  كــردووه  
 و  ســاڵی 1957، لــه  الیــه ن جــان بۆڤــرێ وه  

كراوه ته  فه ره نسی.
لــه :  بریتیــن  به رهه مه كانــی هایدیگــه ر  دوا 
ســاڵی  جــار  یه كــه م  بــۆ  كــه    )Holzwege(
باڵوبــووه وه  و  ئه ڵمانــی  زمانــی  بــه    1950
پاشان ساڵی 1962 وه رگێڕدرایه  سه ر زمانی 
فه ره نسی. ئه و كتێبه  گرنگییه كی تایبه تی هه یه ، 
له به ر ئه وه ی تاكــه  لێكۆڵینه وه یه كی هایدیگه ره  

سه باره ت به  )ڕه چه ڵه كی كاری هونه ری(.
هــه ر لــه  دووتوێــی ئــه و كتێبــه دا چاومــان 
بــه  چه نــد باســێكی تــر ده كه وێــت، ده ربــاره ی 
)سه رده می دید و بۆچوونی گه ردونگه رایی( و 
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چه مكی ئه زموون الی هیگڵ و ده ســته واژه  به 
 ناوبانگه كه ی فریدریک نیچه  ده رباره ی مردنی 
یــه زدان. هه روه هــا وتارگه لێكی تــر ده رباره ی 
پاســاو و به های بوونی شاعیران و وتاره كه ی 

ئه نیكسیمنده رس و.. هتد.
له  پاڵ ئــه و كتێبانه دا هایدیگه ر وتارگه لێكی 
لــه   لــه  ژێــر ســه ردێڕی: )مه به ســتمان چییــه  
بیركردنــه وه ؟( باڵوكردۆته وه ، ئه وه ش بریتییه  
له و لێكچه رانه ی له  زانكۆی فرایبۆرگ و له  دوو 
ســاڵی خوێندنــی 1951 و 1952 پێشكه شــی 
كردوون و  ساڵی 1959، له  الیه ن هه ریه ك له  
بیكــه ر Becker و گرانــڵ Granel كراون به  
فه ره نســی و له  چاپخانه ی زانكۆی فه ره نسا له  

چاپدراوون .
ئه گه رچــی هایدیگــه ر ئه مــڕۆ ته مه نی خۆی 
لــه  79 ســاڵێك ده دات)2(، بــه اڵم بــه رده وام بــه  
ڕۆحێكــی گه نجانه وه  درێژه  بــه  كار و چاالكی 
فه لسه فی خۆی ده دات كه  جێگه ی سه رسامییه . 
هه روه هــا تــا ئێســتاش فه لســه فه كه ی، بابه تــی 
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لێكۆڵینه وه ی زۆرێك له  توێژه رانه  له  سه رجه م 
واڵتانی دنیادا.

ئه وه ی ده ســتی بااڵی له  ناساندنی فه لسه فه ی 
ئەودا هه یه  و ڕۆڵی كارای له  ناوبانگ په یداكردنیدا 
بینیــووه ، ئــه و چه نــد توێــژه ره  فه ره نســاییه ن كه  
عایامێكه  به  گواستنه وه ی بیر و بۆچوونه كانییه وه،  
بۆ سه ر زمانی فه ره نسی و لێكدانه وه یی و په راوێز 

بۆ نووسین و لێدوان له  سه ری خه ریكن.
ڕیــزی  لــه    H.Corbin كۆربــان  هنــری 
پێشــه وه ی ئــه و توێژه رانه یه  كــه  وه رگێڕانێكی 
بێغه ل و غه شــیان لــه  به رهه مه كانی هایدیگه ر، 
خستۆته  به رده ست خوێنه رانی فه ره نسایی. له  
وانــه : )میتافیزیــكا چییــه ؟( و چه ند به شــێك له  
كتێبــی )بوون و كات( و چه ند به شــێكی كتێبی 
)كانــت و كێشــه ی میتافیزیــك( و )هۆڵده رلیــن 
و چییه تــی شــیعر( ســاڵی 1937. دوای ئــه وه  
بــۆ ســه ر زمانــی  وه رگێڕانــی به رهه مه كانــی 
لێهــات  تــاوای  بــوون،  بــه رده وام  فه ره نســی 

زۆربه ی به رهه مه كانی بگرێته وه .
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هه روه هــا لــه  هه ریه ك لــه  ئینگلته را و واڵته  
یه كگرتووه كانــی ئه مریكاش، چه نــد لێكۆڵینه وه 
زمانــی  ســه ر  وه رگێڕدراونه تــه   كتێبێكــی   و 
ئینگلیزی. له  وانه : لێكچه ری )فه لســه فه  چییه ؟( 
له  الیه ن ولیام كلۆباك و جین ڕایڵد و )په یامێك 
 Edger لــه  الیــه ن  هیومانیــزم(  ده ربــاره ی 
Lehnetrوه . تا ئێستاش به  به رده وامی لێره  و 
لــه وێ، هه وڵی وه رگێڕانی لێكچه ر و كتێبه كانی 

دیكه ی ده درێت.

پهراوێزهكان:
1-w. Barrett: «Philosophy in the Twenti 
eth Century. N-
Y.,Random House, vol.III, 1962, 
Introduction, pp,152153-.
2- لێره دا نووسه ر باس له  ته مه نی 
هایدیگه ر له و ساڵه دا ده كات كه  ئه م باسه ی 
تێدا نووسیوه ، ئه و ساڵه ش ڕێكه وتی 1968. 
هایدیگه ر 87 ساڵ ژیاوه  )1976-1889(.

)وهرگێڕیكوردی(.



28



29مارتنهایدیگهر

كوخته كه ی  مارتن هایدیگه ر

د.محەمەدمەخلوف
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کتێبێکــی  هایدیگــەر(  مارتــن  )کوختەکــەی 
112 الپەڕەییــە، ســاڵی 2007 چاپکــراوە و  
پڕۆفیســۆر ئاده م شــاره  نووســیویەتی. شارە 
مامۆســتایه  له  زانكــۆی  كاردیف له  ئینگلته را و 
لــه م كتێبه یدا، باس له  چیرۆكی  ئه و په یوه ندییه  
تایبه تییــه  ده كات كــه  لــه  نێــوان فیكــری  مارتن 
كوختــه ی   ئــه و  هه یــه ،  كوخــدا  هایدیگــه ر  و 
هایدیگــه ر لــه  ناوجه رگــه ی  دارســتانی  ڕه شــدا 
ده كه وێتــه   ڕه ش  دارســتانی   كــرد.  دروســتی 
نــاو زنجیــره  شــاخه كانی  )ئه لــب( له  باشــوری  

ئه ڵه مانیا.
له وێــدا  هایدیگــه ر  ئــه وه ی   ڕاســتیدا  لــه  
دروســتی كــرد، كوخــت نه بــوو بــه و مانایــه ی  
هه موومــان ده یزانیــن، به ڵكــو بریتــی  بــوو لــه  
ماڵێكی  خنجیالنه ی  ســێ  ژووری ، به اڵم  خۆی  
نــاوی  لــێ نابوو كــوخ. ئه م ناوه ش واڕۆیشــت 
به كاریــان  جــۆره   بــه و  خه ڵكیــش  هه مــوو   و 
ده هێنا. له وێدا گه وره ترین فه یله سوفی  سه ده ی  
بیســته م په نــای  ده گــرت، بۆ ئــه وه ی  به رهه مه  
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ســه ره كییه كانی  خــۆی  بنووســێت، ئــه وه ش له  
ساڵی  1922 ده ستی  پێكرد.

زۆر  شــاخاوییه   ناوچــه   بــه و  هایدیگــه ر 
و  دار  چــڕو  دارســتانی   كــه   بــوو  سه رســام 
دره ختــی  زۆر جوانــی  تێدابــوو. لــه  كه شــێكی  
ئــاوادا بلیمه تــی  فه لســه فی  ئــه و ته قییــه وه . ئه و 
لــێ  كاری   ئه ندازه یــه ك  بــه   دڵڕفێنــه   كه شــه  
كردبــوو كــه  بڵێت ئــه وه ی  فیكر و فه لســه فه  و 
شــیعر ده نووسێت ئه و نییه ، به ڵكو ئه وه  چیا و 
دیمه نه  سروشتییه  دڵڕفێنه كانن له  ڕێی  ئه وه وه  

ده ینووسن.
له  به شێكی  دیكه ی  ئه م كتێبه دا )كوخته كه ی  
هایدیگــه ر(، نووســه ر بــاس لــه  پانۆرامایه كــی  
گشــتی  ژیانــی  ئــه و فه یله ســوفه  بــه  ناوبانگه ی  
ئه ڵه مانیــا ده كات  و ده ڵێــت: )ســاڵی  1889 لــه  
شــارۆچكه یه كی  ئه ڵه مانیا هاتۆته  دنیاوه  و هه ر 
له وێدا، خراوه ته  به ر خوێندن  و پاشان خوێندنی  
ئاماده یی  له  شارێكی  گه وره ی  وه ك فرایبۆرگدا 
تــه واو ده كات. ســه ره تا بــه  خوێندنــی  تیۆلۆژیا 
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ده ســت پــێ ده كات  و بــۆ خــۆی  لــه و قۆناغه دا 
كه ســێكی  ئیماندار ده بێت، به اڵم كاتێك ده ســت 
بــه  خوێندنی  ئه ده ب  و دواتر فه لســه فه  ده كات، 

ئه و ئیمان  و بڕوایه ی  سه ره تای  نامێنێت(.
ده بێتــه   فرایبۆرگــدا  زانكــۆی   لــه   پاشــان 
مامۆســتا، شــان به  شــانی  فه یله ســوفێكی  دی  
كــه  لــه  خۆی  به  ته منتر  و بــه  ناوبانگتر ده بێت ، 
ئــه و فه یله ســوفه ش ئه دمۆند هۆســێرل . دەبێت 
ماوه یــه ك دوای  ئه وه  خۆی  گۆشــه گیر ده کات 
و له  دارســتانی  ڕه شــدا ده ژی، بــه  تایبه ت له و 
ماڵــه  خنجیالنه یه ی  له  وێدا دروســتی  كردبوو، 
نــاوی  نابــوو كوخــت. هــه ر لــه  وێــدا كتێبــه  به 

 ناوبانگه كه ی  )بوون  و كات(ی نووسی .
لــه  ڕاســتیدا گۆشــه گیریی   و ته نهــا بوونــی  
دووره   چه پــه ك  و  كوختــه   لــه و  هایدیگــه ر 
ده سته دا، بواری  ئه وه ی  بۆ ڕه خساند  گوێبیستی  
سروشــت بێــت  و له  هــه را و زه نــای  پایته خت 
 و شــاره گه وره كان دووركه وێته وه . ئاشــكرایه  
ئه فراندنی  فه لســه فی ، پێویســتی  بــه  ته نهایی   و 
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گۆشه گیری  هێمنانه  هه یه . هه روه ها دواتر ئه و 
فه زایه  ده رفه تی  ئه وه ی  بۆ ڕه خساند، تا تیۆریا 
مه زنه كانــی  ده رباره ی  )بوون ، كه ینونه، كات  و 
مێژووی  فه لســه فه  له  ســوكراته وه  تــا ئه مڕۆ(، 

فۆرمه له  بكات.
لــه و مــاوه  دوور و درێژانــه ی  بــه  ته نهایی  
لــه  ئامێــزی  سروشــتی  ئه ڵه مانیــدا ده مایــه وه ، 
توانــی  گــوێ  لــه  ده نگــی  كه ینونــه  بگرێــت لــه  
ســه ده  كۆنه كانه وه  تا ڕۆژگاری  خۆی . لێره وه  
ئــه وه ی  بــۆ ئاشــكرا ده بێــت كــه  فه یله ســوفان 
لــه  ئه رســتۆوه  تــا ئه وکاته، كه ینونه یــان له  یاد 
كــردووه  و ته نهــا گرنگیــان بــه  هه بــوو داوه.  
هه ر بۆیه  مه ســه له ی  كه ینونه   و بوون  و كات، 
ده گێڕێته وه  بۆ ناوجه رگه ی  تێڕامانی  فه لسه فی ، 
دوای  ئــه وه ی  بــه  درێژایی  دوو هــه زار  و پێنج 
ســه د ساڵ  فەلســەفە له  یادی  كردبوو. ئه مه ش 

به  گه وره ترین كاری  ئه و ئه ژمار ده كرێت.
دواتر ده ســت ده كات به  نووســینی  باس  و 
خواســێكی  زۆر، ده ربــاره ی  نیچــه   و ئــه وه ش 
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ئــه و كتێبــه  گه وره یــه ی  لــێ ده كه وێتــه وه  كــه  
فه ره نســییه كان لــه  دوو به رگــدا، وه ریانگێڕایه  

سه ر زمانه كه ی  خۆیان.
له  به شــێكی  دیكه ی  كتێبه كه یدا، ئاده م شارە 
باس له و ڕه خنه  و پالرانه  ده كات كه  ئاڕاسته ی  
هایدیگه ر كــراوون ، به  هۆی  بوونی  په یوه ندیی  

به  هتله ر  و نازیزمه وه .
بــه اڵم گه ر بێــت  و به  وردی  له  مه ســه له كه  
بڕوانیــن، ده بینیــن ئــه و تۆمه تــه  ڕاســت نییــه ، 
یــان النــی  كه مــی  زۆری  پێوه نراوه . بــا بزانین 
حه قیقه تی  په یوه ندی  ئەو به  نازیزمه وه  چییه ؟

ئه وه ی  ڕاستی  بێت په یوه ندی  به  نازیزمه وه  
كــه  مــاوه ی  نێوان ســااڵنی  1933 بــۆ 1945 
حوكمــی  ئه ڵه مانیایــان كــرد، لــه  ده مانگێــك تێ 
پــه ڕ نــاكات! له  مــاوه ی  ئــه و ده مانگــه دا ڕازی  
بــوو ببێته  ســه رۆكی  زانكــۆی  فرایبۆرگ  و بۆ 
وه رگرتنــی ئه و پۆســته ش داوایان لێكرد، نه ك 

خۆی  داوای  كردبێت .
له گــه ڵ   جیــاوازی   ناكۆكــی   و  بــه  هــۆی  
نازیســته كاندا، ته نهــا دوای  مــاوه ی  ده مانگێك 



35مارتنهایدیگهر

لــه  ده ســت به  كاربوونــی  له و پۆســته  ئیدارییه  
بــه رزه دا الیانبــرد. له گــه ڵ  ئه وه شــدا هــه ر بــه  

نازیزم تاوانبار ده كرێت.
دوای  ئــه وه  و بــه  درێژایــی  دوانــزه  ســاڵ  
بــه  دووربــوو لــه  ڕژێمــی  نــازی   و ته نانــه ت 
نازیســته كان، به  گومان بوون لێی   و ڕقیشــیان 
لێی  بوو. له گه ڵ  ئه وه شدا نه یاره كانی  بووختانی  
بۆ ده كه ن  و ده یانه وێت قه ناعه ت به  هه موومان 

بهێنن كه  هایدیگه ر، نازییه كی  ترسناك بووه .
مێــژووی   لــه   درۆیــه   گه وره تریــن  ئه مــه  
ئــه و دوای   فه لســه فه ی  هاوچه رخــدا، چونكــه  
پۆســته   لــه و  كێشــانه وه ی   كار  لــه   ده ســت 
نازیــزم  ڕژێمــی   لــه   هــه ر  نــه ك  زانكۆییــه ی ، 
دووركه وته وه ، به ڵكو ڕازیش نه بوو هیچ شتێك 
لــه  ســایه ی  ئه وانــدا باڵوبكاته وه . ئــه و كاته ش 
ده ســتی  به  نووســین  و باڵوكردنــه وه  كرده وه  

كه  هیتله ر  و ده سه اڵتی  نازیزم له  ناوچوون.
نازیســته كان به  درێژایی  ماوه ی  حوكمڕانی  
هیتلــه ر، ڕێگه یان نه دا لــه  زانكۆدا وانه  بڵێته وه . 
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ئــه و دۆخه ش تا ســاڵی  1951 به رده وام بوو. 
واتــه  دوای  تــه واو بوونــی  جه نگــی  دووه مــی  
جیهانی  به  چه ند ساڵێك، بۆی  نه بوو بگه ڕێته وه  

زانكۆ و ده رس بڵێته وه .
بــه اڵم هایدیگــه ر به  درێژایی  ئه و ســااڵنه  له  
نووســین نه وه ســتا، بــه  پێچه وانه وه  ئــه وه  وای 
كرد ماوه یه كی  زۆر به  ته نها  و دوور له  خه ڵكی  
له  ناو كوخته كه یدا  و له  ئامێزی  ئه و سروشــته  
دڵڕفێنــه دا بــژی ، بۆ ئه وه ی  تێكســته  مه زنه كانی  
ده رباره ی : )میتافیزیك ، كانت، هیگل، هۆڵده رلین  

و ڕێلكه ( بنووسێت.
فه یله ســوفێكی   بــه  ته نهــا  هــه ر  هایدیگــه ر 
عه قاڵنی  لۆژیكی  نه بوو، به ڵكو هاوكات شــاعیر 
و نووســه رێكی  ئاســت به رزیش بــوو. ده كرێت 
نووسینه كانی  ده رباره ی  هۆڵده رلین، به  نایابترین 
 و ده گمه نترین ئه و نووسینانه  ئه ژمار بكرێت كه  

له  بواری  ڕه خنه ی  ئه ده بیدا نووسراوه .
لــه و كتێــب  و تێكســته  مه زنانه ی  به  گشــتی  
لــه  كوخته كه یــدا به رهه مــی  هێنــان، کتێبێکیــان 
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چه نــد  كــه   بــوو  هۆڵده رلیــن  ده ربــاره ی  
لێكۆڵینه وه یه كی  ڕه خنه ییه  له  سه ر ئه و شاعیره  
گه وره یــه ی  ئه ڵه مانیــا. هــه ر كه ســێك بیه وێــت 
بــه  قوڵی  لــه  شــیعره كانی  هۆڵده رلیــن تێبگات، 
پێویســته  بگه ڕێتــه وه  ســه ر ئه و نووســینانه ی  

هایدیگه ر.
هه روه هــا لێــره دا ده بێــت باس لــه  كتێبێكی  
دیكــه ی  بكه یــن كه  ئه م ناونیشــانه  قه شــه نگه ی  
هه یه : )ڕێگای  توناوتوون(، واته  ئه و ڕێگایانه ی  
بــه ره و نادیــار و ئازادیمــان ده بــه ن. ئــه وه ش 
هه مــان ئه و ڕێگایانه یه  كه  خۆی  له  دارســتانی  
ڕه شــدا پێیدا ده ڕۆیشت، چونكه  ڕۆژانه  به  ناو 
دره خت  و ڕێگا به  پێچ  و په نهانه كانیدا پیاسه ی  
ده كرد. وه ك  ئاشــكرایه  هایدیگه ر وه ك نیچه ی  
مامۆستای ، حه زێكی  زۆری  به  پیاسه  كردن  و 

هاتوچۆی  ناو شاخ  و دارستانه كان هه بووه .
لێــره دا ده بێــت بــاس لــه  كتێبــه  گه وره كانی  
بــۆ  )ده روازه یــه ك  وه ك:  بكه یــن  دیكه شــی  
میتافیــزك، یاخود كانت  و كێشــه ی  میتافیزیك، 
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چــی   بیركردنــه وه   ئه قــڵ   و  پرەنســیپی   یــان 
ده گه یه نێت؟ یاخود فه لسه فه  چییه ؟ یان هیگڵ   و 
یۆنان، یاخود تێزه ی  كانت ده رباره ی  كه ینونه ، 
یان تیۆریای  ئه فالتۆن سه باره ت به  حه قیقه ت، 
یاخــود په یامێــك ده ربــاره ی  هیومانیــزم، یــان 
کۆتایی  فه لسه فه   و ئه ركی  فیكر له  ساته وه ختی  

ئه مڕۆماندا  و... هتد(.
هه مــوو ئــه و كتێبانــه  و چه ندانی  تــر، بوونه  
ژێــده ر و ســه رچاوه ی  كالســیكی  لــه  مێــژووی  
فه لســه فه ی  خۆرئــاوادا. لێره دا نابێــت تیۆریا به  
ناوبانگه كانیشــی،  ده ربــاره ی  الیه نــه  خــراپ  و 
نێگه تیڤه كانی  شااڵوی  ته كنۆلۆژی  بۆ سه ر ژیانی  
هاوچه رخ له  یاد بكه ین. سه باره ت به م مه سه له یه  
هایدیگــه ر ئایدیایه كی  جه وهــه ری  هێنایه  ئاراوە، 
ئایدیایــه ک  تــا ئێســتاش بیریــاره  مه زنــه كان به  

گرنگی   و بایه خێكی  زۆره وه  سه یری  ده كه ن.
بــه  ســه باره ت  ئــه و  بۆچونــی   پووختــه ی 
 ته كنۆلۆژیــا  ئه مه یــه : )ته كنۆلۆژیــای  ئه مریكایــی  
ئــه م دنیایه ی  ته نیــوه و خه ریكه  ژینگــه   و جوانی  
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سروشت له  ناو ده بات. ئه مه ش بۆته  مه ترسییه ك 
بۆ سه ر ژیاری  ئینسانی . ته كنۆلۆژیا پێویسته  له  
خزمه تــی  مرۆڤ دابێت، نه ك مرۆڤ له  خزمه تی  
ته كنۆلۆژیادا بێت. هاوكات گه ربێت  و ته كنۆلۆژیا 
سروشــت وێــران بــكات، ئــه وا ده بێتــه  مایــه ی  
تێكچوونــی  هاوســه نگی  مرۆڤایه تــی  به  گشــتی، 
چونكــه  مرۆڤ هه ر به  ته نها پێویســتی  به  ئامێر 
و ئامرازه  ته كنۆلۆژییه كان نییه ، به ڵكو پێویســتی  
به  سروشتیشــه . بۆیه  ده بێت هاوســه نگییه ك له 
 نێوانیاندا درووســت بكرێت. ئه مه ش ئه و شته یه  
حیزبه  سه وزه كان  و ڕێكخراوه  ژینگه  پارێزه كان 
لــه  ڕۆژگاری  ئه مڕۆدا داوای  ده كه ن. له  ئێســتادا 
لێره  و له وێ  گوێ  بیستی  ئه و ده نگانه  ده بین كه  له  
پیسبوونی  ژینگه  به  هۆی ته كنۆلۆژیا و دوكه ڵی  

كارگه  گه وره كانه وه  ئاگادارمان ده كه نه وه(.
كه واتــه  كــێ  ده توانێــت بڵێــت كوخته كــه ی  
هایدیگه ر، كاریگه ریی  به  سه ر فه لسه فه كه یه وه  
نه بووه ؟ ئه و كوخته ی  له  ئامێزی  سروشــتێكی  

قه شه نگ  و دڵفڕێندا بوو.
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مارتن هایدیگەر
لە كوختەكەیەوە دەڕوانێتە دنیا

د.هاشمساڵح
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بە سەرهاتی ئەو پەیوەندییە ناوازەیە چییە 
كــە لە نێــوان بیركردنــەوەی مارتــن هایدیگەر 
هەبــووە،  كوختەكەیــدا  و   )1976-1889(
ئــەو كوختــەی لــە نــاو جەرگــەی دارســتانی 
ڕەشــدا درووســتی كــرد و دەكەوێتــە ناوچــە 
شاخاوییەكانی )ئەلب( لە باشوری ئەڵمانیادا؟

لــە ڕاســتیدا ئــەوە كوخــت نییــە )بــە مانای 
باوی وشەكە(، بەڵكو بریتییە لە ماڵێكی بچكۆلە 
و لــە ســێ  ژوور پێكهاتــووە. هایدیگــەر خۆی 
نــاوی كوختی بە ســەردا دەبڕێــت و هەرواش 
دەڕوات، تــاوای لێدێــت هەرچــی هەیــە و نییە 
بە كاری دێنێت. لە وێدا مەزنترین فەیلەسوفی 
ســەدەی بیســتەم پەنــای دەگــرت، بــۆ ئەوەی 
بەرهەمە سەرەكییەكانی خۆی بنووسێت )ئەو 
پرۆســەیەش لــە ســاڵی 1922 وە دەســت پێ 

دەكات(.
هایدیگەر شــەیدای ئــەو ناوچە شــاخاوییە 
و  چــڕ  دارســتانی  لــە  پــڕ  ناوچەیــەك  بــوو، 
دارودرەختی قەشــەنگ. لــەو كەش و هەوایەدا 
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یــان  دەكات،  چــرۆ  فەلســەفەکەی  بلیمەتــی 
دەكرێت بڵێین بلیمەتی فەلســەفییەکەی لە وێدا 
دەتەقێتــەوە. ئاوێتــە بوونی لەگەڵ سروشــتدا، 
دەگاتــە ئــەو ڕادەیــەی بڵێت: )ئــەوە من نیم كە 
هــزر و فەلســەفە و شــیعر دەنووســم، بەڵكــو 
شــاخەكان و دیمەنە دڵڕفێنەكانی سروشتن لە 

ڕێی منەوە، ئەوانە دەنووسن(.
نــاوی ڕۆشــنبیرێكتان بیســتووە، دڵخوازی 
سروشــت نەبێت؟ من بیســتوومە، بەاڵم ناوی 

كەس ناهێنم.  با كەمێك بگەڕێینە دواوە.
لــە   ،1889 ســاڵی  هایدیگــەر  مارتــن 
دنیــا  بــە  چــاوی  بچوكــدا  شــارۆچكەیەكی 
بــەر  دەخرێتــە  وێشــدا  لــە  هــەر  هەڵهێنــاوە. 
خوێندن. پاشان قۆناغی ئامادەیی لە فرایبۆرگ 
تــەواو دەكات. لــە زانكــۆ تیۆلۆژیــا دەخوێنێت  
و لە ســەرەتای تەمەنیشــیدا كەسێكی ئیماندار 
بووە، بەاڵم دواتر ڕوودەكاتە خوێندنی ئەدەب 
و پاشــان فەلســەفە و )ئیماندارییەكــەی بــەو 

خەستییەی سەرەتای نامێنێت(.
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بــە  فەیلەســوفێكی،  گــەورە  تاكــە  ڕەنگــە 
ئەمــە  بێــت.  مەزهــەب  كاســۆلیك  ڕەچەڵــەك 
لــە كاتێكــدا زۆربــەی زۆری فەیلەســوفەكانی 
دیكــەی ئەڵەمانیا، پرۆتســتانت مەزهەب بوون. 
نموونەكانیــان وەك: )الیبنتــز، كانــت، فێختــە، 

هیگڵ، شیلنگ، نیچە، هابرماس و..... هتد(.
دواتر لە زانكۆی فرایبۆرگ دەبێتە مامۆستا، 
شان بە شانی فەیلەسوفێكی دیكە كە بە تەمەن 
لە خۆی گەورەتر دەبێت و ناوبانگیشی زیاترە، 
ئــەو فەیلەســوفەش ئەدمۆند هۆســێرل دەبێت. 
لــەو قۆناغــەدا، یــان كەمێــك دواتــر، هایدیگەر 
لــە دارســتانی ڕەشــدا و لەو ماڵــە بچكۆالنەی 
ناوی دەنێت )كوخت(، خۆی گۆشەگیر دەكات. 
لــە وێــدا كتێبە بە ناوبانگەكــەی )بوون و كات( 

دەنووسێت.
عەبدولڕەحمــان  دكتــۆر  دەزانیــن  وەك 
ســەر  وەرگێڕاوەتــە  كتێبــەی  ئــەو  بــەدەوی، 
زمانی عەرەبی )لە ڕاســتیدا د. عەبدولڕەحمان 
بــەدەوی ئــەو کتێبــەی وەرنەگێڕاوەتــە ســەر 
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زمانــی عەرەبــی و ئــەوە هەڵەیەکــی زەقی ناو 
ئەم وتارەی هاشــم ساڵحە. کتێبەکە پێنچ ساڵ 
بەر لە ئێستا کراوە بە عەرەبی و ئەکادیمیست 
و فەلســەفەکاری تونسی د. فەتحی ئەلمسکێنی 
کردویەتــی: مارتن هیدغــر: الکینونە و الزمان- 
ترجمــە وتقدیــم و تعلیق: د. فتحی المســکینی- 
دار الکتــاب الجدیــد المتحــدة، بیــروت- الطبعــە 
ئیســماعیل  باســە  شــایەنی  االولــی،2012. 
الپــەڕەی   860 و  پێیداچۆتــەوە  موســەدەق 
قــەوارە گەورەیــە- وەرگێــڕی کــوردی(. كــە 

یەكێكە لە سەرچاوە فەلسەفیە دەگمەنەكان.
پێدەچێت هایدیگەر بە جریوەی چۆلەكەكانی 
ئــەو دارســتانە بــە ناوبانــگ و بــە درەخــت و 
ســێبەری درەختەكانی و بگرە بە گورگەكانی، 
ســەبووری هاتبێــت و ئــارام بووببێتەوە، نەك 

بە مرۆڤ:
ئــارام  گــورگ  لــورەی  بــە  و  لورانــدی  گــورگ 
بوومەوەبەاڵم بە دەنگی مرۆڤ، خەریك بوو لە پێستی 
خــۆم بچمــەدەرەوە )األحميــر الســعدی( شــاعیرمان،         
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وەهــا دەڵێــت. مــرۆڤ گورگــە بۆ بــرای خــۆی، وەك 
تۆمــاس هۆبــزی فەیلەســوف دەڵێــت. بگــرە هەندێــک  
جــار لە گورگ خراپتریشــە، بەاڵم بــا واز لەم هەموو 

ڕەشبینییە بێنین و بێینەوە سەر باسەكەی خۆمان.
شایەنی باســە خەڵوەتنشینی هایدیگەر لەو 
كوختە چەپەك و دورە دەستەدا، هەلی ئەوەی 
بۆ ڕەخســاند گوێ  بۆ دەنگــی بوون ڕادێرێت، 
دەنگێك كە ئێمەی وردە ڕۆشنبیران نایبیستین. 
ئەو شوێنە وای كرد، لە هەراوزەنای پایتەخت 
وەك  دوركەوێتــەوە.  گــەورەكان  شــارە  و 
ئاشــكرایە ئەفراندنــی فەلســەفی، پێویســتی بە 

خەڵوەت و گۆشەگیریی هەیە.
هاوكات ئــەو خەڵوەتە قواڵنە بوونە مایەی 
ئــەوەی دواتــر، تیۆریا گەورەكانــی دەربارەی 
بــوون، كەینونــە، كات و مێــژووی فەلســەفە 
)هــەر لــە ســوكراتەوە، یــان تەنانــەت لــە پێش 

سوكراتیشەوە تا ئەمڕۆ(، فۆرمەال بكات.
لــەو خەڵوەتــە دور و درێژانــەی لە ئامێزی 
دڵڕفێنی سروشــتی ئەڵمانیادا، هایدیگەر توانی 
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گوێبیســتی دەنگی كەینونە بێــت، لە كۆنەوە تا 
ڕۆژگاری ئەمڕۆ. بە وەشدا بۆی دەركەوت كە 
فەیلەسوفان لە كاتی ئەرستۆوە تا ساتەوەختی 
ئێستامان، بونیان لە یاد كردووە و تەنها بایەخ 

بە هەبووەكان دەدەن.
بــەم پێیــە هایدیگەر توانی پرســی كەینونە، 
یــان بــون و كات، بهێنێتــەوە نــاو جەرگــەی 
تێڕامانــی فەلســەفی. پرســێك كــە بــە درێژایی 
دوو هەزار و پێنچ ســەد ســاڵ، لە دەستمان دا 

یاخود لە بیرمان كرد!
دۆزینەوە و داهێنانی گەورەی ئەویش ئەوە 
بــوو كە هەتا ئێســتاش بە زەحمــەت لێی حاڵی 
دەبم، سەرباری هەموو هەوڵ و تەقەلال سیزفییە 
بەردەوامەكانم. دوای ئەوە هایدیگەر دەستی دایە 
لێكۆڵینــەوەی دور و درێــژ، دەربارەی فردریك 
نیچــە و ئــەوەش بووەمایــەی بەرهــەم هێنانــی 
كتێبێكی قەوارە گەورە. فەرەنســییەكان لە دوو 
بەرگدا و بە وەرگێڕانێكی تۆكمە و قەشەنگەوە، 

وەریانگێڕاوەتە سەر زمانی فەرەنسی.
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لێــرەدا بابەتێــك هەیــە كە پێویســتە باســی 
بكەیــن، هــەر چەنــدە دەمانویســت خۆمانی لێ  
البدەیــن و قــەرەی نەكەویــن. ئەویــش پرســی 
هەبوونــی پەیوەنــدی هایدیگەرە، بــە هیتلەر و 

نازیزمەوە.
گەربێتــو بــە وردی ســەرنجی ئــەو بابەتــە 
بدەیــن، ئەوا دەبینین تۆمەتباركردنی هایدیگەر 
النیكــەم  یــان  بنەمایــە،  بــێ   ڕووەوە  لــەو 
زیادەڕۆیــی زۆری تێدایــە، بەاڵم پڕوپاگەندەی 
زایۆنیزم ئــەوە دەقۆزێتەوە، بۆ عەیبداركردنی 
بــە  و  ئەڵەمانیــا  دادۆشــینی  و  هایدیگــەر 
چوكداهێنانی تەواوی ڕۆشــنبیرانی ئەو واڵتە، 

لە گەورەترینیانەوە بۆ بچوكترینیان.
ســەرباری هەمــوو ئــەو شــااڵوە دڕندانەی 
نیــو ســەدە زیاتــرە دەكرێتــە ســەری، بــەاڵم 
هایدیگەر نە بە چۆكدا هات و نەتوانرا ئەفسانە 
فەلسەفییەكەشــی تێك بشكێنن. دەبێت ڕاستی 
پەیوەندی هایدیگەر بە نازیزمەوە چی بووبێت؟
ئــەوەی ڕاســتی بێــت پەیوەنــدی ئــەو بــە 
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ڕژێمی نازیزمەوە )كە لە ساڵی 1933 تا ساڵی 
1945 حوكمــی ئەڵمانیــای كــرد(، لــە دەمانگ 
زیاتــر تــێ ناپەڕێت! لە ماوەی ئــەو دە مانگەدا 
ڕازی بوو ببێتە سەرۆكی زانكۆی فرایبۆرگ و 
ئەوەش بۆی پێشنیاركرابوو، نەك خۆی داوای 

كردبێت و هەوڵی بۆ دابێت.
بــە هۆی ناكۆك بوونی لەگــەڵ نازییەكاندا، 
پاش ماوەیەكی كەم الی دەدەن و ئەو پۆســتە 
ئیدارییــە بڵنــد پایــەی لــێ  دەســتێننەوە. كەچی 
لەگــەڵ ئەوەشــدا، بــە نــازی بــوون تاوانباری 
دەكەن! دوای ئەوە و بە درێژایی دوازدە ساڵ، 
دوور لــە ڕژێمــی نازیــزم مایــەوە و بگرە ئەو 
ڕژێمە حەزی بە چارەی نەدەكرد و بەدگومان 

بوو لێی.
و  هەڵدەبەســتن  درۆ  نەیارەكانــی  بــەاڵم 
پێبێنــن  قەناعــەت  هەموومــان  دەیانەوێــت، 
بــووە.  ترســناك  نازییەكــی  هایدیگــەر  كــە 
مێــژووی  لــە  درۆیــە  گەورەتریــن  ئــەوە 
فەلســەفەی هاوچەرخــدا. ئەو دوای دەســت لە 
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كاركێشــانەوەی لە ســەرۆكایەتی زانكۆ، تەنها 
هــەر لە ڕژێمی نازیزم دوورنەكەوتەوە، بەڵكو 
ڕازیــش نەبــوو هیــچ نووســینێكی لــە ســایەی 

ئەواندا باڵوبكاتەوە.
تەنهــا دوای تێكشــكانی هیتلــەر و ژێــرەو 
ژووربوونی نازیزم، دەست بە باڵوكردنەوەی 
درێژایــی  بــە  و  دەكاتــەوە  بەرهەمەكانــی 
ســەردەمی حوكمڕانــی هیتلــەر لــە ئەڵمانیــادا، 
ڕێگەی پێنادەن لە زانكۆدا وانە بڵێتەوە. ســاڵی 
1951 دەبێتــەوە بــە مامۆســتا لــە زانكۆ، واتە 
شــەش ساڵ دوای تەواوبوونی دووەم جەنگی 

جیهانی.
بەاڵم بە درێژایی سااڵنی شەڕ دەست بەرداری 
نووســین نەبوو، بە پێچەوانــەوە ئەوە بواری بۆ 
ڕەخساند ماوەیەكی زۆر بچێتە خەڵوەتەوە و لە 
كوختەكەیدا و لە ئامێزی سروشــتێكی دڵڕفێندا، 
تێكستە فەلســەفییە گەورەكانی خۆی دەربارەی 
)میتافیزیــك، كانــت، هیگڵ، هۆڵدەرلیــن، ڕێلكە و 

بێگومان نیچە(ش، بنووسێت.
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فەیلەســوفێكی  تەنهــا  بــە  هــەر  هایدیگــەر 
عەقاڵنــی لۆژیكــی نەبــوو، بەڵكــو بــە جۆرێــك 
لە جــۆرەكان )شــاعیر(یش بوو، یــان دەكرێت 
بڵێین نووســەرێكی ئاســت بەرزبــوو. دەكرێت 
بــە  هۆڵدەرلیــن،  دەربــارەی  نووســینەكانی 
ڕاقیتریــن ئەو نووســینانە بدەینــە قەڵەم كە لە 

بواری ڕەخنەی ئەدەبیدا نووسراون.
ڕەخنەیەكــی  نووســیویەتی  ئــەو  ئــەوەی 
جوانــە كــە بەرهەمی فەیلەســوفێكی قوڵە و بە 
ناخی شــتەكاندا شــۆڕدەبێتەوە. هایدیگەر ئەم 
دەســتەواژەیە لــە گــەورە شــاعیری ئەڵەمانیــا 
)شــیعر  دەڵێــت:  كــە  دەخوازێــت  هۆڵدەرلیــن 
بــە  مرۆڤــە  پەیوەنــدی  ســەرەكی  كۆڵەكــەی 
دنیــاوە(. واتــە پەیوەندی شــیعریی تەنانەت لە 
پەیوەندی فەلسەفیش گرنگترە و شیعر كرۆكی 

بوونە.
لەو كتێب و تێكستە مەزنانەی )كە بەشێكی، 
یان هەمووی( لە كوختەكەیدا بەرهەم هێناون، 
هۆڵدەرلیــن(.  )نزیككارییەكانــی  لــە:  بریتیــن 
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ڕەخنەییــە،  لێكۆڵینەوەیەكــی  چەنــد  ئــەوەش 
دەربارەی ئەو شاعیرە مەزنەی ئەڵەمانیا.

هــەر كەســێك بیەوێــت بــە قوڵی لە شــیعری 
هۆڵدەرلین تێ بگات، پێویستە بگەڕێتەوە بۆ ئەو 
سەرچاوەیە. هەروەها پێویستە كتێبێكی دیكەشی 
باس بكەین كە ناونیشانێكی زۆر قەشەنگی هەیە 
)وێڵگــە(، واتــە ئــەو ڕێگایانــەی بــە ســەر نادیار 
و ئازادیــدا كراونەتــەوە. ئــەوەش هەمــان ئــەو 
ڕێگایانــەن كــە خــۆی لە دارســتانی ڕەشــدا تەی 
دەكــردن، كاتێــك ڕۆژانــە بــە نێــو دار، درەخــت، 

تولەڕێ ، ناوچە پەنهانەكانیدا دەهات و دەچوو.
نیچــەی  وەك  هایدیگــەر  دەزانرێــت  وەك 
مامۆســتای، پیادەڕۆیەكــی گەورەبــوو، بــەاڵم 
مانای چییە بڕۆیت و پێشــوەختەش بزانیت بە 

كوێ  دەگەیت؟
ئەوە ڕۆیشــتنی تەكنۆكرات و شــارەزایانی 
ڕۆیشــتنی  نــەك  نەتەوەیەكگرتووەكانــە، 
ڕۆیشــتنی  بێــت.  شــاعیران  و  فەیلەســوف 
ڕاســتەقینە ئەوەیــە كاتێــك لــە مــاڵ دێیتەدەر، 
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نەزانیــت بۆ كوێ  دەڕۆیت و دەگەیت بە كوێ . 
ئەوە سەركێشییە لە ناخی بووندا.

پێویســتە كتێبە گەورەكانی دیكەشــی باس 
بكەیــن: )دەروازەیــەك بــۆ میتافیزیــك، كانــت 
عەقــڵ،  پرەنســیپی  میتافیزیــك،  كێشــەی  و 
بیركردنــەوە چییــە؟ فەلســەفە چییــە؟ هیگڵ و 
گریــك، تێزەكــەی كانــت دەربــارەی كەینونــە، 
تیۆریای ئەفالتۆن دەربارەی هەقیقەت، پەیامێك 
و  فەلســەفە  كۆتایــی  هیومانیــزم،  دەربــارەی 
ئەركــی هــزر لــە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا، لەگەڵ 

وتار و لێكچەرەكانی و...... هتد(.
تێكــڕای ئــەو بەرهەمانــە و زۆرێكی زۆری 
دیكــەش، لە مێــژووی فەلســەفەی هاوچەرخدا 
هــاوكات  كالســیكی.  ســەرچاوەی  بوونەتــە 
نابێــت تیۆریــا بــە ناوبانگەكانیشــی دەربارەی 
خراپییەكانــی شــااڵوی تەكنۆلــۆژی بــۆ ســەر 

ژیانمان، فەرامۆش بكەین.
شــایەنی باســە لــەو بــوارەدا، ئایدیایەكــی 
بنەڕەتــی هێناوەتــە ئــاراوە كــە تــا ئێســتاش 
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دنیایــە.  بیریارانــی  گــەورە  ســەرنجی  جــێ  
)لــە  جۆرەیــە:  بــەم  تیۆریاكەشــی  پوختــەی 
دنیــای  پیشەســازی،  تەكنۆلۆژیــای  ئێســتادا 
تەنیــوە و شــااڵ و بــۆ هەمــوو الیــەك دەبــات. 
بــە جۆرێــك خەریكــە ژینگــە وێــران دەكات و 
جوانی سروشــت دەشــێوێنێت (. وای لێهاتووە 
خەریكــە كوختەكــەی هایدیگەر خۆشــی لە ناو 
دەبات! ئەوەش بۆتە مایەی هەڕەشــە بۆ سەر 

شارستانییەتی مرۆڤایەتی.
تەكنۆلۆژیا پێویستە لە خزمەتی مرۆڤایەتیدا 
بێت، نەك مرۆڤ ببێتە خزمەتكاری تەكنۆلۆژیا. 
تەكنۆلۆژیــا سروشــتی  هاتــوو  گــەر  پاشــان 
تێكــدا، ئــەوا ئــەو كارە دەبێتــە مایــەی تێكدانی 

هاوسەنگی مرۆڤایەتی لە سەر زەوی.
مــرۆڤ هــەر بــە تەنها پێویســتی بــە ئامێر 
و ئامــڕازی تەكنۆلــۆژی نییە، بەڵكو پێویســتی 
بــە سروشتیشــە. بۆیــە دەبێــت هاوســەنگی لە 
نێوانیانــدا هەبێــت. ئەمــەش ئەو شــتەیە ژینگە 



55مارتنهایدیگهر

پارێزان و سەوزەكان لە ڕۆژگاری ئێستاماندا 
داوای دەكەن، دوای ئەوەی گۆی زەوی كەوتە 

مەترسییەوە.
كەواتــە كــێ  وتــی فەلســەفە كاریگــەری لە 

سەر سیاسەت جێناهێڵێت؟!
سیاســەتێكی مــەزن نییــە، بــە بــێ  بوونــی 
هزرێكــی مــەزن. ئەوەتا لێــرە و لە وێ  خەڵكی 
بــە دەنگــی بەرز هــاوار دەكەن و ســەركۆنەی 
پیســكردنی كــەش و هــەوا دەكــەن، لــە الیــەن 
تەكنۆلۆژیــا و دوكەڵــی ئەو كارگانــەی دەچنە 

كەشكەاڵنی فەلەك.
كەواتــە كــێ  دەتوانێــت بڵێــت كوختەكەی 
هایدیگەر، كاریگەری لە ســەر فەلســەفەكەی 
نــاو جەرگــەی  لــە  ئــەو كوختــەی  نەبــووە. 
هۆڵدایــە؟  و  چــۆڵ  گــەورەی  دارســتانێكی 
ســەوز  جەنگەڵــە  یاخــود  ڕەش،  دارســتانی 
و چڕوپــڕەكان، دڵخــوازی ئــەو بــوون و لــە 
هەمــوو تەكنۆلۆژیای مۆدێرن، الی بە نرختر 

بوون.
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دوا جار پێویســتە دان بــە وەدابنێم و بڵێم: 
زۆر  هایدیگــەر،  مارتــن  ئایدیاكانــی  و  )هــزر 
لــەوە قوڵتــر و ئاڵۆزترە كە باســم كــرد، بەاڵم 
لێرەدا دەرفەتی ئەوە نییە باســیان بكەین و بە 

سەریان بكەینەوە(.
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لە بەردەم كوختەكەی
مارتن هایدیگەردا

-شیعر و فەلسەفە -

محەمەدبنیس
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مارتــن  كوختەكــەی  كردنــی  ســەردانی 
هایدیگــەر لە نــاو جەرگەی )دارســتانی ڕەش( 
لــە ئەڵمانیا، خەاڵتێكە لە جوانترین خەاڵتەكانی 
شــیعر. ســەردانی كردنی ئەو شــوێنە، زۆر لە 
مێژبــوو بــە ئاواتییــەوە بــووم. كاتێــک  هاتوو، 

ئەوە ڕوویدا كە بڕوام نەدەكرد ڕووبدات.
زۆرجــار خــۆم بــۆ ئــەو ســەردانی كردنــە 
ئامــادە دەكــرد، بە تایبــەت كە لــە نەوەدەكانی 
ژوورەكــەی  ســەردانی  ڕابــردودا  ســەدەی 
هۆڵدەرلینــم كــرد لــە ماڵــی )ئێرنســت زیمیری 

دارتاش(، لە شاری تۆبینگن.
هۆڵدەرلین و هایدیگەر وەك ئەوە وان دوو 
برابن و هەر یەكەیان دوای زیاد لە سەدەیەك، 

ئەوی دیكەیانی دۆزیبێتەوە.
شەســتەكانەوە،  لەكۆتایــی  بۆخــۆم  مــن 
بەخوێندنــەوەی  و  هەڵدەگــرم  پێیــان  شــوێن 
بەرهەمەكانیانــەوە خەریكــم. لەوكاتــەوە هیــچ 
بەخوێندنــەوەو  نەبــووە.  پەلەپڕوزێیەکــم 
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ئەندێشــەكردنی خــۆم هەوڵمداوە، تا زیاتر لەو 
بونــەوەرە نزیــك بمــەوە كــە گۆشــەگیرانە لــە 
كوختێكــدا ژیاوە و مانەوەی لــە زێدی لەدایك 
بونیدا هەڵبژاردووە، بەدوور لە هەرا و زەنای 

فرایبۆرگ و دنیای تەكنۆلۆژیا.
ئێســتا دەرفەتــی ئەوەم بۆ هاتۆتــە پێش تا 
ســەردانی ئەو كوخە بكــەم، ئەویش بە بۆنەی 
)هــاوزاخ(ی  ڤیســتیڤاڵی  لــە  بەشــداریكردن 
نێودەوڵەتــی بۆ شــیعر. ئێوارەی ڕۆژی هەینی 
)10ی تەمووزی ئەمســاڵ- 2015(، لە یەكەم 
دانیشــتنی ســەر لــە ئێــوارەی فیســتیڤاڵەكەدا، 
لــە گــەڵ هــەر یــەك لــە ئەدۆنیــس و یوخیــم 

سارتۆریۆسدا بەشداربووم.
ئێمە هەرسێكمان لەو فیستیڤاڵە شیعرییەدا 
ئۆلیڤێــری  خوســی  الیــەن  لــە  كــە  بوویــن 
شــاعیرەوە بــۆ ڕێزلێنــان لــە زمانــی عەرەبــی 
ڕێكخرا بوو. خوســی ئۆلیڤێر ئەڵمانییە، كوڕی 
دایــك و باوكێكــی ئیســپانییە، خانەوادەكــەی 
ڕێك و ڕاست خەڵكی شاری ماالگای هەرێمی 
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ئەندەلوســن. بۆیە شــتێک  لە خۆشەویستی بۆ 
عەرەب و شیعری عەرەبی لە ناخیدایە.

خوســی ئۆلیڤێر خەونی بە سازدانی ئێوارە 
شــیعرێكی لەو جۆرەوە دەبینی و وا ئێستاش، 
بــە جوانتریــن و ڕازاوەتریــن شــێوە هاتــەدی. 
بریــق و باقی شــیعر لە گەڵ پارچە مۆســیقای 
شــۆپاندا )كــە فرانــك گۆلیشیڤســكی بــە پیانۆ 

عەزفی دەكرد(، ئاوێتەی یەكتری بوو بوون.
پاشان ئێوارە كۆڕەكە بە پارچە میوزیكێكی 
دیكەی شۆپان كۆتایی هات كە هایدن خیشۆلم 
بــە سەكســیفۆن عەزفــی دەكــرد و تێكەڵییەك 
بــوو، لە ئــاوازی خۆرئاوایی و لــەرەی دەنگی 

گوروییەك لە گوروەكانی )زن(.
ئێوارەیەكی شــیعر خوێندنەوە بۆ ڕێزگرتن 
لــە زمانی عەرەبی، لــە ڤســیتیڤاڵێكی ئەڵمانیدا. 
لــە ســەر دەمێكــدا كــە ئەڵمانــەكان،  ئەویــش 
تەنانــەت لــە نــاو هێنانــی عەرەبیش دەترســن، 
بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا هۆڵەكــە جمەی دەهات 
لــە خەڵكــی شــارەكە )ئەوانــەی لــە دارســتانی 
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ڕەشــدا دەژیــان(، لــە گــەڵ خەڵكانــی شــار و 
لــە  تەنانــەت  و  دەورووبــەر  شــارۆچكەكانی 
ستراســبۆرگی فەرەنسییشــەوە خەڵك هاتبوو 
)ئــەو شــارەی دەكەوێتە ناوچە ســنورییەكانی 

ئەڵەمانیا و فەرەنسا(.
ئامــادە بــووان بــە تاســەوە گوێیــان شــل 
كردبوو، بێدەنگییەكی ســەیریش باڵی بە ســەر 
هۆڵەكــەدا كێشــابوو. چركەســاتێكی شــیعریی 
)بــە عەرەبی و بە ئەڵمانی(. ســتیڤان ڤانكورای 
خوێندنــەوەی  لــە  بــوو  هــاوكارم  ئەكتــەر 
شــیعرەكانم بــە زمانــی ئەڵمانــی و فوئــاد ئــال 
عەوادیش، شــیعرەكانی ئەدۆنیســی بە ئەڵمانی 
خوێندەوە. سارتۆریۆس قەسیدەكانی خۆی بە 
ئەڵمانی پێشكەش كرد و ئەدۆنیسیش، هەندێک  

شیعری ئەوی بە عەرەبی خوێندەوە.
ســارتۆریۆس لــە تونــس لــە دایــك بــووە، 
نزیكتریــن شــاعیری ئەڵمانییــە لــە شــاعیرانی 
كولتــووری  و  عەرەبــی  جیهانــی  عــەرەب، 

عەرەبییەوە.
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-  2 -
سەرلەبەیانی ڕۆژی هەینی خوسی ئۆلیڤەر 
لــەو ئوتێلــەی لێی دابەزیبووین، ســەردانی من 
و ئەدۆنیســی كــرد. تــا خۆشــحاڵی خۆیمــان 

پێڕابگەیەنێت  بە هاتنمان.
خەریكــی  و  دانیشــتین  ســەروەختێ ک 
چاخواردنــەوە بوویــن، لیێــم پرســی: )ئــەرێ  
دەكرێــت بــە نــاو دارســتانی ڕەشــدا بگەڕێین، 
تــا بــە هەندێک  ســیمای سروشــتی شــوێنەكە 

ئاشنابین؟(.
دایــەوە،  وەاڵمــی  )ئــەرێ (  بــە  كاتێــك 
و  ڕونكــردەوە  بــۆ  خــۆم  خواســتی  زیاتــر 
شــوێنی مەبەســتم بۆ دیاری كــرد )دەمەوێت 
كوختەكەی مارتن هایدیگەر لە ناو دارســتانی 

ڕەشدا ببینم(.
دەستبەجێ  بە )بەڵێ ( وەاڵمی دایەوە و وتی 
)هەر زۆر ئاساییە(. پاشان پێی ڕاگەیاندین كە 
ڤیكتۆریــای خوشــكی لەگەڵمانــدا دێــت و ئــەو 
دەمانبــات بۆ ئەوێ  و لەگەڵ ئەودا، ســەردانی 
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هێنــدەی  دەكەیــن.  هایدیگــەر  كوختەكــەی 
نیشــانەی  خانمێــك  هــات.  ڤیكتۆریــا  نەبــرد 
ڕێــز و میواندۆســتی بــە ســیمایەوە دیاربــوو. 
ڕەزامەنــدی  ســەری  زەردەخەنەیەكــەوە  بــە 
ڕاوەشــاند و گوتــی: )ســبەی بەیانــی كاتێكــی 

گونجاوە(.
بەیانی ڕۆژی شەممە بەر لە وادەی دیاری 
كــراو، گەیشــتە المــان. لــە خــەو هەســتام و 
هێشــتا شــەوق و زەوقی ئەو ئێوارە شــعرییە 
لــە چاومــدا مابوو. بە ئەســپایی تاوم داخۆم و 
بــەرەو ڕێســتۆرانتەكە بــە ڕێكەوتــم. كە چوم 
ســەیر دەكــەم ئەدۆنیس، ســارتۆریۆس، فوئاد 
ئــال عــەوادە و هاوڕێ  كچەكــەی، نانی بەیانی 

دەخۆن.
قسە بردینی دەربارەی كۆڕە شعرییەكەمان 
و ئــەو گەشــتە چاوەڕوانكــراوەی خۆمــان بــۆ 
ئامادەكردبــوو. هێشــتا لەنــان خــواردن نەبوو 
بوومەوە، ڤیكتۆریا دەم بەخەندە و گورجواڵنە 

گەیشتە المان.
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دوو  ســواری  دە  كاتژمێــر  دەورووبــەری 
ئۆتۆمۆبێــل بووین، مــن، ڤیكتۆریا، ئەدۆنیس بە 
ئۆتۆمۆبێلێكی چوار پستۆن، سارتۆریۆس، فوئاد 
و النا بە ئوتۆمۆبێلێكی بچوك، بەڕێ  كەوتیین.

)مــاوەی نێــوان هــاوزاخ و تــود ناوبێــرگ، 
نزیكــەی هەشــتا كیلۆمەتــر دەبێــت. فرایبۆرگ 
جێدێڵین و پاشــان بەرەو باشــور مل دەنێین(. 

ڤیكتۆریا وای پێ  گوتین.
هایدیگەر ساڵی 1913 لە زانكۆی فرایبۆرگ 
دەســت بە خوێنــدن دەكات، تا دەگات بە وەی 
دكتۆرا لە فەلسەفەدا بە دەست دێنێت و دەبێتە 
وانەبێژی فەلسەفە. ماوەی پێنچ ساڵ )-1923 
1928( لــە زانكۆی ماربــۆرگ، وانە دەڵێتەوە. 
و وەك  فرایبــۆرگ  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  پاشــان 
مامۆســتایەكی فەرمــی دەســت بــە كار دەبێت 
ئەدمۆنــد هۆســێرلی مامۆســتای  و كورســی 
پێشــنیاری  ســەر  لــە  )هــەر  وەردەگرێــت 

هۆسێرلیش، ئەو پۆستە دەدرێتە هایدیگەر(.
لەو ســاڵەدا )1928( بە یارمەتی هۆسێرل، 
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كتێبــی )بــوون و كات( باڵودەكاتــەوە. لە -21 
دەكرێتــە  دەنــگ  كــۆی  بــە  نیســانی1933- 
 1934 ســاڵی  لــە  بــەاڵم  كۆلێــژ،  ڕاگــری 
لــە  كەمتــر  )واتــە  دەستلەكاردەكێشــێتەوە 
ســاڵێك لەو پۆســتەدا دەمێنێتەوە(. وردەكاری 
ئــەو قۆناغــە و ســەروكاری لەگــەڵ نازیزمــدا، 
لــە )دەفتــەرە ڕەشــەكان(دا پــەردەی لە ســەر 
ڕوو الدرا كــە ســاڵی 2014 باڵوكرایــەوە و 

نووسینگەلێكی دژ بە جوولەكەی تێدایە.

-  3  -
بەر لەوەی لە ئۆتێلەكە بێینەدەر، ئەدۆنیس 
لــە سارتۆریۆســی پرســی: )بە ڕاســت تۆ لەو 
بڕوایەدایت، هایدیگەر نازیست و دژە جوولەكە 
بووبێــت؟(، سارتۆریۆســیش بــێ  دوودڵــی بــە 
)بەڵــێ ( وەاڵمــی دایەوە. لە وێدا ئەو پرســیارە 
قــوت دەبــووەوە كــە داخۆ ســاڵی 1967 پۆڵ 
تســیالن، چــۆن و بە چ مەبەســتێک ســەردانی 

هایدیگەری كردووە لە كوختەكەیدا؟
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بــە دەم ڕێــوە یــەك بینە مــن و ڤیكتۆریا و 
ئەدۆنیس، باســمان لەو دوو مەسەلەیە دەكرد. 
نــاو بە ناویش ڤیكتۆریای ناوی ئەو ناوچانەی 
پێدەوتیــن كــە بە ناویانــدا یان بــە الیاندا ڕەت 
بــۆ  ئامــاژەی  دەســتەکانی،  بــە  و  دەبوویــن 
ناوەنــدی شــاری فرایبۆرگ دەكــرد و دەیوت: 
ئــەو زانكۆیەی هایدیگەر تێیــدا خوێندویەتی و 

دواتر كاری تێداكردووە، لەوێدایە(.
ســەروەختێك بە نێو شــەقامەكانی شــاری 
فرایبۆرگــدا ڕەتدەبوویــن، جــار جــارە داڵغــەم 
دەڕۆیشت و بیرم لەوە دەكردەوە كە هایدیگەر، 
چۆنچۆنی لەم شــارەدا ژیاوە و دەبێت شــوێن 
و جێگــە دڵخوازەكانــی كامــە بووبێــت )جگــە 
لــە زانكــۆ و ماڵەكــەی(؟ هەروەها ئەندێشــەی 
ئــەوەم دەكرد، لە زانكۆیە و لە هۆڵێكدا دەرس 
گوتاری خۆی پێشــكەش دەكات، سەبارەت بە 

)هۆڵدەرلین و شیعر(.
بەدرێژایــی ڕێگە لــەم الوالوە درەختەكانی 
دابوویــن.          دەوریــان  ڕەش،  دارســتانی 
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درەختی نارەوان، سەرو، بەڕوو، گوێزی بەرز 
و بڵند، بە شــێوەیەكی نا یاسایی. وەك ئەوەی 
عەمودگەلێــك بــن، ئاســمان بــەرەو بەرزتر و 
بەرزتــر بەرن. درێژی درەختەكان دەگەیشــتە 
نزیكەی پەنجا مەتر. لە نێوان هەندێک  درەخت 
و درەختی تردا، ڕووبەری سەوزاییەكی چڕ و 
پڕ هەبوو كە ماڵەدارینەی تێدا دروســتكرابوو. 
ماڵــەكان بالكــۆن و ڕووكارەكانیــان، بــە گــوڵ 
و گوڵــزاری هەمــە جــۆرە ڕازابــووەوە. تــەالر 
و خانوەكانــی فرایبــۆرگ )ئەوانــەی لــەو دیــو 
جامی ئۆتۆمبێلەكەوە، توانای بینینیانم هەبوو(، 
لەگەڵ باڵەخانە، خانووەكانی منشــن، بەرلین و 

تەنانەت )بۆن(یشدا جیاواز نەبوون.
پێیانــەوە دیــار بــوو هــی ســەردەمی دوای 
كاولبوونــی  و  جیهانــی  دووەمــی  جەنگــی 
ئەڵمانیایە لەو جەنگەدا. لەو شارە جیا جیانەدا 
خانووەکان هەر یەك شتن و شانیان بە شانی 
یەكەوە ناوەو بە شــێوەیەكی سادە و ئاسایی، 

ڕووكارەكانیان ڕازێنراوەتەوە.
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كاری  ســپی  ڕووكاریــان  كۆنــەكان  ماڵــە 
كــراوە و بــە تەختــە دروســتكراوون. دەرگا و 
پەنجــەرە و نــاو فەرشــی خانووەكانیــش، بــە 
هەمانشــێوە، بەاڵم ماڵە مۆدێرنەكان زۆربەیان 
ڕەنگیــان كــراوە و هەمــە ڕەنگــن. مــن بۆخۆم 
زەرد و پەمەیــی و زەیتیــم بە الوە جوان بوو. 
ئــەو باڵەخانانەشــی لــە شــار و الدێكاندا هەن، 
ڕەنگــی ســپی بــە ســەریاندا زاڵــە و زۆربەیان 

سپی ڕەنگن.

-  4  -
تێدایــە.  زۆری  گــەوەی  و  پێــچ  ڕێگاكــە 
ئەندێشەی زۆرشت دەكەم و خەیاڵ دەمباتەوە. 
پاشان ڤیكتۆریا پێمان ڕادەگەیەنێت كە لە )تۆد 
ناومبێــرگ( نزیك بووینەتــەوە. لە بری ئەوەی 
بــە ڕێــگا ســەرەكییەكەدا بــەردەوام بێــت، بــە 
دەســتی چەپــدا و بــە الڕێیەكدا الیــدا. )لێرەوە 

دەڕۆین(، ڤیكتۆریا وەهای وت.
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چەنــد  هەڵگەڕایــن،  هەورازێكــدا  بــە 
پێچاوپێچێكمــان كــرد، مێــرگ، درەختــی بەرز 
و بڵندمــان هاتــەڕێ ، تــا گەیشــتینە دەروازەی 
تودناو مبێرگ. لە سەر تابلۆیەكی سپی قەوارە 
گەورە، دەستەواژەیەك نوسراوە )بە خێرهاتن 
لــە میــوان و ســەردانكەرانی گوندەكە دەكات(. 
تابلۆكــە الی خــوارەوەی  بــە ســەوز ڕەنــگ 

كراوە. كەواتە ئەمە تودنا و مبێرگە.
ڤیكتۆریــا لــە كابرایەك )كە لە ســەر تەختە 
و دار شــتی هەڵدەكۆڵــی(، پرســیاری كــرد و 
ئەویش ڕێگاكەی نیشــاندا. پاشــان دوای چەند 
دەقەیــەك ڕومــان بــە ڕووی ژن و پیاوێكــدا 
تەقــی كــە خەریكی دارشــکاندن بــوون. ئەوانە 
نەوەی كابرایەكی جوتیاربوون كە كاتی خۆی 

هایدیگەر ئامشۆ و ڕۆتی كردووە.
ڤیكتۆریــا لە بارەی كوختەكەوە پرســیاری 
لێكــردن و ئەوانیــش بــە دەســت ئاماژەیان بۆ 
ئۆتۆمۆبێلەكــەی  داوایانكــرد  كــرد.  ســەرەوە 
لــە بــەر ســێبەرێك و لە تەنیشــت دوو كۆگای 

گەورەدا كە لەوێدا بوون ڕابگرێت.



70

ئەویــش وایكــرد و بــە دوای ئــەودا كچــە 
هاوڕێكــەی فوئاد ئال عەوادیش، هەمان شــتی 
كــرد. لــە ئۆتۆمبێلــەكان دابەزیــن و كەوتینــە 
دیقــەت دان، لــەو كوختــەی بــە بەرزاییەكــەی 
ئــەو بەرمانەوەبــوو. كابرایــەك بانگی لێكردین 
بــە الی چەپدا بڕوێن تــا ئەو تابلۆیە ببینین كە 
زانیاری وردی لەســەر نوســراوە و ئاشنامان 

دەكات بە ناوچەكە.
لێــرەوە  ڕێگایــەی  ئــەو  ڕاگەیاندیــن  پێــی 
درێژییەكــەی  كوختەكــە،  الی  دەمانگەیەنێتــە 
نزیكــەی شــەش كیلۆمەترێــك دەبێــت. بــەرەو 
دەســتی  ســارتۆریۆس  نــا.  ملمــان  تابۆلكــە 
بــە خوێندنــەوەی بڕگەیــەك كــرد كــە دەڵێــت: 
)هایدیگــەر چەنــد دانەیــەك لــە كتێبــی- بوون 
و كات-ی بــە ســەر هەندێــک  لــە دانیشــتوانی 
گوندەكــەدا دابەش كردووە و داوای لێكردون، 
نەدەبــوون  حاڵــی  هیــچ  بــەاڵم  بیخوێننــەوە، 
لــە وەی دەیانخوێنــدەوە(. هــەر لــە تابلۆكــەدا 
وێنەیەكــی مارتــن هایدیگــەر هەیــە، بــە جل و 
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بەرگی گوندنشینانەوە و لەگەڵ ژن و منداڵ و 
هەندێک  لە هاوڕێكانیدایە.

و  ئەدۆنیــس  و  )مــن  هەرســێكمان 
ســارتۆریۆس(، پێشــنیازمانكرد وێنەیــەك بــۆ 
یادگاری بگرین و پاشان سەرلەنوێ  گەڕاینەوە 

ئەو شوێنەی ئۆتۆمۆبێلەكانمان لێڕاگرتبوو.
بــەرەو  ســەركەوتن  و  ڕێكەوتــن  بــە  لــە 
كوختەكــە دوانەكەوتین و بــە ناو گژوگیایەكی 
زۆردا، ملمــان بــە هەورازەكــەوە نــا. ســەرەتا 
وام دەزانــی ســەركەوتن بەوێــدا، هــەوڵ بــە 
خەرجدانێكی زۆری ناوێت، بەاڵم وا دەرنەچوو. 
لە ناوەڕاستی هەورازەكەدا ڕاوەستام. هەناسە 

بڕكێم پێكەوت و دڵم بە پەلە لێیدەدا.
پاشــان دەســتم بــە ســەركەوتن كــردەوە، 
پێــم وابــوو بــەو كارەم وەرزشــێكی بە ســود 
و بــە دڵــم دەكــەم. وەلــێ  ئــەو جــارەش هــەر 
پەكــم كەوت و دوای تۆزێك لە ڕێ  ڕۆیشــتن، 
وەســتام. كەوتمەوەڕێ  و )النا( دەســتی گرتم 
و یارمەتــی دام تــا بگەمە ســەرێ . بــۆ بەڕپێی 
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خۆمــم دەڕوانــی و بەبێدەنگــی هەنــگاوم دەنا، 
تاگەیشتم. خۆ و ڕاسانە لێی دانیشتم.

درەختــی  و  گوندەكــە  و  نشــێو  دیمەنــی 
دارســتانەكانی چــواردەوری بەڕونی دیاربوو، 
هــاوكات بۆڕەبۆڕی مانگاكانیش دەهاتە گوێم، 

بێ  ئەوەی مانگاكان خۆیان ببینم.

-  5  -
لــەو  زۆر  شــتێكی  چاوتروكانێكــدا  لــە 
نووســینانەی هایدیگــەر هــات بە مێشــكمدا كە 
دەربارەی )بوونی ڕەســەن، نیشــتەجێ  بوون، 
مــاڵ و زێدی لە دایــك بوون(، خوێندبوومەوە. 
بــە وەش دانەكەوتــم و كەمێكــی تــر تــاوم دا 
خــۆم، تا دەســتی چەپــم لە دیــواری كوختێكی 

تەختە گیربوو.
هەناســەبڕكێم بــوو، لــە ســپێتی ڕووكاری 
وردبوومــەوە. ســەرنجم  كوخەكــە  دەرەوەی 
لــە ســەوزی دەرگاكــەی و پەنجەرەكانــی بــە 
چوارچێــوە شــینە تۆخەكانییەوەدا. پاشــان بە 
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هەموو هێز و هەرەكەتی خۆمەوە، ڕووم كردە 
ئــەو پێپلیكانانــەی دەیبردیتە بــەردەم دەرگای 

داخراوی كوختەكە.
لــە پارچــە كاغەزێكــدا )كــە دواتــر چنگمان 
كــەوت( نوســراوە: )كوختەكــە هەتــا ئێســتاش 
موڵكدارێتییەكــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ نەوەكانی، 
ســەردانیكەرانی  و  میوانــان  لــە  داوا  بۆیــە 
شــوێنەكە دەكەیــن، ڕێــز لــە ژیانــی تایبەتــی 

خانەوادەكەی بگرن(.
لە ســەر یەكــەم پلیكانەی بــەردەم دەرگای 
كوخەكە دانیشــتم. ئەوەتا من لێرەم. دانیشــتن 
لە بەردەم دەرگای ئەم شــوێنەدا ســەروزیادە. 
وێنــە بــۆ یــادگاری. ئەدۆنیــس هــات و پێكەوە 
وێنەیەكمان گرت. پاشــان فوئاد ئال عەوادیش 
خــۆی گەیاندەالمــان، بــەاڵم ســارتۆریۆس لــە 
خوارەوە مایەوە، لە سەر كورسییەك دانیشت 

و تەماشای دیمەنی گوندەكەی دەكرد.
ئــەو كوختە ســاڵی 1922 دروســت كراوە. 
هایدیگــەر كە حەزی بە تەنیایی بوایە، دەچووە 
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ئەوێ  و لە كەینونە و مانای كەینونە ڕادەما. ئەو 
پێیوابووە تەنیایی یارمەتیمان دەدات بۆ ئەوەی، 
لــە نزیكەوە گوێ  بۆ بانگی بوون ڕادێرین و بە 

قوڵی لە جەوهەری شتەكان وردبینەوە.
هەڵبەتــە دروســت كردنــی ئــەو كوختە لەو 
شــوێنەدا، تەنهــا دەرگیری خۆشەویســتییەكی 
زۆر نەبووە بۆ دارستانی ڕەش، بەڵكو ئەوەی 
ئەو پێگە بەهێزە دەداتە ئەو شوێنە )لە دارستانی 
ڕەش(دا، دەســەاڵتەكەیەتی )دەسەاڵتی ئەوەی 
زەوی و ئاســمان كەمەندكێــش كەیــت بــۆ الی 
شــتەكان(. هــەر ئــەو دەســەاڵتەیە ئــەو ماڵەی 
لــە ســەر لوتكــەی ئــەو شــاخە چــێ كــردووە 
)بازەفەری پێنابات، لە نێو مێرگەكاندایە، نزیك 
لــە كانی و ئاوەكانــە(. كوختەكە و هەڵبژاردنی 
شــوێنەكە، هەڵگری دەاللەتی نیشتەجێ  بوونن 
لە زێدی لە دایك  بون و لە نووسین بە زمانی 

شوێنەکە.
یەكێكــی دیكە لەو دەاللەتە زۆر خەســت و 
خۆاڵنەی لە نووســینەكانی هایدیگەردا هەستی 



75مارتنهایدیگهر

كردنەیــە  چوارگۆشــەی  ئــەم  دەكرێــت،  پــێ 
)زەوی و ئاســمان، ئاســمانیەكان و فانییەكان( 
و  مــاڵ  دەبەخشــنە  كەینونــی  مانایەكــی  كــە 

نیشتەجێبوون.
بەشــێك  هایدیگــەر  مارتــن  كوختــەدا  لــەو 
لــە كتێبــی )بــوون و كات( دەنووســێت و لــە 
-8نیســانی1926-، لە نووسینەوەی دەبێتەوە. 
هەروەهــا چەنــد بەرهەمێكــی دیكــەش لەوێــدا 
بۆڤرێــم  جــان  ســەردانەكەی  دەنووســێت. 
بیردەكەوێتەوە بۆ ئەم كوختە، لە پاییزی 1945.
داگیركــەری  دەســەاڵتدارانی  لــەو ســاڵەدا 
و  دەكــەن  دادگایــی  هایدیگــەر  فەرەنســی، 
حوكمەكەشی ئەوەدەبێت كە ڕێگەی پێنادرێت، 
لە ساڵی 1945 بۆ 1951 لە زانكۆی فرایبۆرگ 
وانــە بڵێتــەوە. شــایەنی باســە نازیزســتەكان 
ســاڵی 1944 بەر لە فەرەنسییەكان، ڕێی وانە 

گوتنەوەیان لێگرت.
پاشان ئەو قسە و باسانەم هاتۆتەوەبیر كە لەنێوان 
هەرســێكماندا ڕویــدا )من و ئەدۆنیــس و ڤیكتۆریا(، 
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دەربارەی ســەردانەكەی پۆڵ تسیالن بۆ الی 
هایدیگــەر لە -25 تەمــوزی1967- )لە پاش 
شــەڕی شــەش ڕۆژەی عــەرەب- ئیســرائیل( 
و كــەس نازانێــت كتومــت چــی لــە نێوانیانــدا 

ڕوویداوە و باســیان لە چی كردووە.
ئــەوەی هەیە و نییە هەواڵی ئەو ســەردانی 
كردنەیە كە تســیالن لــە نامەیەكدا بۆ )جیزیل(
ی هاوســەری نووســیویەتی، لە ڕۆژی دووی 
مــۆرا  ئــەوەی ڕۆالن دو  یــان  ئابــدا.  مانگــی 
دەیگێڕێتــەوە و دەڵێــت، تســیالن لــە پــەڕاوە 
زێڕینەكــەی كوختەكــەی هایدیگــەردا ئەمــەی 
لەگــەڵ  كوختەكــەدا،  كتێبــی  )لــە  نوســیووە: 
ســەرنجدانی ئەســتێرەی فوارەكــەدا، لــە گــەڵ 
بێــت(.  دڵ  بــۆالی  كــە  وشــەیەك  بــە  ئومێــد 
یاخــود ئەو قەســیدەیەی هەمان ئەو وشــانەی 
تێــدا هەڵدەهێنجێنیــن كە ڕۆالن دومۆرا باســی 

كردووە.
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-  6  -
ســەردانیكردنی ئــەم كوخــەم نــاو نابــوو، 
)حــەج و زیــارەت(. زۆربەی زۆری ســەردانی 
كاردێنــن.  بــە  ئــەو وشــەیە  هــەر  كەرانیــش، 
مەبەســت لەو حەج و زیارەتە، خۆ هەڵكێشــان 
و الف لێدان نەبوو بە گەیشتن بە كوختەكە و 
بــۆ ئەوەش نەبــوو، بەرەكەتی هایدیگەرمان بە 
نســیب بێت، بەڵكو بۆ من پەیوەندی بەشــتێكی 
دیكــەوە هەبوو كە هەمیشــە دەرگیــرم پێیەوە، 
چەندیــن  لــە  )شــوێن(ە،  دەســەاڵتی  ئەویــش 

ڕووەوە.
مــن بۆخــۆم دڵخــوازی شــوێنم. شــوێنیش 
ســەروەختێك بــە نــاوی شــاعیر، یــان عاریف 
هونەرمەندێكــەوە  و  فەیلەســوف  یاخــود 
ئــەوا مەســەلەكە دەبێتــە  پەیوەســت دەبێــت، 

هەڵگری دەاللەتێكی بێشومار.
خواســتم بــوو بــە تایبەتمەندێتی شــوێنەكە 
و سروشــتی كوختەكــەی هایدیگــەر ئاشــنابم. 
هەمــان  ئــەوێ ،  گەیشــتمە  ســەروەختێكیش 
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حاڵەتــم هەســت پێكرد كــە لە بــەردەم گڵكۆ و 
مەزاری هەندێک  لە نووسەران و هونەرمەندان 

و عاریفەكاندا هەستم پێكردبوو.
مــەزاری  و  مەرقــەد  دەســتبەجێ   بۆیــە 
عارفــی مەغریبــی )مــەوالی عەبدولســەالم بن 
مشــیش(م بیركەوتــەوە، لــە چیــای )العلــم( لــە 
باكووری مەغریب. لێرە و لەوێ  ئەوەی هەیە، 
دەســەاڵتی شــوێن و ســادەی جێگاكەیــە. هەر 
ئەوەشــە دەرفــەت بــۆ گۆشــەگیری و تێڕمان 

دەڕەخسێنێت.
هەڵبەتــە ناكەومــە نــاو تەونی ســڕینەوەی 
جیاوازیــی زەقی نێوان ئــەو دوو كارەكتەرە و 
ناش كەومە بەراوردكردن لە نێوانیاندا. من پێم 
وایە بەراوردكردن لە نێوان كەســە گچكەكاندا 
دەبێــت، بەاڵم لە نێــوان گەورەكاندا )كەســانی 
مەزن(، ئەوا هەموو مانایەك لە دەست دەدات.
بۆ خۆم حەزم بە ســەردانیكردنی دارستانی 
لــە  دەشــمزانی  هەرچەنــدە  دەكــرد،  ڕەش 
نەوەدەكانەوە چ ڕەخنە و گازندەیەك ئاڕاستەی 
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هایدیگــەر دەكرێــت. بــۆ چركە ســاتێك پرســی 
ئینتیمای هایدیگەرم بۆ نازیزم و هەڵوێستی دژ 
بە جوولەكەیم، لە بیر كرد. لە بەرئەوەی هەرگیز 

پەرۆشی حوكمی پێشوەختە و باو نەبووم.
الی خۆمــەوە قەناعەتــم بەو بــۆ چونەباوە 
نییە كە لە بارەی سەردانەكەی پۆڵ تسیالنەوە 
بــاس دەكرێــت، بــەو پێیــەی دەرفەتێــك بــووە 
پرسیار بۆ كردن سەبارەت بە وەی دەربارەی 

ئەنتی- سامیزمی هایدیگەر دەوترێت.
ڕاســتە پۆڵ تســیالن دوای شــەڕی شــەش 
دەكات،  هایدیگــەر  1967 ســەردانی  ڕۆژەی 
بــەاڵم ئــەوەی ئاســاییە ئەوەیــە قسەوباســی 
نێوانیان دەربارەی )شــیعر( بووبێت و ئەوەش 
جگە لە قسە و باسی دەروێشێك بۆ پیرەكەی 

شتێكی دیكە نەبووە.
ئــەو بۆنەیــەی ئێمــەی بــۆی چوبووین، بۆ 
ئــەوە نەبــوو تاخۆمــان لە قــەرەی بابەتێكی وا 
ئاڵۆز بدەین. هەر بۆیە هیچ شــتێكی سەبارەت 

بە پەیوەندی ئەو بەنازیزمەوە ناڵێم.



80

و  بیرکردنــەوە  كوختەكــە،  الی  وێ   لــە 
تێڕامانــی تــر مێشــكمانی داگیــر كردبــوو. بەر 
فەیلەســوفێكی  پەیوەنــدی  هەمووشــیان  لــە 
وەك مارتــن هایدیگــەر، بــە شــاعیرێكی وەك 
ئــەو وەك  هۆڵدەرلینــەوە. یاخــود پەیوەنــدی 
بیرمەندێك، بە شــیعرەوە بە گشــتی )شــیعری 
ڕانیــا ماریــا ڕێلكــە، تــراكل، شــتیڤان جۆرج و 
ڕینێیە ســار( و پەیوەندی بە زمان و زێدی لە 

دایك بوونەوە، لە ڕێی شیعرەوە.
گومانــی تێــدا نییــە پێگــەی هۆڵدەرلیــن و 
كاریگەری شیعری ئەو لە سەر بیركردنەوەی 
هایدیگــەر، لە وانی تــر گەورەتر و كاریگەرتر 
بووە. لە شــیعری هۆڵدەرلینــدا، هایدیگەر ئەو 
چاوگە ســەرەكیانە دەدۆزێتەوە كە ئاڕاستەی 
)ئایدیــای  وەك:  دەكــەن،  بیركردنــەوەی 
نیشــتمان- زێــدی لــە دایــك بــوون- ئایدیــای 

زمان و ... هتد(.
هایدیگــەر ســاڵی 1908 بــۆ یەكــەم جــار 
بــە شــیعری هۆڵدەرلیــن ئاشــنا دەبێــت و بــۆ 
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بارەیــەوە  لــە   ،1935 ســاڵی  یەكەمجاریــش 
دەنووســێت. پاشــان لە نێوان ســااڵنی 1939 
بــۆ 1940، چەند دەرســگوتارێك لە بارەیەوە 
پێشــكەش دەكات و ئــەوەش تا ســاڵی 1945 

بەردەوامی دەبێت.
گەورەترین فەیلەسوفی خۆرئاوا لە سەدەی 
بیستەم دا، خەریكی خوێندنەوەی شاعیرێكە و 
گرنگــی بە شــیعر دەدات. ئەمــەش وایكرد لەو 
لێكۆڵینەوە و نووسینانەی لە خۆرئاوادا ئەنجام 
دەدران )بــە تایبــەت لە فەرەنســای حەفتاكانی 
ســەدەی ڕابردودا(، گرنگی بە پەیوەندی نێوان 
فەلســەفە و شــیعر بــدەن. هــەر ئــەوەش وای 
كــرد من الی خۆمــەوە، زیاتر دەرگیری مارتن 

هایدیگەر و بیركردنەوەی بم.
ئــەوەی بــۆ من جێی بایــەخ و گرنگی پێدان 
بوو، ئەوەبوو هایدیگەر جەخت لە وە دەكاتەوە 
)گــوێ  ڕادێرێــت ( بــۆ ئــەوەی قەســیدە بەیانی 
دەكات، لــە بــری شــوێن پــێ  هەڵگرتنی ڕەوتی 

نێو- لێكدانەوە.
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-  7  -
لەو ســەرەو لێژگەیەی قەد پاڵی شاخەكەدا 
بــۆ ســاتێك دانیشــتم، لــە كاتێكــدا ئەوانــی دی 
بەرەو الی شوێنی ڕاگرتنی ئۆتۆمۆبێلەكان خل 
دەبوونــەوە. زۆر گوێــم بــە چونەخوارەوەیان 
نــەدا. ئــەوەی ســەرقاڵی كردبــووم و بیرم لێ 
دەكــردەوە، ئایدیای زێــدی لە دایك بوون بوو 
كە هۆڵدەرلین لە چامە دورودرێژەكانیدا باسی 
دەكات. بــە تایبــەت لــە چامە بــە ناوبانگەكەیدا 

)گەڕانەوە(.
ئــەوەش هەمان ئەو ئایدیایەیە كە هایدیگەر 
دڵخــوازی بوو، بــە هۆی ئەوەشــەوە وازی لە 
وانە وتنەوە هێنا )وەك مامۆســتایەكی زانكۆ(، 
لــە هــەر دوو زانكــۆی مینشــن و بەرلیــن و لە 
بــری ئەوە، مانەوەی لــە زێدی لە دایك بوونی 

)دارستانی ڕەش( بە الوە پەسند تر بوو.
ئــەوە هەڵبژاردنی مانەوە و نیشــتەجێبوون 
بــوو، لە ئامێــزی ئــەو چوارگۆشــەیەدا )نێوان 
ئاســمانییەكانو  نێــوان  زەوی،  و  ئاســمان 
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فانییەكان(. ئەم ئایدیا سێنترالییە لە فەلسەفەكەیدا، 
هــەروا ســادە و ســاكار نییــە وەك لــە یەكــەم 
جــاردا دێتــە پێــش چــاو. هەوڵــی شــاعیران بــۆ 
نیشتەجێبوون لە سەر زەوی )وەك هۆڵدەرلین( 

باسی دەكات، پابەندی چەند مەرجێكە.
لــە بەرئــەوە هایدیگــەر كاتێــك خوێندنەوە 
بــۆ چامــەی )یادەوەرییــەكان( دەكات، دەڵێــت: 
)مەرجێــك لــەو مەرجانــەی پێویســتە شــاعیر 
جێبەجێــی بــكات، بۆخاتــری گەیشــتن بە وەی 
بتوانێت لە ماڵی خۆیدا بێت- كە تایبەتمەندییەكی 
شاعیرانە-، ئەوەیە بەرەو دەرەوە كۆچ بكات(.
لــە  دوركەوتنــەوە  و  كــردن  كــۆچ  ئاخــر 
نیشــتمان، زەرورەتێكــە و پێویســتە لــە ســەر 
شاعیر ڕێزی لێ بگرێت، لە پێناو گەڕانەوە بۆ 

ماڵەوە و بۆ  نیشتەجێ  بوون.
ئەم بیرۆكەیە زۆر جار ناچار بە بیركردنەوە 
و تێڕامانــم دەكات، لــە بارودۆخــی شــاعیران و 
نوسەران و هونەرمەدانی عەرەب، لە سەردەمی 
نوێــدا. لە نێوان مانەوە لــە زێدی لە دایك بوون 
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و ســەفەر كــردن بە خاتــری گەڕانــەوە، یاخود 
سەفەركردن بە بێ  گەڕانەوە، پرسیارگەلێكە لە 

هەموو كولتوور و ڕۆژگارێكدا دەكرێت.
زۆر بــە خێرایــی بیركردنــەوەی جــۆرا و 
جــۆر بــە مێشــكمدا دەهــات. لــە بەر ئەوەشــی 
كاتی ســەردانی كردنەكەمــان دیاری كراوبوو، 
لــە داڵغــە لێدانەكەم بــە ئاگا هاتمــەوە و  خۆم 

گەیاندە هاوڕێكانم.
سەروەختێك بە سەرەولێژگەكەدا دەچوومە 
خوار، هەر بیرم دەكردەوە و لە دڵی خۆمدا لە 
بێنە و بەردەدا بووم. بۆم دەركەوت من هەمیشە 
بــە پلــەی یەكــەم، گرنگیــم بــە خوێندنەوەكانی 
هایدیگەرداوە بۆ شــیعر و بــۆ فریدریك نیچە. 
هەروەها بونگەرایشم بە بیرهاتەوە كە لە ڕێی 
جان پۆڵ ســارتەرەوە، گەیشت پێمان. ئەڵبەتە 
مارتــن  ســودی  فەلســەفەكەیدا،  لــە  ســارتەر 

هایدیگەر )فەیلەسوفی كەینونە( وەرگرتووە.
ئەوەی الی هایدیگەر )لە پرسی كەینونەدا( 
بــۆ من جێــی گرنگی پێــدان بــوو، بیركردنەوە 
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بــوو لە مەرگ و نەبــوون، لە ڕێی بیركردنەوە 
لە ژیان و بوون. ئەوە بۆمن ســەیربوو. منێك 
كــە ڕاهاتبووم بە پرســی مــەرگ و پێم وابوو، 

نهێنی هەموو ئەو شتانەیە كە لە ژیاندا هەن.
لێرەوە وەها ســەیری شیعرم دەكرد، وەك 
ئــەوەی پردێــك بێــت بــۆ گەیشــتن بــە بوونی 
ڕەسەن. بوونێك كە نە نیگەرانی تێدا بزردەبێت  

و نە گەڕانیش لە نادیار كۆتایی دێت.

-  8  -
زیــارەت و حــەج كردنی من بۆ كوختەكەی 
هایدیگــەر لە )تود نــاو مبێرگ( لە ناوجەرگەی 
دارســتانی ڕەش، بــەو جــۆرە بــوو. حەجێــك 
بــە پرســیاری  بــۆ تێڕامــان و خۆگرێدانــەوە 
)مانــای مــەرگ و ژیــان(. پەیوەســت بوونەوە 
بە پرســیاری )مانای شــیعر و نیشــتەجێبوون 
و زمــان(، لــە ســەردەمێكدا كــە لەكولتــووری 
عەرەبیماندا وامان لێهاتووە، نازانین مەبەســت 

لە وشەی )مانا( چییە.



86

ئــەوەی كردمــان زیــارەت و حەجێكــی بــە 
كۆمەڵ بوو، هەر یەكەشــمان )من و ئەدۆنیس 
و  دەكــرد  پرســیارمان  ســارتۆریۆس(،  و 
لــە  دەكــردەوە.  دووبــارە  پرســیارەكانمان 
وشــەكانماندا شــتگەلێك هەیە هاوبەشین تێیدا 
)لــە نێوان دوو كولتووردا، كولتووری عەرەبی 
دوو  نێــوان  لــە  خۆرئاوایــی(،  كولتــووری  و 

شوێنی نا هاوتادا.
لەو شتە هاوبەشانەوە دەتوانین ئایدیایەكی 
نوێ  و داهێنەرانە، دەربارەی شیعر و پێویستی 
شــیعر فۆرمەال بكەین: )لە بەرئەوەی پێویستە 
لــە ڕێــی گەوهــەری شــیعرەوە، لــە گەوهەری 

زمان تێ بگەین(.
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مارتن هایدیگەر
-جادوو بازەكەی مێسكرش-

تۆماسڕینگ
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پادشــایەكە  هایدیگــەر  هەندێكــەوە  بــەالی 
لــە شانشــینی هزردا و بــۆ هەندێكــی دیكەش، 

تاوانبارە دەرهەق بە فیكر.
هایدیگــەر ســاڵی 1889 هاتۆتــە دنیــاوە و 
ساڵی 1976 كۆچی دوایی كردووە، وەلێ  هەتا 
ئێســتاش مشــتومڕ و قســەوباس لە بارەیەوە 

بەردەوامە.
هەنوكە هەڵاڵكە لە ســەر ئەوەیە كە ئاخۆ، 
الیەنگیریــی ئــەو بــۆ نازیــزم، بەرهەمــی كەم 
و كوڕییەكــی شەخســییە، یاخــود بەرهەمــی 
بیكردنەوەیەتــی.  ئاقــاری  و  فەلســەفەكەی 
)دۆیج(ی شــانۆنامە نــووس، ئەگەری دووەم 
بە ڕاســتتر دەزانێت. واتە الیەنگری هایدیگەر 
بــۆ نازیــزم الی ئەو، بەرهەمی فەلســەفەكەی 
و ئاڕاســتەی بیركردنەوەیەتــی، نەك شــتێكی 

دی.
بــە ماوەیەكــی كــەم بــەر لــە وەی جەنگــی 
هایدیگــەر  بێــت،  كۆتایــی  جیهانــی  دووەمــی 
فرایبــۆرگ هەڵدێــت،  لــە شــاری وێرانبــووی 
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لــە ترســی ئــەوەی نەبــادا بانگهێشــت بكرێــت 
لــە بەرگــی میللــی و ڕوو  بــۆ بەشــداربوون 
دەكاتــە ماڵــی براكەی لــە مێســكرش، وەلێ  لە 
وێشــدا ژیان و دەستنووســەكانی )ســەرباری 
شــاردنەوە و هەڵگرتنیــان لــە هەشــت باوەڵدا، 
هەر لە مەترســیدا دەبێت(. مەترســی هێرشــی 

ئاسمانی فڕۆكەكانی ئەمریكا.
ماڵــی  )هــاوزن(،  كۆشــكی  لــە  هایدیگــەر 
شــازادە دۆگالس كــە دەكەوێتــە )ببــرون( بــە 
ســەر لوتكەی شاخێكەوە و بە سەر ڕووباری 
و  خــۆی  ژیانــی  توانــی  دەڕوانێــت،  دانوبــدا 
دەستنووســەكانی بپارێزێت. هەر لەو شوێنەدا 
ئەوێــش  و  لێیــە  )ڤلدنشتاین(یشــی  قــەاڵی 
خوێنــدكاری  چەندیــن  پەناگــەی  بووبــووە، 
بەشی فەلســەفە. كۆشكی )هاوزن( بە تەنها لە 
نێــو ئەو دارســتانەدا كــە ڕووبــاری دانوب بە 
بەردەمیــدا ڕەت دەبێــت، داری ســەرو دەوری 
پایــە، دیــوارە تۆكمــە و  بــە  داوە، قەاڵكــەش 

بەرزەكانییەوە، لە وێدا بە پێوە ماوون.
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سروشتی ئەو شوێنە، بە پێی زەوق و سەلیقەی 
پادشای ئەفســانەیی )لۆدڤیك( ڕێكخراوە. ئەوێ  
نیشتمانی هایدیگەر و ســەرزەمینی هۆڵدەرلینە، 
ئەو شــاعیرەی گرێی زمانی هایدیگەری كردەوە 
و لــە دڵیشــیدا ئەو وەهمەی چانــد كە: )جێرمانیا 

ڕۆحی گەلێكی پیرۆزە(.
لــە وەرزی خوێندنی )هاوینــی- 1942(دا، 
ئەو ساڵەی سووپای شەشەم بەرە و ستالینگرد 
پێشــڕەوی دەكــرد، هایدیگــەر دەرســگوتارێك 
لــە مــەڕ هۆڵدەرلین و ســرودەکەی دەربارەی 
)دانوب( پێشكەش دەكات. لەو دەرسگوتارەیدا 
كــە  دەكاتــەوە  وە  لــە  جەخــت  تونــدی  بــە 
بــەردەم مەترســی گەورەدایــە:  لــە  خۆرئــاوا 
)ئێمــە لــە مــڕۆدا دەزانیــن، ئەمریــكا بڕیــاری 
وێرانكردنی ئەوروپای داوە. ئەوەش بە مانای 
وێرانكردنی نیشــتمان و تێكوپێكدانی ڕابوونی 
خۆرئــاوا دێــت(، بەاڵم خۆرئاوا کــە لە بەردەم 
مەترســییەكی وادایــە، خەم ســاردانە ســەیری 

مەسەلەكە دەكات و بێباكە.
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خۆرئــاوا بەدڵنیاییــەوە چاوەڕێی ســەعاتی 
بەخت دەكات، بەاڵم لە بری سەعاتی بەخت و 
ســەرفرازی، ســەعاتی سفر دەست پێ دەكات. 
بــە وەش هایدیگــەر و خەڵــك و خــوای نــاو 

كۆشكەكە، دەكەونە دۆخێكی دژوارەوە.
بنەماڵــەی شــازادە لە قاتی خــوارەوەدان و 
شازادە )ڤۆن زاكسن ینینكن( و هاوسەرەكەی 
كە لە )شلیزین(ەوە هەڵهاتوون، لە قاتی یەكەم 
دان. هایدیگــەر لە هەورەبانەكەدا دەبێت، بەاڵم 
لــە كۆتایــی مانگی نیســانی 1945 لــە كونێكدا 
خــۆی دەشــارێتەوە كە خۆی هەڵــی كەندووە، 
تــا لــە لــە شــكری هەڵهاتــوی نازییــەكان و لە 
پێشــڕەوی كردنــی ســوپای فەرەنســا، خــۆی 

بشارێتەوە.
لــە  كــە  بێرنهــارد(  )تۆمــاس  بــۆ  جەخــار 
ژیاندانەمــاوە. تــا تۆمــاری قســەی ئەو شــەوە 
ترســناكەی نیســانمان بــۆ بــكات كە لــە نێوان 
بیرمەندێكــی ئەڵمانی و شــازادەیەكی ئەڵمانیدا 

ڕوویداوە.
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دەبێت ئەو ساتانە، تێكەڵییەك لە گاڵتەجاڕی 
و ترسی دروست كردبێت. گاڵتەجاڕی گەمەی 
دێرینــی هندییــە ســورەكان و ترســێكیش بــە 
ڕونــی لــە دوژمنێــك كــە بەڕێوەیــە و ترس لە 
دیلــە ڕوســەكان لە كەمپی )هۆیبــرك( و ترس 
لــە ئاییندە. شــتێك لەو ترســە پەتییەی مرۆڤ 
كە هایدیگەر لە كتێبە فەلسەفییەكەی )بوون و 

كات(دا باسی كردووە.
لــە وێــدا هایدیگــەر تــرس بــە بنەمایەكــی 
ســەرەكی بــوون دادەنێــت، بــەاڵم لــە پڕێكــدا 
نایــەن،  ڕووســەكان  و  دێــت  كۆتایــی  ئــەوە 
ئــەوەش ئومێــدی گەڕانــەوەی دوو كوڕەكەی 
پــێ دەبەخشــێت. هــاوكات فەرەنســییەكانیش 
گرنگییەكــی ئەوتۆیان بە دەســت نووســەكانی 
نــەدا، دوای ئــەوەی لــە بــە كارهێنانــی وەك 

پەڕەسیگار نائومێد بوون.
ئیــدی وەك ئــەوە وابوو، ســەردەمێكی نا-
ڕاســتەقینە دەســتی پــێ كردبێــت . دوای هــەرا 
و زەنــای جەنگ، ئارامییەكی شــێوە نا-دنیایی 
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بەرقەراربــوو. شــازادە )ڤــۆن ماینیكــن( بیری 
دەكەوێتــەوە و دەڵێــت: )بــۆ یەكەم جــار ژیان 
بە دڵنیاییــەوە گەڕایەوە بۆ دار نارەوەنە بەرز 
و بڵنــدەكان، لــە ژێر ســێبەری قــەد و لقەكانی 
بەهاریــی  بێشــوماری  گوڵێكــی  ئەوانیشــدا، 
گەشــانەوە، نــاو بە ناو گوزەرانمــان وەهابوو، 
وەك ئــەوەی لەوپــەڕی دنیــا دابیــن و خــەم و 
ماندووبونەكانیشــمان، لە ئاست ئەو بێدەنگییە 
دەوری  جوانییــەی  ئــەو  و  سەرتاســەری 

دابووین، بە با دابێت(.
ماركۆت ڤۆن ماینیكن كە پێشــتر هایدیگەر 
فرایبــۆرگ  لــە  دەرســگوتنەوەی  مــاوەی  لــە 
ئاشنایەتی لەگەڵدا پەیدا كردبوو، دڵنیایە لە وەی 
وەرگۆڕانێكــی قوڵ لــە ڕەوتی بیركردنەوەیدا- 
لە كۆشــكی هــاوزن، بە بەرزی ئەو شــاخەوە، 
ڕووی داوە. ئــەوەی دواتــر هایدیگــەر نــاوی 
دەنێــت- گەڕانــەوە-، ڕەنگە لــەو چەند مانگەدا 
لــە خــۆی ڕووی دابێت. دەرئەنجــام: )لە ترس 

گەورەتر، هەقیقەتی سروشتە(.
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چەنــد مانگــێ  دوای جەنــگ، هایدیگــەر بــە 
بــەرداری  دەســت  یەكجارەكــی،  شــێوەیەكی 
نووسینی دووەم بەشــی كتێبە ڕەشبینییەكەی 
)بــوون و كات( دەبێــت. ئــەو كتێبــەی بــاس لە 
حەتمیەتــی بوونــی مــرۆڤ و توڕەهەڵدانی بۆ 

ناو جیهانێکی نادیار دەکات.
ڕۆژانی بەهار لە نزیك كەنارەكانی ڕووباری 
دانــوب بــە ســەر دەبــات. زۆربــەی كات لەگەڵ 
شازادەدا دەچێت بۆ پیاسە كردن، یاخود لەگەڵ 
منداڵەكانیدا یاری دەكات. سەروەختێك خۆی بۆ 
تۆپ هەڵدەدات، شــازادە بیردەكاتەوە و دەڵێت: 
)ڕێــك ئاواش خۆی بۆ ئایدییاكان هەڵدەدات. لە 
ســەر وەختی گەشــت و گەڕانەكانیانــدا، كاتێك 
گەاڵیەك لێ دەكاتەوە و لەتی دەكات، بەر لەوەی 
دیقەتی لێبدات، داڵغــەی دەڕوات و بیركردنەوە 
دەیبات. هیچ شتێک وەكو خۆی نابینێت، چونكە 

چاو و بینینی ئەو ڕوو لەناخی خۆیین(.
هایدیگــەر  ئارامــەدا،  هەفتــە  چەنــد  لــەو 
هەســتی  و  دەبێتــەوە  زینــدوو  ســەرلەنوێ  
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ئینتیمابوونی بۆ گەردون تێدا ســەوز دەبێتەوە 
و حــەز دەكات، نموونــە بــە قســەیەكی پیتــەر 
هیبــڵ- یەكێــك لــە نووســەرە دڵخوازەكانــی- 
بێنێتــەوە كــە دەڵێــت: )بمانەوێت، یــان نا، ئێمە 
ڕووەكین و بۆ ئەوەشــی گەشــە بكەین و گوڵ 
ناخــی  بــە  ڕەگەكانمــان  پێویســتە  دەركەیــن، 

زەویدا ڕۆبچێت(.
ئەو بەو جۆرە مەسەلەكەی دەبینی. مرۆڤ 
ڕەگ و ڕیشــەی بــە زەوییەكــدا دادەكوتێت  كە 
جیــاوازە لــە زەوی لۆژیــك- زەوییــەك ڕۆح 
پێویســتی  زەوییــەش  ئــەو  دەكات-،  یــاد  لــە 
بــە ڕەســەنایەتی ئینتمــا و بــڕوا بــوون بــەو 
ژینگەیــە هەیــە متمانــەی پێیەتــی و دەســت و 
پەنجــەی لەگەڵــدا نــەرم كــردووە. تەنهــا بــەو 
چەشــنەش دەتوانێــت، خــۆی لە بــەردەم هێزە 
زەبــەالح و غەوارەكانــدا ڕابگرێت كــە بریتیین 
)بــە  و  پەڕگیــری  و  تەكنۆلۆژیــا  هێــزی  لــە 
بــڕوای هایدیگەریــش ئــەوە لــە ئەمریكانیزم و 

بەلشەفیەتدا(، خۆی بەیان دەكات.
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لێــرەوە دەتوانین بڵێین كۆتاییەكانی ســاڵی 
بەڵكــو  نەكۆتایــی(،  ســەرەتابوو  )نــە   1945
ئێســتێك و وچانێــك بــوو لــە ماڵــی شــیعردا. 
ڕایخی ســێیەم پەراوێزێكــە لە مێژووی بووندا 
و هەرچیەكیش تا ئێســتا لــەو مێژووەدا ڕویدا 
بێــت، جگــە لە ســەرەتایەك بــۆ هەنوكــە و بۆ 
داهاتوو، شتێكی دیكە نییە. لەو مێژووەشدا لە 

ئەڵمانیا شتێك دەقەومێت .
زۆر نابــات هایدیگەر لەو خۆخواردنەوە و 
بێزارییــە قوتاری دەبێت. لە -27 حوزەیرانی- 
1945 كوشكی )هاوزن(، پێشوازی لە چەندین 
میــوان دەكات. ئەوە ئاهەنگێكــی هاوینەیە الی 
شــازادە و پڕۆفیســۆرەكان لــە قــەاڵی )فیڵــد 
نشــتاین(ەوە دێن، هەروەها چەند ئەفسەرێكی 
سوپای داگیركاری فەرەنسایش ئامادە دەبن.

ئاهەنگــی  بەرگــی  و  جــل  بــە  میوانــەكان 
فەرمییەوە دەردەكەون و خوشكی شازادەش، 
ئاهەنگەكەشــدا  لــە كۆتایــی  دەژەنێــت.  پیانــۆ 
پڕۆفیسۆر مارتن هایدیگەر، وتەیەك پێشكەش 
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دەكات. لە وتارەكەیدا بەشــێك تەرخان دەكات 
بــۆ بابەتــە دڵخوازەكــەی خــۆی: )هۆڵدەرلیــن، 
ڕوبــاری دانــوب و ئەڵمانیــا(. دروشمەكەشــی 
دەســتەواژەیەكی هۆڵدەرلین دەبێت كە دەڵێت: 
)هەمــوو شــتێك لە ئێمــەدا، بــە دەوری هزردا 
خــول دەخــوات. هەژار كەوتوویــن، بۆ خاتری 

ئەوەی دەوڵەمەند بین(.
چــوار  بــە  دەبێــت  ســەرەكی،  ئەڵمانیــای 
پارچەوە. دوو كوڕەكەشــی لە كەمپی دوژمنی 
ســەركەوتودا، بە دەست برسێتییەوە دەناڵێنن. 
هــەژاری بــە شــێوەیەكی ترســناك لــە واڵتــدا 
باڵوبۆتــەوە. لــە وەش خراپتــر باڵوبوونەوەی 

ماڵوێرانییەكانی ئۆشفایتزە.
بــەاڵم هایدیگــەر گوێ  بە هیــچ یەك لە وانە 
نــادات و دەربایــس نییــە. پێشــبینییەكانی- بــە 
تۆنــی دەنگی ئــەو حیكایەتخوانانە باس دەكات 
كــە چیرۆكــی خورافی لە بــەردەم ئامادەبوانی 
ئــەو ئاهەنگــە خنجیالنەیــەدا دەگێڕێتــەوە كــە 
لــە كۆشــكی هــاوزن ئامــادەن- و بــاس لــەوە 
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دەكات قۆناغێكــی مێژویــی تــازە بەڕێوەیــە و 
مرۆڤایەتیش لە ســەرەتاكانی ئــەو قۆناغەدان. 
ئەڵمانیــاش لــەو ســەرەتا مێژوییــەدا، ڕۆڵێكــی 

تایبەتمەند دەگیڕێت.
ئــەو دەســتەواژەیەی بە شــێوازی جۆرا و 
جــۆر لــە ســەر زاری بــوو، ئەمــە بــوو: )تەنها 
لــە ڕێی گەلــی ئەڵمانییــەوە، مێــژووی جیهانی 
دەتوانێــت، ئاهێكــی بــە بەردابێتەوە و دەســت 
پــێ بكاتــەوە(. تەنهــا ئــەوان وەك )گریكەكانی 
ســەردەمی مۆدێــرن(، شــاعیران و بیرمەدانی 
ســەرمەدی، دەتوانــن لــە بــەردەم دەســەاڵتی 
تەكنۆلۆژیادا خۆیان ڕابگرن و بە گژ هەژموون 

و دەسەاڵتەكانیدا بچنەوە.
بــۆ  قســانەی،  ئــەو  دوای  ڕۆژێــك  چەنــد 
دۆســتێكی دەنووســێت و دەڵێــت: لــە ئێســتادا 
بــوون و پووكانــەوە  ئــاوا  لــە  بیــر  هەمــوان 
نابێــت  ئەڵمانــی  ئێمــەی  بــەاڵم  دەكەنــەوە، 
بكوژێینــەوە و ئاوابیــن، لە بەر ئەوەی هێشــتا 
ئێمــە هەڵنەهاتووین و بەر لە وەشــی هەڵبێین، 

پێویستە شەو تێپەڕێنین(.
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شــەویش تــا دێــت بــە تایبــەت لــەو نزیــك 
دەبێتەوە. ســەروەختێك لــە هاوینی 1845 لە 
)هــاوزن(ەوە گەڕایــەوە بۆ فرایبــۆرگ، لە وێدا 
خەڵــك و خــوا لــە چاوەڕوانی پیاوێكــدا بوون 
گومانی ئەوەی لێدەكرا، تاوانی سیاسی ئەنجام 

دابێت.
هەڕەشــەی ئــەوەی لــە ســەر بــوو مــاڵ و 
بگیرێــت،  ســەردا  بــە  دەســتی  كتێبخانەكــەی 
هــاوكات )لیژنــەی پاكتــاو كــردن( لــە زانكــۆ 
دەســت بــە کار بوو بــە مەبەســتی كردنەوەی 
ڕیزی مامۆستایان، لە وانەی نازیزست بوون. 
چەندین مانگ لێرە و لە وێ  تۆمەتی ڕووبەڕوو 
دەكرێتــەوە و لێكۆڵینــەوەی لــە گەڵدا دەكرێت، 
قسەی لێ وەردەگیرێت و پاساو دەهێنێتەوە و 

پەشیمانی نیشان دەدات.
لــەو ماوەیــەدا هایدیگــەر بەرگرییەكــی بێ  
هاوتــا لە خۆی دەكات، وەلێ  هیچی بە دەردی 
نایــەت. بــەری چەنــد ڕۆژێــك لــە كرسمســی 
1946 ڕاپۆرتــی یەكێك لە شــارەزاكان )كارل 
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كاسبەر(، كۆتایی بە مشتومڕ، بێنەوبەردەیەكی 
دور و درێژهانی. ئەوەی لەو ڕاپۆرتەدا هاتبوو، 

گورزێكی كوشندەی لە هایدیگەردا.
)ڕەوتــی فیكــری هایدیگەر كە خەســڵەتێكی 
ئاڵۆز و دیكتاتۆری و ناســەربەخۆیانەی هەیە، 
كاریگــەری زۆر خــراپ لــەم ڕۆدا جێدێڵێــت(. 
وەلێ  كارل كاســبەر داوای لێبوردنی لە خۆی 
لــێ  قبــوڵ دەكات و لــە وێدا هایدیگــەر دەڵێت: 
)لــە بنەڕەتدا من كەســێكی سیاســی نەبووم و 
بانگەشەكردنیشــم بۆ سۆسیالیزمی نیشتمانی، 
هیــچ پەیوەنــدی بــە سۆســیالیزمە نیشــتمانییە 
بــە  كاســبەر  كارل  بــەاڵم  نییــە(،  باوەكــەوە 
و  دەداتــەوە  وەاڵمــی  ســاردییەكەوە  خوێــن 
بــە  هێنانەوەیــە،  نموونــە  وەاڵمدانەوەكەشــی 
دەســتەواژەیەكی ماكس ڤیبەر كە دەڵێت: )ئەو 
مندااڵنــەی گەمە بــە پێچكەكانی مێژوو دەكەن، 

خۆیان تووشی قەڵبەیەك دەكەن(.
هایدیگــەر پۆســتەكەی لە زانكۆ لە دەســت 
دەدات و مافی وانە وتنەوەی لێ دەسێنرێتەوە. 
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بــە هــۆی ئەوەوە توشــی نائومێــدی و بێزاری 
دەبێت. ســاڵی 1946 بۆ ماوەی چەند مانگێك 
لە نەخۆشــخانەی دەروونی )بــارن ڤایلەر(، لە 
ژێــر چاودێری چارەســەری سایكۆســۆماتیك 

)دەرونی- جەستەیی(دا دەبێت.
و  هــاوڕێ   لەوانیــش  بــەر  و  نەیارەكانــی 
داڕوخاندنــی،  خوازیــاری  خوێندكارەكانــی 
ببێتەمایــەی ئــەوەی واز لــە خــود پەســەندی 

بێنێت.
هەمــوان چاوەڕوانی ئــەوەن دەرونی ئارام 
بێتەوە و دان بە گوناهەكانیدا بنێت. ئەوێك كە 
ســەردەمانێك جادوبازێــك بوو، ئــەوەش وای 
كــرد زۆرێك لە خوێنــدكارە گەنجەكانی گومڕا 

بكات.
بــەاڵم هایدیگەر بــە درێژایی تەمەنی هیچی 
نــەوت، جگــە لــەو دەســتەواژەیە نەبێــت كــە 
سەرسەختی پێوە دیارە و دەڵێت: )هەر كەسێك 
ئایدیاكانی مەزن بوون كە كەوتە هەڵەوە، ئەوا 
بێگومان هەڵەیەكی گەورە دەبێت(. زۆرێك لەو 
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بڕوایەدابوون هەڵەكردن پرســێكە دەشێت لێی 
خۆشببین، وەلێ  بێدەنگی نا.

هێربێرت ماركۆزی قوتابی، دەســتبەرداری 
بوو. هانس یۆناســی فەیلەســوفیش كە زۆر لە 
ژێر كاریگەری هایدیگەردا بوو، ســەروەختێك 
نــە  و  دەداتــەوە  دڵــی  نــە  بــۆالی،  دەچێــت 
سەرەخۆشــی لــێ دەكات بــە بۆنــەی كۆچــی 
لــە كۆمەڵكوژییەكــەی  دوایــی دایكییــەوە كــە 
ئۆشــڤاتیزدا تیاچــوو بوو. تەنهــا یەك كەس لە 
هایدیگەر بورا، ئەو كەســەش هانا ئارێنت بوو 
كــە هەم خوێنــدكار و هــەم خۆشەویستیشــی 

بوو.
)تەنهــا بــڕوا بوون، بــە تەنها یــەك كەس(. 
ئەوە قسەی هانا ئارێنتی تەمەن هەژدە سااڵن 
بــوو، بــۆ مامۆســتا و خۆشەویســتەكەی كــە 
حەڤدە ساڵ لە خۆی گەورەتر بوو. ڕەنگە ئەو 
بیرمەنــدەی هێندەی نەمابوو ببێتە قەشــەیەك، 
ئەو ئامێرەی شــك نەبردبێت تا ئەو ئاماژانەی 
پێ  تۆمار بكات. ئاماژەیەك كە بوون دوچاری 
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مەترسی دەكات و ئەو مەترسیانەش لە دنیای 
ویژدان و هەست و سۆزەوە دێن.

لە كتێبی )بوون و كات(دا كە ڕەشنووسەكەی 
ئــەو وەختــە نووســی لــە )ماربۆرگ( بــوو، بە 
درێژایــی باس لــە دڵەڕاوكێ  و تــرس و مردن 
دەكات. هەرچــی ئەوینداریشــە كــە یەكێكــە لە 
و  بایــەخ  مــرۆڤ،  ویژدانییەكانــی  پێكهێنــەرە 
گرنگی پێدانی بە شێویەكی الوەكی بووە. هانا 
ئارێنت لە هاوینی 1925 زانی  هایدیگەر وێڵی 
دەکات. ئــەو كچە دڵشــفتەیەی هەر ئەوینداری 
بــوو، بــە خەمناکــی چــوو بــۆ هایدڵبێــرگ و 
بڕوانامــەی دكتۆرای بە دەســت هێنا.  پاشــان 
ڕویكــردە واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا و 

لەوێدا بوو بە توێژەرێكی ناودار.
ســەرباری ئەوە دەگەڕێتــەوە بۆ فرایبۆرگ 
و ئــەوەش بوێرییەكــی زۆری دەوێــت. كاتێك 
ســاڵی 1949 بــۆ یەكــەم جــار دەگەڕێتــەوە 
ئەڵمانیا، نامەیەكی كورت بۆ هایدیگەر دەنێرێت 
و داوای بینینی دەكات، ئەویش دەســت بەجێ  

دەگاتە الی.
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لە ژووری ئەو میوانخانەی لێی دابەزیووە، 
ڕوودەدات،  كۆمیــدی  تــراژ-  دیمەنێكــی 
ئاســایی  بــە  زۆر  هایدیگــەر  لەبەرئــەوەی 
دروســت  پەیوەندییــە  پــردی  ئــەو  دەیەوێــت 
بكاتەوە كە بیســت و پێنچ ســاڵ بوو پچڕابوو. 
بــە بێ  گوێدانە ئەوەی لە مــاوەی ئەو چارەكە 

سەدەیەدا ڕویدابوو.
بــەاڵم دواجار كــە دەزانێــت هەوڵەكەی بێ  
هاوســەرەكەی  الی  دەگەڕێتــەوە  ئەنجامــە، 
و دڵــی خــۆی بــۆ دەكاتــەوە و هەرچــی هەیــە 
باســی دەكات. بە وەش هاوســەرەكەی توشی 
ئیرەییەكــی كوشــندە دەكات )ئیرەیــی بردن بە 

هانا ئارێنت(.
هایدیگەر چەند جارێك سەردانی هانا ئارێنتی 
خۆشەویســتی دەكات و بە نامە و پۆست كارت 
و دەســتنووس، هەراسانی دەكات. كەچی لەگەڵ 
ئەوەشدا ناتوانێت، جارێكی تر دڵی بە الی خۆیدا 
ڕابكێشــێتەوە. هانا ئارێنت دەگەڕێتەوە بۆ واڵتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا و هایدیگەریش دەچێتەوە 
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بــۆ الی هاوســەرەكەی. لــە میانــەی هەموو ئەو 
هەرا و زەنایەدا، ئەو دوو عاشقە كۆنە، بەڵێنێكی 
نوێ  بە یەكتری دەدەن. هانا ئارێنت لە نامەیەكدا 
بۆ یەكێك لە دەســتە خوشــكەكانی دەنووســێت: 
)قسەمان پێكەوە دەكرد، وەك ئەوە وابوو یەكەم 

جار بێت لە ژیانم دا(.
گفتوگــۆ و قســەكردنیان لــە ڕێــی نامــە و 
وەك  بــەاڵم  بــوو،  بــەردەوام  نامەكارییــەوە 
نامەكانی پێشوتریان، نامەكانی دوای جەنگیش 
بــە شــاردراوەیی لــە شــوێنێكدا هەڵدەگیرێــن. 
ڕەنگــە ئــەو نامانــە چاكترین بەڵگەیــەك بن بۆ 
تێگەیشــتن، لە توانای بیركردنەوەی هایدیگەر، 
هەرگیــز  نامانــە  ئــەو  وەلــێ   قۆناغــەدا،  لــەو 
)خوێنــەر  خوێنــەران.  بەردەســتی  ناخرێنــە 
دەبێــت ئاگاداری ئەوەبێــت كە ئەم وتارە پێش 
باڵوكردنــەوەی نامەكانی هانا ئارێنت و مارتن 
هایدیگــەر نوســراوە، چونكە دواتــر ئەو نامانە 
ئاشــكرا بــوون و بــە چەندین زمــان چاپكرا و 

باڵوبووەوە. و. كوردی(.
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هێرمەن كوڕە بچوكی مارتن هایدیگەر، ڕێك 
و ڕاســت ڕایگەیانــد )ئەو نامانــە باڵونابنەوە(. 
هێرمەن سەرهەنگێكی خانەنشینە و میراتگری 
ئــەو دەســتنووس و بەرهــەم و نامانەیــە كــە 
لــە دوای باوكــی بــە جێمــاوە و بەردەوامیــش 
بەرگری لــە باوكی دەكات. لەو ماوەی دواییدا 
لە كۆڕێكدا لە زانكۆی فرایبۆرگ كاتێك هێرش 
دەكرێتە ســەر هایدیگەر، خــۆی پێ ڕاناگیرێت 
و بــە دەنگــی بەرز ڕوودەكاتــە ئامادەبووان و 
دەڵێــت: )بوختــان و درۆیــە(. ســەروەختێکیش 
قســە هاتە سەر مەسەلەی هانا ئارێنت، دەم و 
چاوی لێك ناو نیشــانەی بێزاری بە سیمایەوە 

دیاربوو.
بێگومــان هایدیگــەر ڕایســپاردبوو هەندێک 
و  نامــە  وەلــێ   باڵوبكاتــەوە،  نامەكانــی  لــە 
نامەكارییەكانــی لەگــەڵ هانا ئارێنتدا، شــتێكی 
بشــێت.  باڵوكردنــەوە  بــۆ  تێدانییــە  ئەوتــۆی 
هێرمەنــی كــوڕی وادەڵێــت. وا چاكــە خەڵك و 
خوا ئەو شــتانە بخوێننەوە كە چاپكراون و لە 
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بەر دەســت دان، نــەك چاوەڕێی خوێندنەوەی 
شتە چاپنەكراوەكان بكەن.

ســازدرا،  مێســكرش  لــە  ئاهەنگــەی  لــەو 
قیــت  قنــج و  پێشــەوەدا هێرمــەن  لــە ڕیــزی 
دادەنیشــێت، بــە گوتــاری شــارەداری ئــەوێ  
كەمێــك ڕوگیر دەبێت، بــەاڵم لە دڵی خۆیدا بە 
باوەڕێكــی بەهێــزەوە دەڵێــت: )بیركردنــەوەی 
باوكــم بوونی خۆی دەســەلمێنێت ، ئەم هەرا و 
هوریایــەش بیردەچێتەوە و كۆتایی دێت(. بەم 
پێیە هەرگیز پێویســت بە وە ناكات، خۆمان بە 
پرســی دەرگیربوونی لەگــەڵ نازیزمدا خەریك 
بكەیــن، یــان قســە لــەو سیاســەتی بێدەنگییــە 

بكەین كە پەیڕەوی كردبوو.
بــە  گەنجــە(،  )قەســابێكی  هــاوف  تۆمــا 
شــێوەیەكی زۆر ئاساییتر ســەیری مەسەلەكە 
دەكات. پــازدە جــار بــە ڕێــگای )ڤیلــد فیــگ(
دا دێــت و دەچێــت و كتێبەكــەی )ڤیلــد فیــگ(
یشــی بــە دەســتەوەیە و هەرجــارە و شــتێكی 
پیاوێكــی  )ڕئالــو(  دەردەكەوێــت.  بــۆ  تــازەی 
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خۆش مەشــرەبە لــە دەزگای مارتن هایدیگەر، 
ڕوونكردنەوەیەكی ســادە و ساكار دەربارەی 
هــۆكاری بێدەنگــی خاوەنی )بــوون و كات( لە 
دوای جەنگــی دووەمــی جیهانییــەوە دەدات و 
دەكرێــت بــە پێــی پرەنســیپێكی دایكــی كورتی 
لــە ژیانــدا هەیبــوە و دەڵێــت:  بكەینــەوە كــە 
)هیــچ مەدركێنــە، بێدەنــگ بوون هەموو شــت 

دەسڕێتەوە(.
حاڵی ئەڵمانــەكان لەگەڵ مارتن هایدیگەردا 
بــەم جۆرە بــوو. بە تایبــەت میدیاكە هایدیگەر 
قــەرەی  نــە دەكــەوت. ژیانێكــی گۆشــەگیرانە 
دەژیــا، لــە نێــوان ماڵەكــەی لــە فرایبــۆرگ و 
لەگەڵ كوختە دورە دەســتەكەی لە دارســتانی 
ڕەشــدا كە نە تەلەفۆنی تێدابوو، نە ئاو. ژمارە 
تەنهــا  فرایبــۆرگ،  لــە  ماڵەوەشــی  تەلەفۆنــی 
الی چەنــد كەســێكی نزیــك خــۆی هەبــوو. تــا 
فەیلەســوفەكەمان ببوایەتــە ئایكۆنــە و زیاتــر 
خۆی پێ  شــت بوایە، ڕۆژنامەنووسان زۆرتر 

پەرۆشی بیستنی قسەیەكی دەبوون.
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زۆر زوو لــە كایەی فەلســەفی فەرەنســیدا 
كاریگەری بە جێهێشت و شوێنی خۆی كردەوە، 
زوتریــش زانكــۆی فرایبــۆرگ ئیعتیبــاری بــۆ 
گێڕایەوە و بە وەش توانی لە وەرزی خوێندنی 
زســتانەی ســاڵی 1950دا، سەرلەنوێ  دەست 

بە وتنەوەی دەرسگوتارەكانی بكاتەوە.
هەمــوان گــوێ  قواڵغی قســەكانی دەبوون، 
كاتێــك هۆشــداری دەدا لە بــارەی هەوڵدان بۆ 
دەســتگرتن بــە ســەر وزەیەكــی ئەتۆمــی زۆر 
زەبەالحــدا و دژایەتــی خــۆی بــۆ جینتەكنیــك 
ڕادەگەیەنێــت، بــەو پێیەی ئەوە، دەســتدرێژی 
كردنــە بــۆ ســەر ژیانــی مــرۆڤ و سروشــت. 
یاخــود كاتێك باســی لە چركەســاتی كەینونی 
دەكرد، چركەســاتێك ئەو دنیایە هەرەسدێنێت  
كە لە سەر بنەمایەكی ماتماتیكی ورد ڕۆنراوە 

و خاڵییە لە هەر هەست و نەستێك.
زۆرێكــی  جەنــگ  دوای  هایدیگــەر  مارتــن 
زۆری نووســی و قســەی زۆریشــی كرد، بەاڵم 
ئەو قســانەی نە لەگەڵ ڕۆژنامەنوســاندا كرد و 
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نــە لە بــارەی ڕابــردوی خۆیەوە بــوون. ئەوەی 
شتێكی سەیر و چاوەڕوان نەكراوبوو، ئەوەبوو 
دوای مردنــی لــە -26ئایــاری1976-، گۆڤاری 
)دێرشبیگڵ(، گفتوگۆیەكی دور و درێژی ڕۆدۆڵف 

ئاوكشتاین و مارتن هایدیگەری باڵوكردەوە.
ئەو گفتوگۆیە مانگی ئەیلولی 1966 ئەنجام 
درابوو، بەاڵم لە ســەر داوای هایدیگەر دەبوو 
دوای لە دنیــا دەرچوونی باڵوبكرایەتەوە. ئەو 
ڕۆژەی ئاوكشــتاین دەچێــت بــۆ ئەنجــام دانی 
گفتوگۆكــە، بــە ترســێكی زۆرەوە دەچێــت، لە 
بــەر ئــەوەی لە بــەردەم بیرمەندێكــی ناوداردا 
ڕادەوەســتێت. وەك گارســۆنی قاوەخانەیــەك 
لــە هایدیگــەر نزیــك دەبێتــەوە و دەســت بــە 
جێــش، پرســیاری یەكەمــی بەم جۆرە دەســت 
پێ دەكات: )مرۆڤ واهەســت دەكات بەرهەمە 
فەلســەفییەكانت، بــە جۆرێــك لە جــۆرەكان لە 
ژێر كاریگەری هەندێک  ڕووداودا بوون كە لە 

ژیانتدا زۆر نەماونەتەوە و تەواو بوون(.
واتــە پرســیارەكە بە شــێوازی لێبوردنێكی 
گشتی بووە، تا ئەو شتانەی تێدابێت كە ڕەنگە 
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هایدیگــەر بــۆ پاكانــە كردن و بەرگــری كردن 
لــە خۆی، بیانخاتەڕوو. هەر بە فیعلیش وابوو، 
هایدیگــەر ئەو گفتوگۆیەی بە چاكترین شــێوە 
تــا خــۆی وەك كەســێكی پەرێــز  قۆســتەوە، 

خاوێن و ویژدان زیندو نیشان بدات.
ڕەنگــە هۆكاری بێدەنگی كردنی لەو شــتانەی 
پەیوەندییــان بە ژیانی تایبەتــی خۆیەوە هەبوو تا 
مردنی، زۆر سادە بووبێت. ئاخر هایدیگەر دەیزانی 
بۆمبێكــی تەوقیتكــراوی سیاســی لــە گۆڕێدایــە و 

دەشێت لە هەر ئان و ساتێكدا بێت، بتەقێتەوە.
تەقییــەوە.   1984 پایــزی  لــە  بــوو  ئــەوە 
لــە  مێژوونــوس  )هۆكۆئــەوت(ی  ســەروەختێك 
ئەرشــیفی حكومەتدا، تۆمارێكی فەرمی دۆزییەوە 
كــە هــی وەزارەتــی خوێندنی بااڵ بــوو. ئەوەش لە 
كاتێكدا كەوتە بەردەستی )هۆكۆ ئەوت( كە خەریكی 

گەڕان بوو، لە دۆسێكانی مێژووی زانكۆدا.
ســەروەختێك ئــەو تۆمــارە دەدۆزێتــەوە، 
بــە  كیمیاناســی  تایبەتــی  دۆســێی  دەبینێــت 
ناوبانــگ و خــاوەن خەاڵتــی نۆبــڵ )هێرمــەن 
شــتاو دنگــر(ی تێدایــە و تێبینییەكــی لە ســەر 
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نووســراوە. تێبینییەكــە ســكرتێری پەیمانــگای 
بااڵ نووسیویەتی و تێیدا هاتووە كە سەرۆكی 
زانكــۆی فرایبــۆرگ )واتــە مارتــن هایدیگــەر(، 
لــە كاتــی ســەردانی كردنیــدا بــۆ ئــەو زانكۆیە 
ســەرنجی   ،1933 ســاڵی  كۆتاییەكانــی  لــە 
بــۆ ئــەوە ڕاكێشــاوە كە پێویســتە ڕێوشــوێنی 
سیاســی دژی شــتاودنگر بگیرێتەبەر، ئەویش 
بــە هۆی هەڵوێســتی نەرم و نیانی لە شــەڕ و 

بانگەشەكردنی بۆ ئاشتی.
هۆكــۆ ئــەوت دەڵێــت: )كە ئــەوەم بینــی باوەڕم 
نەكرد. جارێكی تر بە وردی بە تەواوی دۆســێكەدا 
لێدانــی  ڕاپــۆرت و زمــان  هــۆی  بــە  چوومــەوە.. 
هایدیگەرەوە- نەك شتێكی دیكە- لە الیەن گستاپۆوە، 
شــتاودنگر دادگایــی دەكرێــت و هایدیگەریــش لەو 

بارەیەوە وردەكاری زۆریان پێدەدات(.
پرســی شــتاودنگر، ســەرلەنوێ  مشتومڕی 
نوێی دەربارەی هایدیگەر هێنایە ئارا. لە الیەكی 
دیكــەوە بەیان كردنی الپەڕەیەكی تەلیســماوی 
دیكــە، لــە بــارەی جادوبازەكەی مێسكرشــەوە 
كــە هانــا ئارێنــت ئامــاژەی پێــداو تێیــدا دەڵێت: 
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)ئەنگێــزەی هایدیگــەر بۆ ســتەمكاری، شــتێكە 
تــەواوی بیرمەنــدە مەزنــەكان بەشــدارن تێیدا، 

هەر لە ئەفالتۆنەوە تا نیچە(.
داوە  خــۆی  بــە  ڕێــی  كــە  كوڕەزایەكــی 
بــە شــێوازی تایبەتــی خــۆی لــە باپیــری تــێ 
بــگات، دەڵێــت: )هایدیگــەر زۆر پێش زانســتی 
ئایكۆلۆژی كەوتووە. ئەوەش نەك هەرتەنها لە 
ڕێی ئەزموونی تایبەتی خۆیەوە و گوزەراندنی 
ژیان بە شێوەیەكی سادە و ساكار، یان هەر بە 
تەنها لە ڕێی ڕەخنە توندەكانییەوە لە گەشە و 
پێشكەوتنی تەكنیك كە دەبێتە مایەی كۆنتڕۆڵ 
كــردن و بــە كۆیلــە كردنــی مــرۆڤ، بەڵكو بە 
پلەی یەكەم لە ڕێی بڕوابوونی بە وەی دەبێت 
مــرۆڤ لە ناوەوە خۆی بگۆڕێت، گەر بیەوێت 

دەست بەرداری ئازادی خۆی نەبێت(.
)تەنها لەو پانتاییەی دنیادا كە تەكنۆلۆژیای 
مۆدێرنی تێدا لە دایك بووە، دەشێت پرۆسەی 
گەڕانــەوە دەســت پێ بــكات(، هایدیگــەر وەها 
دەڵێــت. )بــارۆ(ش كــە لــە هەمــوو ئەندامانــی 
ڕێكخــراوی مارتن هایدیگەر تەمەنی خوارترە، 
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پێــی وایــە: )خەســڵەتی جێرمانــی بــە فیعلــی 
دەتوانێت، بەشــداری لــە تیماركردنــی جیهاندا 

بكات(.
شــتگەلێك هەیە لە بری ســوود گەیاندن بە 
ئەڵەمانــەکان، بــە زیــان گەیاندن شــكاوەتەوە. 
بارۆ بە نموونە هێنانەوە بە وتەیەكی )تۆماس 
مــان(، وەهــا دەڵێــت، بــەاڵم ئــەوان خوازیاری 
ئەوەن ڕۆژێك بێت، بتوانن ئەو دەســتەواژەیە 

هەڵگێڕنەوە.
گومانی تێدا نییە هێشتا داهاتویەكی گەورە 
چاوەڕوانــی جادوبازەكەی مێســكرش دەكات، 
لە ســەر دەمی مشتومڕی مێژوویی دەربارەی 
تاوانەكانــی دوێنــێ  و خەونەكانی ســبەینێ ، لە 

پێناو یەكخستنەوە و هەستانەوەی ئەڵمانیادا.
یەكێك لە پســپۆڕانی فەلســەفەی هایدیگەر، 
دەنووســێت:  زۆرەوە  سەرســوڕمانێكی  بــە 
)ڕۆحی سەردەم ڕووە و هەر الیەك مل بنێت ، 

لە وێدا مارتن هایدیگەر بە دی دەكەیت(.
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بوون  و کات
یەكەمین كتێبی مارتن هایدیگەر و دوا 

وەرگێڕانی بۆ سەر زمانی فەرەنسی

د.هاشمساڵح
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فەیلەســوفی  كتێبێكــی  کات(،  و  )بــوون 
ئەڵەمانــی مارتــن هایدیگــەرە و ســاڵی 1927 
لــە چــاپ دراوە. بــۆ یەكەمیــن جــار بــەر لــە 
دووەم جەنگــی جیهانی، وەرگێڕدراوەتە ســەر 
زمانی فەرەنســی. ئەمەش دوای ئەوەی هنری 
كۆربــان هەســتا بــە وەرگێڕانی تــەواوی دەقە 
لــە دەزگای  بــەو مەبەســتەی  ئەڵمانییەكــەی، 
گالیمار باڵوی بكاتەوە، بەاڵم جەنگ بەرنامەی 
كارەكــەی وەســتاند و چەند بەشــێكی كتێبەكە 

نەبێت هیچی دیكەی لێ چاپ نەكرا.
لە ســەرەتاكانی جەنگی دووەمــی جیهانیدا 
کات(  و  )بــوون  نوێــی  هەڵبژاردەیەكــی 
باڵوكرایەوە، ئەمەیان جۆزیڤ ڕۆڤان وەریگێڕا 
بوو، لە گۆڤاری )ئەرباالت( كە لە شاری لیۆن 
دەردەچــوو دەســتی بــە باڵوكردنەوەیان كرد. 
پــاش كۆتاییهاتنــی جەنــگ ئەركــی وەرگێڕانی 
كتێبەكــە بــە ئەلفۆنــس و لهنســی مامۆســتای 
زانكۆی )لۆفان( سپێردراو، ئەویش بە هاوكاری 
ڕۆدۆلــف بۆهیــم دەســتیان بە كارەكــە كرد و 
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پێكــەوە 230 الپەڕەیان لە كــۆی 437 الپەڕە 
كە )قــەوارەی تەواوی كتێبەكەیــە(، وەرگێڕایە 
ســەر زمانــی فەرەنســی و لە هاوینــی 1964 
باڵوكرایــەوە، دوای ئــەوەش چەند جارێكی تر 

چاپكرایەوە.
لــە ســەرەتای حەفتاكانــدا دەزگای گالیمــار 
هەوڵیدا، ئەو بە شەی دیكەی كتێبەكە كە نەكرابوو 
بــە فەرەنســی وەربگێڕێــت و چاپــی بــكات. ئــەو 
كارەشــی بە جــان بۆڤرێ  ســپارد، دوای ئەوەی 
لــە ســەر چۆنییەتــی ڕێكخســتنی وەرگێڕانێكــی 
تەواوەتــی هــەر دوو بــە شــەكەی بە مەبەســتی 

یەكخستنی زمانی وەرگێڕانەكەی پێكهاتن.
هاتــە  نــوێ   وەرگێڕێكــی   1979 ســاڵی 
ڕیزەوە، ئەو وەرگێڕە نوێیە كە ناوی فرانســوا 
فــازان بــوو لە ســەر داوای جــان بوڤرێ  هات 
و دوای ئــەوەی لــە ســەرەتای ســاڵی 1980 
لەگــەڵ  مەســەلەیەی  بــەو  تایبــەت  بۆندێكــی 
دەزگای گالیمار مۆركرد، سەرلەنوێ  كەوتەوە 

وەرگێڕانی كتێبەكە.
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لــە  كتێبەكــەی  تــەواوی  كــە  وەرگێــڕ  دوا 
حوزەیرانــی 1985 بــۆ ســەر زمانی فەرەنســی 
مارتیتــۆ  بــوو.  مارتیتــۆ  ئیمانۆیــل  وەرگێــڕا، 
پێشــەكییەكەی بــەم دەســتەواژەیە دەســت پــێ 
گالیمــار  زوانــە  بــەم  )ئومێــدەوارم  كردبــوو: 
هەرچــی  بگەیەنێــت(.  چاپــی  بــە  ســەرلەنوێ  
وەرگێڕانەكەی فرانسوا فازانیشە، ئەوا هەنوكە لە 
كتێبخانەكان دایە و بۆ ئەنجامدانی ئەو كارەش، 

فازان پێویستی بە شەش دانە ساڵ هەبوو.
ئەوەتا لەو بارەیەوە دەڵێت: )وەرگێڕانی بوون 
و کات نەك دوای شەش ساڵ، بەڵكو دوای شەست 
ساڵ لە چاپە ئەڵەمانییەكەی و دە ساڵ پاش مردنی 
هایدیگەر تەواو بوو. ئەمەش مایەی سەرسوڕمان 
نییە، لە بەر ئەوەی كتێبەكەی ئیمانۆیل كانت ڕەخنە 
لە ئەقڵی پەتی، چاپی ئەڵەمانییەكەی ساڵی 1781 
باڵوبووەوە و لە ساڵی 1849 وەرگێڕدرایە سەر 

زمانی فەرەنسی(.
یەكێــك لــە خوێنەرەكانی هایدیگــەر دەڵێت: 
ســەر  بــۆ  ئــەو  نووســینەكانی  )وەرگێڕانــی 



119مارتنهایدیگهر

زمانێكــی تر، كارێكی تاقــەت پڕوكێنە. تەنانەت 
ئەوانەشــی ئەڵەمانی دەزانن، زۆر بە زەحمەت 
لە زمانی كتێبی بوون و کات تێ دەگەن. زمانی 
ئەم كتێبە لە زمانی كتێبێكی ترییەوە نزیكە، بە 

ناوی ڕێگا بەرەو قسەكردن(.
قورسی ئەم كتێبە بە پلەی یەكەم دەگەڕێتەوە 
بۆ ئەوەی، بە شێوەیەكی زۆر تایبەت نوسراوە 
و ڕێچكەیەكی نوێی بیركردنەوەی گرتۆتە بەر 
كــە فەرهەنگی زمانی فەلســەفی پێشــتر شــتی 
وای بە خۆیەوە نەبینیوە. واتە دەتوانین بڵێین: 
)مەسەلەكە پەیوەندی بە بەكارهێنانی زمانەوە 
نییــە، هێنــدەی پەیوەنــدی بــە هێنانــە ئــارای 

زمانێكی نوێوە هەیە(.
ئەمەش مانای ئــەوە ناگەیەنێت كە هایدیگەر 
تێرمێكــی تــازەی بۆ زمان داتاشــیوە، بەڵكو ئەو 
وەك هەر نوسەرێكی نوێ  لە ناو زمانی خۆیدا، 
خەریكــی داتاشــینی زاراوە بووە. ســەبارەت بە 
هیومانیــزم(،  دەربــارەی  )پەیامێــك  كتێبەكــەی 
دەنووسێت و دەڵێت: )ئەگەر هاتوو بۆچونەكانی 
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بە شــێوەیەكی پێویست نەگەیشتن، ئەوا هۆكەی 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی بە زمانێكی میتافیزیكیانە 
نووســراوە. ئەولەویــەت بــەر لــە وشــەو بەر لە 
فۆرمی تەعبیر كردن، بۆ دیاردەیە و تەنها دوای 
ئەویــش نــۆرەی چەمكەكان دێت(.. ئەوە قســەی 
هایدیگەر خۆیەتی كە لە ساڵی 1925 كردویەتی.
هەندێــك جــار تێكەڵێــك لە نێــوان )بوون و 
کات(ی هایدیگــەر و )بــوون و نەبوون(ی جان 
پــۆل ســارتەردا دەكرێــت، بەاڵم ڕاســتییەكەی 
ئەوەیە لە كاتێكدا ســارتەر سەرگەرمی دانانی 
)بــوون و نەبــوون( بــووە، كەم تــا زۆر ئاگای 
لــە )بــوون و کات( نەبــوە و نەیخوێندۆتــەوە. 
هەندێــك بیریــار وای بــۆ دەچن گەر ســارتەر 
بەر لە نووسینی )بوون و نەبوون( لە )بوون و 
کات(ی هایدیگەر ئاگادار بوایە، ئەوا فەلسەفەی 

هاوچەرخ ئاڕاستەیەكی دیكەی دەگرتە بەر!
لە )ســەرەتایەك بۆ میتافیزیك(دا هایدیگەر 
دەڵێــت: )بــوون و کات - هــەر بــە تەنها ناوی 
كتێبێك نییە، بەڵكو ئاماژە كردنە بۆ ئەركێك كە 
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پێویستە پێی هەستین و كاری پێ بكەین. ئەمە 
دەســپێكی پرســیار كردنــە و وەاڵمدانەوەشــی 
بــەرەو ڕێگایەكی دوور و درێژی مەعریفەمان 
دەبــات، بەاڵم مەعریفەیەكــی نادیار و فیكرێك 

كە بنەچە و سەرەتاكان بە بیردێنێتەوە(.
جان بۆڤرێ  كە هاوڕێی هایدیگەرە و یەكێكە 
لــە وانــەی پێــی سەرســامە و بــە وەرگێڕانــی 
كتێبەكانییەوە بۆ سەر زمانی فەرەنسی خەریكە، 
ســەبارەت بــە كتێبــی )بــوون و کات( دەڵێــت: 
)كتێبێكی ســەیر و ئەفسوناوییە، لە بەر ئەوەی 
ئەوانــەی دەیخوێننەوە نازانن لە كوێدا دەســت 
پــێ دەكات و لە كوێدا كۆتایــی دێت(. هەروەها 
دەڵێت: )من بۆ خۆم بەردەوام دەمپرسی دەبێت 
مەبەستی ئەم كتێبە چی بێت؟(. دۆستێكی تری 

هایدیگەر دەڵێت: )كتێبێكی پڕ پێچ و پەنایە(.
تەنانەت لە پایزی 1946 كاتێك جان بۆڤرێ  
داوای  بــە ســەردان دەچێتــە الی هایدیگــەر، 
ئــەوەی لێ دەكات تــا هەندێک  ڕوونكردنەوەی 
لــە ســەر كتێبــی )بــوون و کات( بداتێــت ، لــە 
وەاڵمــدا هایدیگــەر زۆر بــە هێمنــی و بــڕوا بە 
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خۆبوونەوە پێی دەڵێت: )گەر بە ڕاستی ئەمەت 
بــە الوە گرنگــە، ئەوا دەبێت بۆ ماوەی بیســت 
ســاڵ خۆتی بۆ تەرخان بكەیــت، تا بتوانیت لە 

ناوەڕۆكی ئەو كتێبە بگەیت(.
بۆڤــرێ  دەڵێــت: )بۆچونەكــەی هایدیگــەرم 
پەســەند كرد و كەوتمــە تاوتوێكردنی بوون و 
کات، بــەاڵم ئەمــە دوای خــۆ ئامــادە كردنێكی 
تــەواو و بــە دواداچونێكــی وردی ئاقارەكانــی 
فەلســەفەی هاوچــەرخ(. ســەرئەنجام بۆڤــرێ  
گەیشــتە ئــەوەی بڵێــت: )كتێبــی بــوون و کات 

جیهانی فیكری ڕاچڵەكاند(.
هێربێرت ماركــۆزە یەكێك لە خوێندكارانی 
هایدیگــەر لە كاتی دەرچوونــی )بوون و کات(
دا، كتێبەكــەی بــە سەرســوڕهێنەر وەســفكرد. 
ئــەم  )نووســینی  وتــی:  میشــێلیش  جــۆرج 
كتێبــە توشــی شــۆكی كردیــن(. بــە هــەر حاڵ 
هایدیگــەر دوای دەرچوونــی )بــوون و کات(، 
كــرد.  پەیــدا  زۆری  ناوبانگێكــی  و  شــۆرەت 
ڕەنگــە هۆكارەكەشــی ئــەوە بووبێــت كــە بــە 
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جەســوری و بوێرییەكی كەم وێنەوە، دەســتی 
بۆ مەســەلەگەلێكی وا بردبێت بەر لەو جگە لە 

هۆسێرل، كەسی دی قەرەی نەكەوتبوو.
لــە گەرمــەی ئــەو سانســۆر و گەمارۆیەی 
خرابووە سەر بە كارهێنانی چەمكی )كەینونە( 
ســەرلەنوێ   فەلســەفییەكاندا،  قوتابخانــە  لــە 
هۆســێرل و دوای ئەویش هایدیگەر دەســتیان 
دایەوە زیندوكردنەوەی ئەو چەمكەو بە وەش 
كەوتنە شكاندنی ئەو ترادسیۆنە فیكرییەی لەو 

كاتەدا بااڵدەست بوو.
كۆنــە  چەمكێكــی  )كەینونــە(  ئەگەرچــی 
بۆڤــرێ   جــان  وەك  بــەاڵم  مێــژوودا،  لــە 
دەڵێــت: )هایدیگــەر توانیــی بــە ســەر لــە نوێ  
بەكارهێنانــەوەی، مانایەكــی ئەوەندە نوێی پێ 
ببەخشێت كە لە ڕەگوڕیشەوە بیگۆڕێت(. هەر 
بــە پێی قســەكانی بۆڤــرێ،  چەمكــی )كەینونە( 
مەســەلەی  خســتنەڕووی  مایــەی  نابێتــە 
جیاوازتــر  مەســەلەیەكی  بەڵكــو  میتافیزیــكا، 

دێنێتە ئاراوە.
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)بوون و کات( كێشەیەكی نوێ  باس دەكات، 
بــەاڵم لە چوارچێوەی ئەو تێزەدا كە لە كۆنەوە 
لە ئارادا بووە و بە )كەینونەوە( سەرقاڵ بووە. 
واتا كتێبەكەی هایدیگەر هەر بە تەنها وتەزایەك 
نییە دەربارەی )كەینونە( و هەوڵی خستنەڕووی 
بــدات، بەڵكــو لــە هەمان كاتــدا الیەنێكــە یاخود 

ڕەهەندێكە لە ڕەهەندە شاراوەكانی فەلسەفە.
)كەینونە( ســەر لە بەر جیاوازە لە )هەبوو(، 
واتە لە تەواوی ئەو شتانەی لە گەردوندا هەن. 
لێرەوە چەمكی )كەینونە( مانا و حەقیقەتی بوون 
دەگرێتــەوە. ئــەو ڕووبــەرەی دەكەوێتــە نێوان 
)بــوون( و )هەبــوو(ەوە، ناوەندێكە یۆنانییەكان 
ناویــان لێناوە بە بــێ  ئەوەی بیری لێ بكەنەوە. 
ئەمەش ئەو نهێنیەیە كە ڕەسەنایەتی پرسیاری 

هایدیگەرمان بۆ بەیان دەكات.
باشــترین ناســاندنی فیكری هایدیگەر، ئەم 
دەســتەواژەیەی جــان بۆڤرێ یــە كــە دەڵێــت: 
)فیكــری هایدیگــەر نە كــورت دەكرێتەوە و نە 
دەشــخرێتەڕوو، فیكــری ئــەو تروســكاییەكی 



125مارتنهایدیگهر

ســەیر و نــا ئاســاییە كــە لــە جیهانــی تــازەوە 
ســەرچاوە دەگرێت، لە قســەكرندا بەرجەســتە 
دەبێــت، ســنورەكانی زمانی بــاو دەبەزێنێت  و 
پێگەی مرۆڤ لە بووندا دەخاتە مەترسییەوە(. 
و  فیكــر  ئاینــدەی  بــە  ســەبارەت  كاتێكیــش 
دەكرێــت،  لــێ  پرســیاری  بیروبۆچونەكانــی 
هایدیگــەر لــە وەاڵمــدا دەڵێــت: )دوای چەندین 

سەدەی تر لە فیكری من تێدەگەن(.
ئەمە بە سە بۆ ئەوەی بزانین بۆچی لە ڕۆژگاری 
ئەمڕۆمانــدا، گرنگییەكــی ئەوتــۆ بــە فیكــری ئەو 
نادرێت  و وەك پێویست جێی بایەخ نییە. هاوكات 
هایدیگــەر نەیتوانــی قوتابخانەیەكــی تایبــەت بــە 
خۆی دروست بكات كە تەبەنی بیروبۆچونەكانی 
بــكات و بــەردەوام كار لە ســەر تێزەكانی بكات، 
هــەر بۆیــە تا لە ژیاندا بوو كاریگەریی ســنوردار 
بــوو. هەروەهــا دوای مردنیشــی زمانــە تــازە پڕ 
گــرێ  و گۆڵەكەی و فەلســەفە قورســەكەی، دوو 
بەربەســتی گەورە بوون لە وەی فیكری بتوانێت 
پەلوپۆ بهاوێت، تەشــەنە بكات، الیەنگر و شــوێن 

كەوتوو بۆ خۆی پەیدا بكات.
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كورتەیەك دەربارەی ژیانی هایدیگەر:
مارتن هایدیگەر ســاڵی 1889 لە ئەڵەمانیا 
هاتۆتــە دنیــاوە. باوكــی خزمەتــكاری كڵێســا 
و دایكــی ڕەچەڵەكێكــی گوندنشــینی هەبــووە. 
بــە منداڵــی فێــری زمانــی یۆنانی بوە و ســاڵی 
فرایبــۆرگ  لــە  ئامادەیــی  خوێندنــی   1907
تــەواو كــردووە. یەكەمیــن كتێبــی فەلســەفی 
خوێندبێتییــەوە و پرســیاری دەربارەی مانای 
كەینونــە ال دروســت كردبێــت، كتێبێــك بووە، 

دەربارەی فیكری ئەرستۆ.
خوێندنــی زانكــۆی لــە كۆلێــژی تیۆلۆژیا و 
دواتــر لــە كۆلێژی زانســت دەســت پێكردوه  و 
لەو ماوەیەدا )باســكال، هیگڵ، شــیلینگ، نیچە، 
دیلتــی، هۆســێرل، كیركەگۆر، دۆستۆیڤســكی، 
هۆڵدەرلیــن، ڕێلكــە و تراكلــی ( خوێندۆتــەوە.. 
بــە درێژایــی تەمەنی خوێنەرێكــی بەردەوامی، 
و  تــازە  فەلســەفییەكانی ســەردەمی  تێكســتە 

قۆناغی كالسیكی یۆنانی بووە.
1911دا  و   1909 ســااڵنی  نێــوان  لــە 
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ئەگەرچی لە سەر خوێندنی تیۆلۆژیا بەردەوام 
زاڵتــر  فەلســەفی  ئاڕاســتەی  بــەاڵم  بــووە، 
دەبــوو. ســاڵی 1913 دكتۆرای لە فەلســەفەدا 
وەرگرتــووە  بۆتــه  مامۆســتای یاریــدەدەر لــە 
زانكــۆی فرایبــۆرگ. لــە هەمان زانكۆدا ســاڵی 
1916، هۆســێرل وەكی مامۆســتایەك دەست 

بە كار بووه .
كــە  بێتــری  ئەلفریــدە   1917 ســاڵی 
خوێندكارێكــی خــۆی بــوو لە زانكــۆ، دەهێنێت 
و خێــزان دروســت دەكات. ســاڵی 1918 بــە 
مەبەســتی خزمەتی ســەربازی، دەچێتە ڕیزی 
بێتــری  ئەلفریــدە  لــە  كــوڕی  دوو  ســوپاوە. 
دەبێــت، یەكەمیــان ســاڵی 1919 و دوەمیــان 
ســاڵی 1920. بە هاوكاریی بیتری هاوسەری 
توانی لە تودنوبرگ كوخێك دروســت بكات و 
كاتــی حەوانەوە و نووســینی خۆی لە وێدا بە 
ســەربەرێت. ســاڵی 1926 لە نووسینی كتێبی 
)بــوون و کات( دەبێتەوە و پێشكەشــی دەكات 
بە هۆســێرلی مامۆستای. ساڵی 1923 دەبێتە 
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مامۆســتا لــە زانكــۆی ماربــۆرگ و تــا ســاڵی 
1928 لە ســەر ئــەو كارەی بەردەوام دەبێت، 
لەو سەردەمەدا زانكۆی ماربۆرگ گەورەترین 
مەڵبەندی ڕۆشــنبیری )كانتییە نوێیەكان( بووە 

لە ئەوروپادا.
ئەدمۆند هۆســێرل چاكەی زۆری بە ســەر 
هایدیگەرەوە هەبوو، چونكە ئەو لە دامەزراندنی 
و  كــرد  پشــتیوانی  ماربۆرگــدا  زانكــۆی  لــە 
هەروەها یارمەتیشیدا، بۆ ئەوەی كتێبی )بوون 
و کات( لــە باڵوكــراوەی )ڕێبەری فەلســەفە و 
باڵوبكاتــەوە  فینومینۆلــۆژی(دا  توێژینــەوەی 
كــە هۆســێرل خۆی سەرپەرشــتی دەكــرد. بە 
باڵوكردنــەوەی ئەو كتێبە لــەو باڵوكراوەیەدا، 
هایدیگــەر توانیی لە دەروازەیەكی پانوپۆڕەوە 

پێبخاتە ناو دنیای فەلسەفەوە.
ئەو كتێبە بە هرەیەكی ڕادیكاڵی الی مارتن 
هایدیگــەری الو بــە دەرخســت و هــەر لە گەڵ 
دەرچوونیدا، ئەســتێرەی بەختــی )نیوکانتیزم(  
بەرامبەریشــدا  لــە  چــوو.  ئاوابــوون  بــەرەو 



129مارتنهایدیگهر

فینۆمینۆلۆژیــا شــوێنی خۆی دەكــردەوە، بەو 
پێیەی لەو ســەردەم و ڕۆژگارەدا ڕەسەنترین 
ئاقاری فیكری بوو. لە نێوان ســااڵنی 1927-
1928 وەك بابەتێك )ڕەخنەی لە ئەقڵی پەتی( 
الی ئیمانوێــل كانتــی هەڵبــژارد، بۆ ئــەوەی لە 
وەرزی خوێندنــی زانكــۆدا بــە خوێندكارانــی 

بڵێتەوە.
هایدیگەر پێی وابوو فەلسەفە بە شێوەیەكی 
ئاســۆیی بــەرەو پێش ناچێت، بەڵكــو بۆ خۆی 
كاركردنێكــی بەردەوامــە لــە نــاو ژمارەیــەك 
هــاوكات  و  هەمەجــۆردا  بچوكــی  بابەتــی 
ملمالنێیەكی ئازادانەیە كە ڕەگەزی مرۆڤایەتی، 
لەگەڵ ئەو شــەوەزەنگ و تاریكییەی هەمیشــە 
لە زیادبووندایە، ئەنجامی دەدات. هەر دەســت 
كەوتێكی فەلســەفی كە الیەنێكی تاریكی بوون 
ڕوونــاك دەكاتەوە، لە هەمان كاتیشــدا كەلێنی 

تاریكییەكی تازەتر دەكاتەوە.
دوای خانەنشین كردنی، هۆسێرل پێشنیاری 
كــرد هایدیگەر وەك مامۆســتایەك لە زانكۆی 
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فرایبۆرگ شــوێنی بگرێتەوە، ئەمەش لە ساڵی 
1928دا بــوو. ســاڵی دواتــر هایدیگــەر كتێبی 
)كانت و كێشــەی میتافیزیك(ی باڵوكردەوە و 
پێشكەشــی كــرد بە گیانی ماكس شــیللەر. لەو 
ماوەیــەدا ڕازی نەبوو بــە وەی، بچێتە بەرلین 
و لە زانكۆی ئەوێدا وەك مامۆستای فەلسەفە 
دەســت بەكار بێت. ســاڵی 1933 ســەرلەنوێ  

هەمان داواكاری ڕەتدەكاتەوە.
هەقیقــەت(  )جەوهــەری  هایدیگــەر 
دەقــی  لــە  بریتییــە  ئــەوەش  باڵودەكاتــەوە، 
برێمــن و  لــە   1930 كــە ســاڵی  لێكچەرێــك 
دوای ئــەوەش بــە دوو مانــگ، لــە ماربــۆرگ 
لــە درێســدن   1932 فرایبــۆرگ و ســاڵی  و 
پێشكەشــی كردبوو. ئەو كتێبەی خستنەڕووی 
فەلســەفەی فینۆمینۆلۆژی بوو بە شــێوەیەكی 
چــڕو قــوڵ، وەك ئــەوەی لــە كتێبــی )بوون و 

کات(دا هاتبوو.
لــەو بیســت الپەڕەیــەی ئــەو لێكچەرەیــدا، 
سنوورە سەرەكییەكانی بیروبۆچونی داهاتوی 
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خــۆی دیــاری دەكات و دەتوانیــن بڵێیــن هــەر 
لەوێشدا، هایدیگەر پەیوەندیی نێوان فیكر لەگەڵ 
هونەر بە گشتی و شیعر بە تایبەتی دەدۆزێتەوە. 
لەو ماوەیەدا ژمارەیەك خوێندكاری هەبووە كە 
دواتر دەبنە بیریاری دیار و ناســراو، وەك: )ج. 

باتوكا و هێربرت ماركۆزە(.
لــە نیســانی 1932 هایدیگــەر قایــل دەبێت 
بــە وەی، ببێتــە ســەرۆكی زانكــۆی فرایبۆرگ. 
ئەمــەش هاوكاتی گۆڕانكاری سیاســی بوو لە 
ناو ئەڵەمانیادا و حكومەت بە هۆی بۆچونەكانی 
ســەبارەت بە مەركەزیەتــی فیكری لە زانكۆدا، 
پەرۆشــی ئەوە بوون پۆســتی سەرۆكی زانكۆ 
بدەن بەو. دواتر هایدیگەر ئەمە بە گەمژەترین 
و ناچێزتریــن بڕیــار دەداتــە قەڵەم لــە ژیانیدا. 
هــەر بۆیــە زووبــەزوو لە پاش مــاوەی كەمتر 
لە ســاڵێك، دەســت لە كار كێشــانەوەی خۆی 

ڕادەگەیەنێت.
پاشــان ڕوودەكاتــە گرنگــی دان بە شــیعر 
هۆڵدەرلیــن  دەربــارەی   ،1934 ســاڵی  و 
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دەنووســێت. ســاڵی 1935 سەرلەنوێ  دێتەوە 
ســەر نووســینی )ســەرەتایەك بۆ میتافیزیك( 
كــە  پرســیارێكی ســەرەكی  هــەر  پێیوایــە،  و 
ناچــاری  بــە  بكرێــت،  فەلســەفە  ئاڕاســتەی 

دەكەوێتە دەرەوەی ساتەوەختی ئێستاوە.
جارێكــی تــر و لــە فرایبــۆرگ لێكچەرێــك 
پێشــكەش  هونــەر(  )ســەرچاوەی  دەربــارەی 
دەكات و دوای ئــەوەش لــە ڕۆمــا، وانەیــەك 
شــیعر(  چییەتــی  و  )هۆڵدەرلیــن  دەربــارەی 
دەڵێتەوە.  ساڵی 1936 فەلسەفەی شیلینگ و 
نیچــە بە خوێندكارەكانــی دەڵێتەوە، ئەوەش تا 
ســاڵی 1940 بەردەوام دەبێت. ســاڵی 1938 
لێكچەرێكی ســەبارەت بە دیمەنی جیهانی نوێ  
)وەك ئەوەی میتافیزیك دەیبینێت (، پێشــكەش 
كــرد و تێیــدا بۆ یەكەم جار، هەوڵی هێنانە بەر 

باسی تەكنۆلۆژیا بەدی دەكرێت.
ســاڵی 1939 بەرنامــەی چەنــد وانەیەكــی 
تایبەتی ڕێك دەخات و ئەو وانانەشــی تایبەت 
كــرد بە ئەرنســت جۆنجــەر، بــەاڵم نازییەكان 
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جەنگــی  كاتێــك  بیڵێتــەوە.  پێنــەدا  ڕێگەیــان 
وتنــەوەی  هــات،  كۆتایــی  جیهانــی  دووەمــی 
وانەیــان لــە زانكۆكاندا لێقەدەغە كرد و لە پای 
ئەوەشــدا فریتزی برای، لێرە و لەوێ  دەســتی 
كــرد بە باڵوكردنــەوەی دەستنووســەكانی، لە 
ترســی ئەوەی نەبادا بــزر ببن یاخود بە هۆی 

بۆمبارانەوە تێدابچن.
ســاڵی 1945 بــۆ یەكەم جار جــان بۆڤرێ  
و میرلۆپۆنتــی و ژان پۆڵ ســارتەر، دەقەكانی 
و  كــرد  هایدیگــەر  الی  ڕەوانــەی  خۆیانیــان 
ئەویــش نامەیەكــی ئاڕاســتەی ســارتەر كــرد، 
تیایــدا داوای لــێ دەكات ســەردانی تودنوبرگ 
و  كاركــردن  پێكــەوە  مەبەســتی  بــە  بــكات 
لێكۆڵینەوەی فەلسەفی هاوبەش، بەاڵم سارتەر 
نەیتوانــی وەاڵمی داواكــەی بداتەوە و تەنها لە 
نێوان سااڵنی 1952-1953 دەرفەتی ئەوەی 

بۆ ڕەخسا، پەیوەندی بە هایدیگەرەوە بكات.
ســاڵی 1947 كتێبــی )پەیامێــك دەربارەی 
كارەشــی  ئــەو  و  دەنووســێت  هیومانیــزم( 
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پێشــكەش بە جان بۆڤرێ  دەكات. دەكرێت ئەم 
كتێبەی وەها بدرێتە قەڵەم كە ڕوونكردنەوەی 
ئەو دید و بۆچونانەیە ساڵی 1927 لە )بوون 
و کات(دا باســی كــردوون. هەروەهــا هەندێك 
ڕوونكردنــەوەی دیكە لە خــۆ دەگرێت، بۆ خۆ 
جیاكردنــەوە لــەو تەوژمــی بوونگەراییەی ئەو 

كاتە لە فەرەنسا لە برەو و هەڵكشاندا بووە.
دەبــارەی  )پەیامێــك  باڵوكردنــەوەی 
ورووژاندنــی  مایــەی  دەبێتــە  هیومانیــزم(، 
مشــتومڕێكی دور و درێــژ لەگــەڵ ماركســیزم 
دا. ســاڵی 1951 وەك مامۆســتایەكی پسپۆڕ، 
دەگەڕێتەوە زانكۆ و تا ســاڵی 1957 لە ســەر 
ئــەو كارەی بــەردەوام بــووە. لــەو ماوەیــەدا 
بابەتــی فیكــر )وەك مانای فیكــر چییە؟ یاخود 
چی وامان لــێ دەكات بیربكەینەوە؟(، تەوەری 
ســەرەكی باســەكانی دەبێــت...  ســاڵی 1976 
ســەرمایەیەكی  و  دەکات  دوایــی  كۆچــی 
دەوڵەمەنــدی فیكــری و فەلســەفی، لــە دوای 

خۆی بۆ بەجێهێشتین.
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مارتن هایدیگەر لە فەرەنسا

د.هاشم ساڵح
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لــە ژێــر ناونیشــانی )مارتــن هایدیگــەر لــە 
دۆمینیــك  فەرەنســایی  توێــژەری  فەرەنســا(، 
جانیكــۆ كتێبێكــی قــەوارە گــەورەی بــە دوو 
بــەش ســەبارەت بــە چۆنییەتی گواســتنەوەی 
فەلسەفەی هایدیگەر لە ئەڵمانیاوە بۆ فەرەنسا 
بە چاپ گەیاند. جانیكۆ مامۆســتای فەلسەفەیە 
لــە زانكــۆی )نیــس(  و پرۆژەكــەی پرۆژەیەكی 

گەورە  و سەرنجڕاكێشە.
بیریارێــك  جــارە،  یەكەمیــن  بــۆ  ئەمــە 
هەڵدەستێت بە تاوتوێكردنی كاریگەری مارتن 
هایدیگەر لەسەر كایەی ڕۆشنبیری فەرەنسی. 
لە بەشی دووەمی ئەم كتێبەدا، نوسەر النیكەم 
تەواوی هایدیگەرییەكانی فەرەنسا دێنێتە قسە، 
هەر لە كۆستاس ئەكسلیۆسەوە تا مێشل دیگی 

 و ژاك دێریدا و ژان بێرڤای  و … هتد.
هەر یەكێك لەوانە بە دوور و درێژی باسی 
پەیوەنــدی خــۆی لەگــەڵ هایدیگــەردا دەكات.. 
چۆنچۆنی ناسیویانە یاخود كەی بۆیەكەم جار 
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تێكســتەكانیان خوێندۆتــەوە. ئــەم گفتوگۆیانە 
چێژ به خشن و مرۆڤ لە خوێندنەوەیان بێزار 

نابێت.
لــە ڕاســتیدا ئــەو ئیشــكالیەتەی ئــەم كتێبە 
باســی دەكات، گشــتییە و سەرەڕای گرنگیشی 
هایدیگەر تێدەپەڕێنێت . ئەو پرسیارەی دەكرێت 
بــەم جۆرەیــە: )چــۆن كارلێكــی كولتــووری لە 
نێــوان دوو ژینگــەی جیــاواز، یــان دوو زمانی 
دوور لــە یەك، وەك زمانی ئەڵەمانی  و زمانی 
فەرەنسی ڕوودەدات؟ لە پرۆسەی گواستنەوە 
لــە زمانێكــەوە بــۆ زمانێكــی دی، یاخــود لــە 
كولتوورێكەوە بۆ یەكێكی تر، چی ڕوودەدات؟ 
ئایــا هایدیگەری فەرەنســی هەمان هایدیگەری 
پرۆســەی  ئەنجامــی  لــە  یاخــود  ئەڵەمانییــە، 
گــۆڕان  هەندێــك  گواســتنەوە  و وەرگێڕانــدا، 
بە ســەر كارئەكتــەری خــۆی  و بیروبۆچونیدا 

دێت؟(.
دەكرێت هەمان پرســیار ئاڕاســتەی كایەی 
ڕۆشــنبیری عەرەبیش بكەین: )ئایا ســارتەری 
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فەرەنســییە،  ســارتەری  هەمــان  عەرەبــی 
یاخــود ماركســی عەرەبــی، خــودی ماركســی 

ئەڵەمانییە؟(.
خوێنــەری ئاســایی پێــی وایــە یەك شــتن، 
مێــژووی  بــواری  پســپۆڕی  ئەوانــەی  بــەاڵم 
فیكــرن، دەزانــن واقیــع واناڵێــت. بێگومان ئەم 
بەراوردكردنــە زوڵــم لــە كایــەی ڕۆشــنبیری 
فەرەنســی دەكات، لــە بــەر ئــەوەی لــە بواری 
زۆر  دەقەكانــدا  گواســتنەوەی  و  وەرگێــڕان  
جدیتــرە، هەروەها لە بەر ئەوەی لە پرۆســەی 
ســەرچاوە  لەگــەڵ  كولتــووری  هەماهەنگــی 

بیانییەكاندا، توانایەكی زۆر زیاتری هەیە.
کولتــووری فەرەنســی دەتوانێــت بــۆ یەك 
دەق، زیــاد لــە وەرگێڕانێــك بەردەســت بخات  
و تێكســتەكانی هایدیگەریــش، زیــاد لە جارێك 
فەرەنســی.  زمانــی  ســەر  وەرگێڕدراونەتــە 
ئەمــەش شــتێكە تــا ئێســتا كایەی ڕۆشــنبیری 

عەرەبی، دەستی بە سەریدا ناشكێت.
ســەرەڕای ئــەوە پرۆفیســۆر جانیكــۆ، دان 
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بــە زیان  و خراپی هەندێك لــەو وەرگێڕانانەدا 
دەنێت كە كراون. لەو پێشــەكییە گشــتییەدا كە 
بۆ بەشی یەكەمی كتێبەكەی نووسیوە، دەڵێت: 
)وەرگێڕانی هایدیگەر لە الیەن ئێمەوە، ئیتر بە 
شێوەیەكی باش بێت، یان خراپ، مەسەلەیەكی 
الوەكــی نییە. هەندێك جار وەرگێڕانەكان باش  
جاریــش  هەندێــك  بــوون  و  ســەركەوتوو  و 
خــراپ  و بێكەڵك بوون! لە ڕاســتیدا وەرگێڕان 
هەمیشە ڕەنگدانەوەی باكگراوند  و نییەتی ئەو 
كەســانەیە پێــی هەڵدەســتن. وەرگێــڕكاران بە 
باڵیۆزی سەردەمانی كۆن دەچن كە دەیانتوانی 
شــەڕ لــە نێــوان دوو واڵتــدا دروســت بكــەن، 
یاخود بە پێچەوانەوە لێكیان نزیك بخەنەوە  و 

پەیوەندییان بە هێزتر بكەن(.
ئەمە ئەوە دەگەیەنێت وەرگێڕانی بابەتی بە 
شێوەیەكی ڕەها بوونی نییە، بەاڵم مەحاڵی ئەم 
شتە ئەوە ناگەیەنێت كە هەموو وەرگێڕانەكان 
وەكــو یەكن. ئاشــكرایە وەرگێڕانی چاك وەك 
وەرگێڕانی خراپ نییە. بەڵگەش بۆ ئەمە ئەوەیە 
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كــە هەتــا ئیســتاش، خەڵكــی بــە چاكی باســی 
یەكەمین وەرگێڕانی هایدیگەر بۆ ســەر زمانی 
فەرەنســی دەكەن كە خۆرهەاڵتناســی ناسراو 
)مێــژووی  كتێبــی  خاوەنــی  كۆربــان،  هنــری 

فەلسەفەی ئیسالمی( ئەنجامیدا.
كۆربان ســاڵی 1938 واتــە بەر لە جەنگی 
دووەمــی جیهانی، دەقە بە ناوبانگەگەی مارتن 
وەرگێڕایــە  چییــە(ی  )میتافیزیــكا  هایدیگــەر 
كتێبــە  چــی  هــەر  فەرەنســی.  زمانــی  ســەر 
مەزنەكەشــییەتی )بــوون  و كات(، بەم دواییانە 
نەبێت بە تەواوەتی وەرنەگێڕدرایە سەر زمانی 

فەرەنسی.
پســپۆڕ  دوو  الیــەن  لــە  كات(  و  )بــوون  
تەرجەمــە  دوو  هایدیگــەردا  فەلســەفەی  لــە 
باڵوكرایــەوە   1985 ســاڵی  یەكێكیــان  كــرا، 
دووەمیشــیان ساڵی 1986! لە نێوان ئەو دوو 
وەرگێــڕەدا ملمالنێیەكــی تونــد و تیــژ ڕوویدا، 
ئەمەش وایكرد ئەو مەسەلە ئەبەدییە بێتە ئارا 
كە پەیوەندی بــە هەموو وەرگێڕانێكەوە هەیە. 
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مەســەلەكەش ئەوەیــە: )ئایا دەبێــت دەقاودەق 
تێكســتێك وەرگێڕین، یاخود ئەوەی پێویســتە 
گواستنەوەی ناوەڕۆك  و ڕۆحی بابەتەكەیە؟(. 
مــن لــە الی خۆمــەوە الیەنگــری دووەمیانم  و 
ئەوەیانــم پێ  باشــە، بە تایبــەت كە بە درێژایی 
چارەكــە ســەدەیەك  و تــا ئێســتاش خەریكــی 

پرۆسەی وەرگێڕانم.
هــەر چۆنێــك بێــت هایدیگــەر یەكێكــە لــە 
وانــەی، كێشــە و ملمالنێــی فیكــری لــە كایەی 
ڕۆشــنبیری فەرەنســیدا لــە ســەر درووســت 
بووە. هەڵبەتە خۆی دەســتی لەو مەســەلەیەدا 
نەبــووە، بەڵكــو ڕۆشــنبیرانی فەرەنســا لە ناو 
خۆیانــدا بــە شــەڕهاتن لە ســەری، ئەویش بۆ 
یەكالیی كردنەوەی كێشەكانی نێوانیان. یەكێك 
لەو شــەڕانە لە ســەر وەرگێڕانی كتێبی )بوون  
و كات( بەرپــا بــوو، بــەاڵم شــەڕی گــەورەی 
ئایدیۆلۆژی لە ســەر كتێبەكەی ڤیكتۆر ڤاریس 
)هایدیگــەر  و نازیــزم( ڕوویــدا كــە لــە ســاڵی 

1987 چاپكرا.
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لەگەڵ دەرچوونیدا ڕۆژنامەكانی فەرەنســا 
شــااڵوێكی بــێ ئامانیــان دەســت پێكــرد، بــۆ 
لێدانــی هایدیگــەر  و كورتكردنــەوەی تــەواوی 
فیكر  و فەلســەفەكەی بۆ پێداهەڵدان و ستایش 
پڕوپاگەنــدە  هەڵمەتــی  ئــەم  نازیــزم!  کردنــی 
كردن  و ناوبانگ زڕاندنە، شــتێكی ترســناكە و 
بە پرۆســەی كوشــتن  و پاكتاو كردن دەچێت، 
بــەاڵم لــە بەرامبــەر ئــەو شــااڵوە ناڕەوایــەدا، 
فیكری هایدیگەر بە سەركەوتویی هاتە دەرێ .
تا ئێســتاش بەردەوام خەڵك بەرهەمەكانی 
دەخوێننــەوە، لە ســەری دەنووســن  و دكتۆرا 
لە ســەر فەلســەفە و مەزنییەکــەی وەردەگرن. 
هایدیگــەر  ناگەیەنێــت  ئــەوەش  مانــای  ئەمــە 
هیــچ هەڵەیەكــی نەبــووە  و بــێ  گوناهــە، بەاڵم 
كــەس ناتوانێــت لــە ڕێی پڕوپاگەنــدە  و درۆی 
هەڵبەســتراوەوە، فیكــر و حەقیقــەت زینــدە بە 

چاڵ بكات.
ئاشكرایە وێنەی هایدیگەر لە ئەڵمانیا، زۆر 
جیــاوازە لــەو وێنەیەی لە فەرەنســادا هەیەتی. 
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لــە ئەڵمانیــادا پــاش جەنگی دووەمــی جیهانی، 
فیكــری لەگــەڵ فیكــری نیچــەدا سانســۆریان 
لە ســەر دانراو بــە گومــان دەورەدران. كەس 
نەیدەتوانــی بــە شــێوەیەكی بابەتــی باســیان 
بــكات، لە بەرئــەوەی گرێی دەرونــی ئەڵەمانی 
واتــە گرێی هەســت كردن بە گونــاه و تاوان-، 
بــواری ئــەوەی نە ئــەدا بە هێمنی  و ســەنگینی 

تاوتوێی فیكری ئەوان بكرێت.
بــەاڵم پێدەچێــت مەســەلەكان بــەرەو ئەوە 
بــڕۆن گۆڕانیــان بــە ســەردا بێــت، بــە تایبەت 
پاش ئەوەی گێرهارد شــرۆیدەری ڕاوێژكاری 
ئەڵمانیای گەنج  و بەهێز، بە توندی دژی ئەوە 
وەستایەوە كە نابێت تا قیامەت، ئەڵمانەكان بە 

تاوانی نازیزم سەركۆنە بكرێن!
بەاڵم لە فەرەنسا ڕۆشنبیران بە دەست ئەو 
گرفتــەوە نــا ناڵێنن  و ئەو گرێیەیان نییە، لە بەر 
ئــەوە پێشــوازییەكی بە شــكۆیان لــە هایدیگەر 
كرد. بە وەش ئەڵمانەكانیان توشی شۆك كرد. 
كاتێك هایدیگەر دوای جەنگی دووەمی جیهانی، 



144

یان لە ســااڵنی پەنجا و شەســتەكاندا سەردانی 
فەرەنســای دەكــرد، وەك ســەرۆك دەوڵەتێــك 
پێشــوازی لــێ دەكــرا. وەها ستایشــیان دەكرد، 

وەك ئەوەی ئەفالتون، یان ئەرستۆ بێت.
یورگــن  وەك  فەیلەســوفێكی  ئەگەرچــی 
كتێبــی  كــە  دەنێــت  وەدا  بــە  دان  هابرمــاس 
هایدیگــەر  مارتــن  1927(ی  كات،  و  )بــوون  
گرنگترین كتێبی فەلســەفییە كە لە دوای كتێبی 
هیگڵــەوە  1807(ی  ڕۆح،  )فینۆمینۆلۆژیــای 
دەرچووبێت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا هابرماس 
ناتوانێت بە شــێوەیەكی بابەتی قسە لە فیكری 
هایدیگەر، یان نیچە بكات، لە بەر ئەوەی وەك 
ئــەوان ئەڵمانیــە و گرفتــاری گرێــی نازیزمە و 
ناتوانێــت یــەك وشــە بڵێــت. لە بەشــێكی تری 
ئــەم كتێبــەدا دۆمێنیــك جانیكــۆ دەڵێــت: )بــە 
درێــژای حەفتــا ســاڵ هایدیگــەر لــە ناوەنــدی 
ژیانــی کولتــووری فەرەنســیدا بــووە، واتــە لە 
ســاڵی 1930 تــا ســاڵی 2000، بــەاڵم ئامادە 
بوونــی بە شــێوەیەكی بــەردەوام  و وەك یەك 
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نەبــووە و چەنــد قۆناغێك هەیە، لە پێشــوازی 
كــردن  و مامەڵە كردن لەگەڵ فیكری ئەودا. به 
 گشــتی دەتوانین بڵێین دوو قۆناغی ســەرەكی 
هــەن: قۆناغــی بــەر لــە تیرۆركردنی لــە الیەن 
ڤیكتۆر ڤاریاســەوە، ئەویش بە تاوانبار كردنی 

بەنازیزم  و قۆناغی پاش ئەوە(.
دەڵێــت:  جانیكــۆ  قســەكانیدا  درێــژەی  لــە 
هایدیگــەر   نێــوان  زۆری  جیــاوازی  )ســەرەڕای 
و نیچــە، بــەاڵم ئــەوەی كۆیان دەكاتــەوە  و خاڵی 
هاوبەشــی نێوانیانــە، ئەوەیــە هــەر دووكیــان لــە 
فەرەنســادا پێشــوازییەكی گــەرم  و تایبەتیــان لێ 
كــرا. ئەوان بە جۆرێك ناوەندە ڕۆشــنبیرییەكانی 
فەرەنســا پێشــوازی لێ كردن تا گەیشتنە ئاستی 
ئــەوەی ببنە دوو فەیلەســوفی فەرەنســی تەواو.. 
هایدیگــەر  و نیچــە بە جۆرێك لــە گەڵمان تێكەاڵو 
بــوون، وەك دوو فەیلەســوفی بیانــی نەمانــەوە 
و بــوون بــە یەكێــك لــە ئێمــە. ئەمەش بــە فیعلی 
دیاردەیەكی سەرنجڕاكێشــە، بە تایبەت هایدیگەر 
كەسێك بووە ستایشێكی زۆری ڕۆحی جێرمانی 
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كردووەو فەیلەسوفێكی لوت بەرزبووە، بەاڵم نیچە 
ڕەخنەی زۆری لە ئەڵەمانەكان دەگرت  و تەنانەت 
جنێویشــی پێ دەدان، كۆی لە وەش نەدەكردەوە 
فەرەنسییەكانی لە ئەوان پێ باشتر بێت. زۆر جار 
سەرسامی خۆی بە ڕۆحی فەرەنسی دەربڕیووە 
 و بە ڕۆح قورسی ئەڵەمانەكانی بەراورد كردووە. 
ئەمە  و ســەرەڕای بلیمەتی فەلســەفی  و شیعری، 
وا دەكات ڕۆشــنبیرانی فەرەنسی خۆشیان بوێت 
 و سەرســام بــن پێــی، بــەاڵم شــتێكی لــەم جۆرە 
الی هایدیگــەر نییــە، زۆر جــاران لە ســەرەوە لە 
فەرەنســییەكانی ڕوانیــوە  و تەنانــەت لــە ڕووی 
فەلســەفییەوە، بە ســاكار  و ســوكەڵەی لــە قەڵەم 

داون!(.
ئەو پێی وابوو، لە دنیادا دوو زمان هەن بۆ 
فەلســەفاندن، ئەوانیش زمانی یۆنانی  و زمانی 
ئەڵەمانیــن. فەرەنســییەكان ئەوەیــان بەســە  و 
شــانازییە بۆیــان كــە فەیلەســوفانی ئەڵەمانیــا 
ســوك  بــە  هەڵوێســتەی  ئــەم  وەردەگێــڕن. 
فەرەنســییەكانە،                   گــەورەی  كردنێكــی  ســەیر 
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ئــەوان هایدیگــەر  ئــەوەش  بــەاڵم ســەرەڕای 
فەرەنســییەكان  دواتــر  هەڵبەتــە  دەپەرســتن. 
وەاڵمیــان دایــەوە  و بــە بیریــان هێنایــەوە كــە 
گــەورەی  فەیلەســوفانی  خاوەنــی  ئەوانیــش، 
وەك: )دیكارت ، پاسكاڵ  و ژان ژاك ڕۆسۆ(ن، 
بەاڵم هایدیگەر لەم ڕووەوە نەتەوە پەرستێكی 

توندڕەو بوو.
لــەم  ئــەو  تاكورتێــك  كــەم  بڵێیــن  دەبێــت 
ڕووەوە لــە ســەر هــەق بــوو، چونكــە كــەس 
ناتوانێــت نكوڵــی لــە هەژموونــی فەلســەفەی 
ئەڵەمانــی بــكات بە ســەر جیهانــی نوێدا، وەك 
چــۆن فەلســەفەی یۆنانی هەژموونی بە ســەر 
جیهانــی كۆندا هەبوو. ئەگەر بێتو ناوی كانت، 
هیــگڵ ، نیچە، ماركس  و فرۆید البەرین، چی لە 

فەلسەفەی نوێ  دەمێنێتەوە؟
خاڵێــك هەیــە  نەیهێشــتووە هایدیگــەر لــە نــاو 
جوغزی دەمارگیــری جێرمانیدا بمێنێتەوە، ئەویش 
شیعرە. وەك دەزانرێت هایدیگەر لە دووەم قۆناغی 
ژیانــی فیكری خۆیدا، گرنگییەكی زۆری بە گوتەی 
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شــیعری دەدات، نــەك تەنهــا بــە گوتەی فەلســەفی 
لۆژیكی، یان عەقاڵنی. شاعیر هاوتای فەیلەسوفە لە 
گەڕان بە دوای پاكیی، بێگەردی، پاشان دۆزینەوەی  

و گوزارشت كردن لێی بە وشە.
دوای  بــە  فەیلەســوف  و  شــاعیر   كەواتــە 
هەمان شــتدا دەگەڕێن، بەاڵم بە دوو ســتایلی 
جیــاواز. هــەر دووكیــان ڕۆدەچــن لــە پێنــاو 
ســۆراخكردنی جەوهەری بوندا، بەاڵم هەڵبەتە 
توانــای  و  نــاكات   ئــەوە  شــاعیرێك  هەمــوو 
ئــەو كارەی نییــە. ژمارەیەكــی كەمی شــاعیرە 
مەزنــەكان توانیــان ئــەوە بكــەن. ئەوانــەش بە 
بۆچونــی هایدیگــەر بریتیــن لــە: )هۆڵدەرلیــن، 
جــۆرج تراكل، ڕینیــە ماریا ڕێلكە، ڕامبۆ، ڕینیە 

شار(. دوان لە وانە فەرەنسیین.
بــەم جــۆرە هایدیگــەر دانــی بــە بلیمەتــی 
فەرەنسییەكاندا نا، النی كەم لە بواری شیعردا. 
ســەرەڕای ئــەوەش لــە كتێبخانەكەیــدا، دیوانە 
شــیعری شــاعیرانی وەك: )جێرار دی نێرڤاڵ، 

بۆدلێر، ماالرمێ   و پۆل ڤالێری..( تێدابووە.
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بیرمەنــدە  لــەو  یەكێكــە  ســۆلێرز  فیلیــپ 
فەرەنســییانەی تەنها بە ناوی هایدیگەر ســوێند 
دەخــوات، دوای ئــەوەی زۆربــەی ڕۆشــنبیرانی 
فەرەنسا لە سەروبەندی ئەو شااڵوە تیرۆرستییە 
ناڕەوایەی ساڵی 1987 لە دژی دەستی پێكرد، 

دەست بەرداری بوون  و وازیان لێهێنا.
ســۆلێرز دەڵێت: )هایدیگەر تاكە بیریارێكی 
لەگــەڵ  گفتوگــۆ  دەتوانێــت  كــە  هاوچەرخــە 
گــەورە شــاعیرانی وەك هۆڵدەرلین  و ڕامبۆدا 
بــكات. لــە ســەردەمێكدا دەیانهێنێتــە قســە و 
دیالۆگیــان لــە گەڵــدا ســاز دەكات، كــە زەوی 
لــە الیــەن عەدەمیەتــی تەكنەلۆژییەوە پێشــێل 
كراوە. ئاقاری هیومانیزم مرد  و لە سەردەمی 
بــە  پراگماتیــدا  تەكنەلۆژیــا و ســەرمایەداری 
شــت بوو. هیچ نەماوە جگە لە دەنگی شــیعری 
مــەزن، دەنگی ڕامبــۆ  و هۆلدەرلین، بۆ ئەوەی 
بە بیرمان بێننەوە كە پاك  و بێگەردی سەرەتا 
بــە تەواوەتــی نەمــردووە  و ڕۆحیــش بە یەك 

جاری خۆرئاوای جێ نەهێشتووە(.
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مارتن هایدیگەر و
سرودەكانی هۆڵدەرلین

د.هاشمساڵح
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دوا جــار دەقی فەرەنســی كتێبەكەی مارتن 
هایدیگەر لە مەڕ هۆڵدەرلینی شــاعیری مەزنی 
ئەڵەمانیــا، كەوتــە بەردەســتی خوێنــەران. ئەو 
كتێبــەش چون زۆربــەی كتێبەكانــی هایدیگەر 
ئــەو  تێكــڕای  كۆكردنــەوەی  لــە  بریتییــە 
لێكچەرانەی لە نێوانی ســااڵنی 1935-1934 

پێشكەش بە خوێندكارەكانی كردووە.
خەڵكی فەرەنسا تەنها لە سەرەتای ئەمساڵدا 
)1989( وەك توێژەر و ڕەخنەگرێكی ئەدەبی، 
خانــەی  كاتێــك  بــوون،  هایدیگــەر  ئاشــنای 
)گالیمــار( لــە ڕێــی فرانســوا فیدییــە یەكێك لە 
پســپۆرە مەزنەكان لە وەرگێڕانی هایدیگەر بۆ 
ســەر زمانی فەرەنســی، هەستا بە چاپکردن  و 

باڵوكردنەوەی ئەو كتێبە.
تەواوی كتێبەكە تەرخانە بۆ شــیكردنەوەی 
دوو چامــە )یاخود دوو ســرود( لــە چامەكانی 
هۆلدەرلیــن، ئەوانیــش بریتیــن لــە )ئەڵەمانیــا 
وشــەكەش  دوو  هــەر  ڕایــن(.  ڕووبــاری  و 
بارگاویــن بە ســیمبولە مێژووییــە دێرینەكانی 
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گەلــی ئەڵەمانی. لە بەشــی یەكەمــی كتێبەكەدا 
هایدیگەر كارامەیی  و لێهاتوویی خۆیمان وەك 
ڕەخنەگرێكی ئەدەبی  و شیكارگەرێكی تێكستە 
ئەدەبییەكان نیشان دەدات، ئەو جیاوازیەشمان 
بەرچاو دەخات كە لە نێوان خۆیی  و ڕەخنەگرە 

ئەدەبییە ئاساییەكاندا هەیە.
هایدیگەر هێندەی گرنگی بە پەیبردن بە نهێنی 
ناوەڕۆكی شــیعری شاعیرێكی وەك هۆڵدەرلین 
دەدات، هێندە خۆی بە دۆزینەوەی مانای حەرفی 
وشەكان  و بەیتە شیعرییەكانەوە خەریك ناكات.
هایدیگــەر  كتێبەكــەدا  بەشــی  دووەم  لــە 
دەیەوێت، تیۆرییە شــیعرییەكەی بە سەر هەر 
دوو چامەكــەی هۆڵدەرلینــدا پراكتیــزە بــكات، 
تــا لــە ڕادەی ســەركەوتوویی پرەنســیپەكانی 
تیــۆری هیرمنۆتیــكا دڵنیابێــت كــە لــە بەشــی 
یەكەمی كتێبەكەدا باسی لێكردووە. ئەوەش بۆ 
خۆی گرتنە بەری شــێوازێكی مەنهەجییە، ئیتر 
ئــەو ئاكامانەمــان پێ پەســەند بێت، یــان نا كە 

هایدیگەر پێیگەیشتووە.
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ڕەخنەگرێكــی  هەمــوو  دەبێــت  تەنانــەت 
ئەدەبــی كــە ڕێــزی خــۆی دەگرێــت، پەیڕەوی 
بكات. پێویســتە هەر ڕەخنەگرێك بەر لە وەی 
دەســت بــە پرۆســەی لێكدانــەوە شــیكاریی  و 
قســە لە ســەر كردنی دەقێك بــكات، بزانین لە 
لێكۆڵینــەوە پراكتیكییەكەیــدا لە كوێوە دەســت 

پێ دەكات.
ڕەخنەگــر  پێویســتە  كورتییەكــەی  بــە 
پرەنســیپە تیۆرییەكانــی  و جیهانبینــی گشــتی 
خۆیمــان بــۆ بەرهەمێكــی ئەدەبــی بــۆ ڕوون 
بكاتەوە، تا بە باشــی بە جێ   و ڕێی ئەو ئاشــنا 
بین. هەروەها بۆ ئەوەی بزانین بەو پرەنسیپە 
هێرمینۆتیكییــە تیۆریانەوە پابەند بووە، یاخود 
لە كاتی پرۆسەی ئیشپێكردنیدا الیداوە لێیان.

تەنها لەم ڕێگایەشــەوە توانای ڕەخنەگران  و 
ڕادەی شۆڕبوونەوەیان، بە ناو بەرهەمە ئەدەبییە 
مەزنەكان، یان سەوداكردنیان لەگەڵ ڕووكەشی 
ئــەو دەقانــەدا ئاشــكرا دەبێــت بۆمــان، چونكــە 
دواجــار دەق موڵكــی خوێنــەران  و ڕەخنەگرانە 
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نەك هی نووسەرەكەی بێت. لێرەوە مانای ئەو 
دەقــە )ڕونتر بڵێین مانا جۆرا و جۆرەكانی( لە 
الیــەن نووســەرەكەیەوە نادرێت بە دەقێك، بە 
قەد ئەوەی لە الیەن خوێنەران  و وەرگرانییەوە 
دەكرێــت بــە بەریدا. ئەم قســانەش زیاتر دەقە 
مەزنەكان دەگرێتەوە، نەك ئەو دەقە سادانەی 
هەڵگری تاكمانایین  و ئاشكرا و ڕاستەوخۆن.

تێكســتە ئەدەبییە مەزنەكان ئاوسن بە مانا 
و ئامــاژەی جۆرا و جۆر، وەك چۆن گەردون 
ئاوس دەبێت بە سەما، ئاماژە، سیمبولی جۆرا 
و جــۆر. شــاعیرێكی مەزنــی وەك هۆڵدەرلیــن 
پێویســتی بە فەیلەسوفێكی لە ئاستی هایدیگەر 
هەیە، بۆ ئەوەی بە قواڵیی ناخیدا شــۆڕبێتەوە 
و لە گەڵیدا دابەزێتە ناو جەرگەی دۆزەخەوە و 
لەو سەریشەوە دەست پڕ لە دووڕ و مەرجان  

و سەر سەالمەت بێتە دەرەوە.
بــە بۆچوونــی مــن دەبێت لــەم ڕوانگەیەوە 
ئــەم كتێبــەی هایدیگەر، دەربــارەی هۆڵدەرلین 
بخوێنینەوە.. ڕەنگە چاكتریش بوایە دوای ئەوە 
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بمانزانیایە گەورە ڕەخنەگرانی ئەڵەمانیا، چۆن 
چۆنی ئەم دوو چامەیان لێكداوەتەوە. بۆ ئەوەی 
بزانین ڕەســەنایەتی )میتــۆدی هایدیگەریی( لە 
لێكدانەوە و ڕەخنەدا لە چ ئاستێكدایە. )واتە لە 
ڕادەی جیاوازیــی  و لێكچوونــی مەنهەجییەتــی 
هایدیگــەر، لەگــەڵ میتــۆدە ڕەخنەییــە گــەورە 
باوەكاندا شارەزا بوینایە(. بە هەر حاڵ پێویستە 
مێــژووی نووســینی ئــەم دەقــە ڕەخنەییانە بە 
هێند وەربگیرێت، تا بەو پێگەیانە ئاشنا بین كە 

هایدیگەر لێیانەوە دەست پێ دەكات.
ســاڵی 1934 واتــه  ماوەیەكی كــەم بەر لە 
دەســت پێکكردنی جەنگــی دووەمی جیهانی  و 
ئــان  و ســاتی هاتنــە ئارای تەوژمــی نازیزم  و 
هاتنــە ســەركاری ئەدۆڵــف هیتلــەر، ئــەم دەقە 
ڕەخنەییانــە نووســراون. دەبێــت لێــرەدا وریا 
بیــن تــا نەكەوینــە ناو گێــژاوی ئەو لێــدوان  و 
ڕابــردوو،  ســاڵی  درێژایــی  بــە  شــااڵوانەی 
سەبارەت بە هایدیگەر زۆر لە ڕۆژنامەنووسان 

 و ڕووناكبیرانی فەرەنسا دەیان وتەوە.
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ئەوان پەیوەندی هایدیگەر  و نازیزمیان كردە 
مەســەلەیەك، بگرە كێشەیەكی دروستكراویان 
هەمــوان  هۆكارەكانیشــی الی  و  نایــەوە  بــۆ 
ئاشــكرایە، چونكە ناكرێت فەیلەسوفێكی وەكی 
هایدگــەر )ئیتــر لــە گەڵیدا بین، یــان نا(، كورت 
كەینــەوە بۆ تەنهــا چاالکوانێکی سیاســی، یان 
بزووتنەوەیكــی  نــاو  ئاســایی  ئایدیۆلۆژیــای 
سیاسی )وەك نازیزم(. ئەوە درۆ و دەلەسەیە 
و لــە بــەردەم بچوكتریــن پرســیاردا خۆی بۆ 

ڕاناگیرێت.
هایدگــەر نەتەوە پەرســتێكی ئەڵەمانی بوو، 
ئەمــە شــتێكە گومانی تێدا نییــە، بەاڵم هەموان 
دەزانن ئەو دوای ساڵێك لە وەرگرتنی پۆستی 
ســەرۆکی زانكۆ و لە لوتکەی دەســەاڵتدارێتی 
هیتلەر دا، دەســتی لە كار كێشــایەوە. ئەوەش 
مانای ئەوەیە كە لە گەڵ دەسەاڵتدارانی ڕژێمی 
نــازی  و ئایدیۆلۆژیســتەكانیدا، ناكــۆك بــووە. 
ئــەو نەتەوەپەرســتێكی ئەڵمانی بــوو، بەاڵم بە 
شــێوەی تایبەتی خۆی وەك فەیلەســوفێك كە 
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ڕۆدەچێتــە ناخــی دەرونــی ئەڵەمانــی  و ناخی 
مێژووەوە و لە هونەریشدا بۆ ئەوە دەگەڕێت، 
تــاوای لــێ بــكات ببێتــە شــایەدێك لــە ســەر 
ئامادەگــی كەینونە. لــەم خاڵەدا بیریاری مەزن 

لە ئایدیۆلۆژیستی گچكە جیا دەبێتەوە.
هایدیگەر بیریارێكی مەزنە )جارێكی تریش 
دووبــارەی دەكەمــەوە لــە گەڵیــدا بین یــان نا، 
دەبێــت ئەم ڕاســتییە بزانین و مــن بۆ خۆم لە 
زۆر شــتدا لــە گەڵیدا نیم(. هێرشــكردنە ســەر 
هایدیگــەر وەك بیریارێك، مانای هێرشــكردنە 
ســەر خــودی فیكــر دەگەیەنێــت. وێرانكردنــی 
بیریارێكی وەك ئەو لە ڕێی ئەو شااڵوە چڕ و 
وردەی هەر بە هێرشــی كاوبۆییەكان دەچێت، 
ســەرەتایەكی ترســناكە، چونكــە ڕەنگــە دواتر 
لــە دژی بیرمەندانــی تــر بە گــەڕ بخرێت، گەر 
بەرژەوەنــدی ئایدیۆلــۆژی  و سیاســی چەنــد 

دەستە و تاقمێك ئەوەیان خواست.
ئاوێزانــی  و  نــەژادە  ئەڵەمانــی  هایدیگــەر 
ڕۆحــی گەلێكی دێرینــی وەك ئەڵەمانیا دەبێت 
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كــە خــاوەن ژیارێكــی تایبــەت  و كولتوورێكی 
دەوڵەمەنــدە. لێرەوە ئاســاییە وەك هۆڵدەرلین 
نەهامەتــی و  لــە ســەردەمی  )ئــەو شــاعیرەی 
كوێــرەوەری  و مەترســیدا ژیــا(، چاوەڕوانــی 
هۆڵدەرلیــن  بــكات.  گەلەكــەی  هەســتانەوەی 
بێهــودە چاوەڕوانــی دوا تونێلــی دەكرد، بەاڵم 
دواجــار بــۆ خۆی چــوە ناو تونێلێكــی تاریكتر 
و زۆر ئەنگوســتە چاوتــر. چــوە نــاو شــەوی 
دەیجورەكەیــەوە،  تاریكســتانە  دێوانەیــی  و 
لێشــی نەهاتــە دەرێ  تــا دنیای جێهێشــت. ئەو 
شــاعیر و نووســەرانەی خــاوەن ئەزموونێكی 
ترســناك  و بێوێنــەن، هایدیگەر دەخەنە ســەر 
ئاوێتەبوونێكــی  و  لێكۆڵینــەوە  كەڵكەڵــەی 

ڕەخنەیی داهێنەرانە.
بەاڵم جیاوازی نێوان هۆڵدەرلین  و هایدیگەر 
ئەوەیــە، هۆڵدەرلیــن ئاوێزانــی جێرمانایا )واتە 
كــە  خەونێــك  بــوو،  مێژوویــی(  ئەڵەمانیــای 
بــەاڵم خەونــی هایدیگــەر  هاتنــەدی مەحاڵــە، 
هێنــدەی نەمابــوو بێتــە دی  و ببێتــە هەقیقەت. 
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لــە ڕووی كات  و مێــژووەوە زیــاد لە ســەد و 
ســی ســاڵ ماوەی نێوانیانە، )هۆڵدەرلین ساڵی 
1801 چامــە بــە ناو بانگەكــەی- جێرمانیا-ی 
 1935-1934 ســاڵی  هایدیگــەر  و  نووســی  
لــە بارەیەوە دەنووســێت(. لێــرەدا ئەڵەمانیا لە 
ڕوانگــەی هۆڵدەرلیــن  و هایدیگەرەوە دەوڵەت 
لــە  میتافیزیكاییــە  هەقیقەتێكــی  بەڵكــو  نییــە، 
هەنــاوی مێژووەوە دێــت، تاڕۆژێك لە ڕۆژان 
ببێتە واقعێكی بەرچاو. دێت بۆ ئەوەی ئاوێزانی 

مێژوو بێت  و بە داهاتوو  ئاوس بێت.
پــاش ئەوەی خــوا كۆنەكان خاكــی ئەڵەمانیان 
بــە جێهێشــت، هەڵــۆ بــەرزە فڕەكــەی هۆڵدەرلین 
وەك سەرمەشــقێك دێت، بــۆ ئەوەی ئەو هەرێمە 
بدۆزێتــەوە كــە ئاوســە بــە داهاتوو، هــاوکات بۆ 
ئــەوەی بــە ســەر ئەڵەمانیــادا باڵەكانــی لــە یــەك 
بــدات: )ئــەو هەموو زەمینە، ئــەو واڵتەش- واڵتی 
ئەڵەمانیایــە(. لــە جێگایەكــی تــردا دەڵێــت: )ئەو لە 
توانایدایە باری بەختەوەری مەزن لە كۆڵ بگرێت(.  
هایدگەر پێیوایە ئەو )بەختەوەرییە قورسە(
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ی هۆڵدەرلیــن باســی دەكات، جگــە لــە گەلــی 
ئەڵەمانیــا هیــچ میللەتێكــی تــر ناتوانێت شــانی 
بداتە بەر، چونكە تەنها ئاڕاستەی ئەو كراوە و 
شــان دانە بەریشی تەنها لە ئەستۆی ئەودایە.. 
پاشــان هۆڵدەرلیــن ئــەم دێــڕە شــیعرە جوانە 
دەڵێت: )نیشــتمان پشــوو دەدات- نیشــتمان لە 
چاوەڕوانیــدا پشــوو دەدات(، بــەاڵم نیشــتمان 
ڕووداوە  ئــەو  یاخــود  چییــە؟  چاوەڕوانــی 
چــاوەڕوان نەكراوە چییە كە ڕایدەچڵەكێنێت   و 
گۆڕانێك لە ڕەوتی ئاسایی شتەكاندا درووست 
دەكات؟ نیشتمان چاوەڕوانی چییە و نیشتمان 

خۆی لە كوێیە؟
هایدیگــەر لە وەاڵمــدا دەڵێت: )نیشــتمان لە 
چاوەڕوانــی دیــداری خواكاندایــە و خــۆی بــۆ 
گرتنــە ئەســتۆی ئــەو بەرپرســیارێتییە ســاز 
و ئامــادە كردووە كــە نیشــتەجێكردنی مرۆڤە 
لــە ســەر ئــەو زەوییــە- واتە دەســت پێكردنی 

مێژوویەكی نوێیە-(.
نــەوەی هۆڵدەرلیــن- كــە لــە هەمــان كاتدا 
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نــەوەی هیگڵیشــە، خەونیــان بــە ژیاندنــەوەی 
ئەڵەمانیــا و هاتنی ئەو ڕۆژە دەبینی نیشــتمان 
دڵشــاد بێــت  و لــە بزوتــن  و جوڵــەدا بێــت   و 
بوونیشــی بێتە بوونێكی هەقیقی  و بەرجەستە 
بوو، بەاڵم ڕەوتی مێژوو پڕیەتی لە ڕووداوی 
تراژیدیــا  جــار  هەندێــك  ناخــۆش،  و  خــۆش  
ناوەڕۆكــی  و  جەوهــەر  دەبنــە  نائومێــدی  و 
جیهــان. لــە چاوەڕوانی هاتنی ئەو ڕۆژە بەڵێن 
پێــدراوەدا، ئــەوە تەنهــا شــاعیرە مەزنەكانــن 
دەتوانن، ڕووبەڕووی ئەو تراژیدیایە ببنەوە و 

گوزارشت لە دڵە ڕاوكێی جیهان بكەن.
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نامەکانی نێوان
مارتن هایدیگه ر و هانا ئارێنت

شاکرنوری
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بــه   زۆر  پاریــس  فیكرییه كانــی   نێوه نــده  
تاسه وه،  چاوه ڕوانی  ده رچونی  چاپی  فه ره نسی  
ئــه و نامانــه  ده كــه ن كــه  بــاس لــه  په یوه نــدی  
خۆشه ویســتی  هــه ر دوو فه یله ســوف مارتــن 
هایدیگه ر و هانا ئارێنت ده که ن. شایه نی  باسه  
بــه م دواییانــه  چاپــی  ئه ڵمانییه كــه ی  ئــه م كتێبه  

كه وته  به رده ستی  خوێنه ران.
شــتێكی  ســه یر نییه  كه  یه كێك له  مه زنترین 
فه یله ســوفه  هاوچه رخه كان، به  داوی  عه شــقی  
خوێندكارێكی  ژیكه ڵه ی  خۆیه وه  بووبێت، به اڵم 
ئــه وه ی  جێی  ســه رنجه  ئه وه یه  به  درێژایی  نیو 
ســه ده  نامه ی  لــه  گه ڵــدا گۆڕیوه تــه وه ، هه ر له 
 ناوه ڕاســتی  ســااڵنی  بیســته وه  تــا مردنی  هه ر 

دووكیان له  ناوه ڕاستی  حه فتاكاندا.
الپــه ڕه   تــا  توێــژه ره كان  بــه   ڕێگــه دان 
تایبه تییه كانی  ژیانی  هایدیگه ر )1976-1889( 
هه ڵبده نــه وه ، ده رفه تێك بوو بۆ خســتنه ڕووی  
په یوه ندییــه   ئــه و  ناوه ڕۆكــی   نامانــه ی   ئــه و 
ئاشكرا ده كه ن كه  له  نێوان ئه و  و هانا ئارێنتدا 

)-1906 1975( هه بووه .
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هه رچه نده  ئارێنت ئه و خۆشه ویستییه ی  بۆ 
هاوڕێــی  فه یله ســوف  و ده رونناســی  ئه ڵه مانی  
كارل یاســبه رز دركاندوه  و له و نامانه شــدا كه  
بۆ )مــاری  مه كارســی ( هاوڕێی  نووســیویه تی  
باسی كردووه ، به اڵم كه س باوه ڕی  نه كردووه  
ژیانیــان  دواســاته كانی   تــا  په یوه ندییــه   ئــه و 
بــه رده وام بووبێت. به  تایبه ت دوای  ئه وه ی  بۆ 
ماوه یه كــی  دور و درێــژ لــه  یه كتــری  دابڕان  و 

هه ر یه كه یان كه وتنه  كیشوه رێكه وه .
ئــه و نامانــه ی  نێوانیــان )ســه ره ڕای  زۆری  
نامه كانــی  هایدیگــه ر له  چاو ئه وانــه ی  ئارێنت(
دا، به ڵگه ی  ئه وه ن كه  هایدیگه ر بۆ هانا ئارێنت 
هــه ر بــه  ته نها خۆشه ویســتێك نه بــووه ، به ڵكو 

مامۆستا و قه ڵغان  و هاوڕێشی  بووه .
هانــا ئارێنــت لــه  ته مه نــی  هــه ژده  ســااڵندا 
بــوو كاتێــك لــه  ماربۆرگ چاوی  بــه  هایدیگه ر 
كــه وت، )هایدیگه ر له  ســه ره تای  بیســته كانه وه  
لــه  وێــدا خه ریكی  وانه  وتنه وه  بــوو(. ئه وده مه  
هایدیگه ر له  ته مه نی  ســی   و پێنج ســاڵیدا بوو، 
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لــه  نێوه ندی  زانكــۆدا نازنــاوی  )جادوبازه كه ی  
مێســكرش(*بوو. ئــه وه ی  ڕاســتی  بێــت ئــه و 
دوور  لێــك  ئارێنتــی   هایدیگــه ر  و  شــتانه ی  
ده خســته وه ، به هێزتر بوون له و شتانه ی  كۆی  

ده كردنه وه  و پێكییه وه  ده به ستنه وه ..
جگــه  له  جیاوازی  ته مه ن، جیاوا زی  دیكه ش 
لــه  نێوانیانــدا هه بــوو. هایدیگه ر كاســۆلیكی   و 
ئارێنت له  خانه واده یه كی  یه هودی  موحافیزه كار 
بوو. هایدیگه ر له  الدێیه كی  باشــوری  ئه ڵه مانیا 
و ئه ویش خه ڵكی  شارۆچكه یه كی  باكوور بوو. 
ئــەو پیاوێكــی  هێمن  و له  ســه رخۆ بــوو، به اڵم 
ئارێنت شپرزه بوو )شپرزه ییه كه ی  له و كاته وه  
ده ســتی  پێكــرد كــه  باوكی  مرد و ئــه و ته مه نی  

حه وت سااڵن بوو(.
دواجــار هایدیگــه ر پیاوێكی  خــاوه ن ماڵ   و 
خێزانــدار بــوو، ئه مــه  لــه  كاتێكدا هانــا ئارێنت 
پێشــتر خۆشه ویســتێكی  كــه ی  نه ناســی  بوو.. 
ســه ره ڕای  ئــه وه ش هایدیگــه ر لــه  ئارێنتــه وه  
فێربــوو،  چۆن خۆشه ویســتی  ده بێتــه  ئاگرێكی  
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بــه  جــۆش. بۆ یه كــه م جــار نامــه  گۆڕینه وه ی  
نێوانیان له  ماربۆرگ ده ســتی پێكرد، ئه و كاته  
هه ر دووكیان له و شاره دابوون. دواتر له  دوو 
شــاری  دوور له  یــه ك كه وتنه  نامه  گۆڕینه وه .. 
دوای  ئه وه ی  ســاڵی  1926 مامۆستای  عاشق 
قوتابییه كــه ی  ناچاركــرد ڕوبكاتــه  هایدڵبێرگ، 
نه كا هاوسه ره كه ی  به  په یوه ندیه كه یان بزانێت.
هایدیگه ر یه كه مین نامه ی  به  ته حفوزه وه  بۆ 
نووسی   و به م ده سته واژه یه  ده ستی  پێكردبوو: 
)ئازیزه كــه م خاتــو ئارێنــت..(، بــه اڵم هه ر زوو 
وازی  لــه م ته حفــوزه ی  هێنــا و نامه كــه ی  بــه  
)مارتن هایدیگه ره که ی  خۆت( بۆ ئیمزا ده كات، 

ئه مه  له  به رواری  )1925/2/10( دەبێت.
لــه  ڕۆژی  )21(ی  هه مــان مانگــدا نامه كانی  
بــه  )ئازیزه كــه م هانــا..(، ده ســتپێ ده كات  و به  
ئیمــزای  )مارتن-ی  خۆت( كۆتایــی  پێ دێنێت.. 
لــه  كۆتایــی  ئه و مانگــه دا )كه  زیاد له  پێویســت 
نامه ی  بۆ ناردووه !(، بۆی  ده نووسێت  و ده ڵێت: 
)ئه هریمه نــی  تــۆ داگیری  كردوم  و لــه  داڵغه ی  
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داوم(. لــه  به رامبه ر ئــه وه دا ئارێنت به  ده قێكی  
ئه ده بی  له  ژێر ناونیشــانی  )تارمایی (دا وه اڵمی  
ســه ربورده ی   لــه   به شــێك  تیایــدا  ده داتــه وه ، 
تایبه تــی  خــۆی   و ئــه و تــرس  و دڵه ڕاوكێیــه ی  
بــۆ بــاس ده كات كه  لــه  ســه رده می  منداڵییه وه  

دوچاری  بووه .
ئه م دوو عاشقه  ته قه الیه كی  زۆر ده ده ن، بۆ 
ئه وه ی  په یوه ندییه كه یان له  خه ڵك بشارنه وه  و 
ئاشــكرا نه بێت. له  به ر ئه وه ی  هایدیگه ر ژن  و 
منداڵــی  هه بوو، هانا ئارێنتیــش له  ژورێكدابوو 
لــه و ژورانــه ی  تایبــه ت بــوو بــه  خزمه تــكاران 
بۆیــه  دیدار و یه كتربینینیان له  ســه ر كورســی  
باخچه  گشــتییه كان، یان لــه  ژووری  میوانخانه  

دووره كاندا ده بێت.
ئه و دیدارانه  به  ته نها بۆ گۆڕینه وه ی  حه ز و 
ئاره زوو نه بوو، به ڵكــو هاوڕێیه تییه كی  فیكری 
  و فه لسه فیشــی  لێكه وته وه  که  درێژبووه وه  ناو 
ئــه و نامانــه ی  بــۆ یه كتریــان ده نــارد.. هاوكات 
ده ســپێكێكیش بوو بۆ ئه و نووســینانه ی  دواتر 



169مارتنهایدیگهر

هایدیگه ر بــاڵوی  كردنه وه ، وه ك  كتێبی  )بوون 
 و کات(. له و پرۆسه یه شــدا هیچ كه س هێنده ی  
ئــه و خوێندكاری  فه لســه فه یه  به خته وه ر نه بوو 

كه  بووبووه  نیگابه خشی  مامۆستاكه ی .
به هــاردا،  وه رزی   هاتنــی   له گــه ڵ  
هایدیگه ری  عاشــق نامه كانی  به  ده ســته واژه ی  
)خۆشه ویسته كه م( ده ستپێ ده كات  و ئه وه شی  
له  بیر ناچێت، نامه كه ی  به  ڕسته گه لێكی  وه ك: 
ده كــه م..  خۆشه ویســتییه ت  ئــه م  )سوپاســی  
یاخود هیچ شــتێك نییــه  بتوانێت من  و تۆ لێك 

بكات(، بڕازێنێته وه .
پاشــان ســه فه ره  ناچارییه کــه ی  ئارێنــت بۆ 
هایدڵبێــرگ دێته پێشــێ   و نامــه كان ده گۆڕێــن 
بــۆ جۆرێــك له  بروســكه ی  تازه  و بــه  په له ، به  
مه به ســتی  دیاری كردنی  كات  و شوێنی  یه كتر 
بینیــن.. هایدیگــه ر ئاوه هــای  بــۆ ده نووســێت: 
)28(ی  یه كشــه ممه   ڕۆژی   لێده كــه م  )داوات 
حوزه یران دوای  ســه عات نۆ بێیت بۆ دیده نیم، 

له  گه ڵ  هه زار ماچدا(.
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ئه وه  هایدیگه ره   شــوێنكاتی  یه كتربینینه كان 
دیــاری ده كات، له  هه موو نامه یه كیشــیدا بیری  
ناچێت ئه وه  بۆ خۆشه ویسته كه ی  دوپاتكاته وه  
كه  ئه و پێشوه خت  و له  خۆشی  نزیك بوونه وه ی  

دیده نییه كه یان، سه رمه ست  و خۆشحاڵه .
هه رچه نــده  ئارێنت له  شــوێنێك ده ژیا زۆر 
دوور بــوو، بــه اڵم هایدیگه ر بۆی  ده نووســێت 
ده ژیــم..(.  لــه  تــۆدا  ئێســتاش  )تــا  ده ڵێــت:   و 
كاتێــك هایدیگــه ر بــه  ڕێكه وت  و به  مه به ســتی  
پشــودان ڕووده كاتــه  كوخه كه ی  خــۆی  له  ناو 
دارستانی  ڕه شدا، نامه یه ك بۆ ئارێنت ده نێرێت 
 و بــه  حه ســره ته وه  ده ڵێت: )ده ســته كانت توند 
ده گوشم  و له  ناخه وه  ڕاتده موسم(. ئه ویش له 
 یه كێك له  نامه  ده گمه نه كانیدا وه اڵمی  ده داته وه 

 و ده ڵێت: )ته وێڵ   و چاوه كانت ماچ ده كه م(.
هانا ئارێنت هێنده ی  به س بوو خۆشه ویست 
 و نیگابه خشی  هایدیگه ر بێت  و هه رگیز ئه وه ی  
لــێ نه ویســتوه،  هاوســه ره كه ی  تــه اڵق بدات  و 
لێی  جیابێته وه . ڕه نگه  پێشبینی  ئه وه ی  كردبێت 
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هایدیگه ر خۆی  ده ســت پێشخه ریه كی  وابكات، 
بــه اڵم نه یكــرد. له  گــه ڵ  ئه وه شــدا ئارێنت هه ر 
دڵســۆز و به  وه فابوو بۆی ، ســه ره ڕای  ئه وه ی  
چه نــد هاوڕێیه كی  لــه  به دیاركه وتنی  تۆوی  دژ 
بــه  ڕه گــه زی  ســامی  الی  هایدیگــه ر وریایــان 
كــرده وه ، بــه اڵم ئه وانه  لــه و په یوه ندییه  قوڵه ی  

نێوانیان بێ ئاگابوون.
بــه  چــاوی  خــۆی   ئارێنــت   1933 ســاڵی  
په یوه ندی كردنی  مامۆســتا خۆشه ویســته كه ی  
بــه  حیزبــی  نازییــه وه  بینــی ، لــه و كاتــه دا ئــه و 
ئه ڵه مانیــای  به جێهێشــت  و ڕوی  كرده  پاریس. 
تا ئه وكاته ی  ســوپای  ئه ڵه مانیا گه یشــته  ئه وێ،  
لــه و شــاره دا مایــه وه  و دواتــر بــه ره و واڵتــه  

یه كگرتووه كان هه ڵهات.
له وێوه  دورا و دوور چاودێری  لێكچه ره كانی  
مامۆســتاكه ی  ده كرد كه  چــۆن تیایاندا، بڕوای  
خۆی  به  پرەنسیپه كانی  نازیزم ئاشكرا ده كرد. 
هاوكات هه واڵی  ئه وه شــی  پێگه یشــت كه  ساڵی  
1938 ئامــاده ی  به ڕێكردنــی  ته رمــی  ئه دمۆند 
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هۆســێرلی  هــاوڕێ   و مامۆســتای  نه بــووه  كه  
جووله كه  بوو، نه بادا ئه وه  ببێته  مایه ی  ئه وه ی  

نازییه كان توڕه  بكات.
لێره دا جێی  خۆیه تی  بڵێین هایدیگه ر له  ساڵی  
1937 بــه  دواوه ، هێــدی  هێــدی  له  سیاســه ت 
كشــایه وه  و ده ســتی  دایــه  خــۆ ئامــاده  كــردن 
بــۆ توێژینه وه  ئه كادیمییــه كان. ئه مه ش وایكرد 
ده ســه اڵتدارانی  ئه وســای  ئه ڵه مانیــا بۆ ماوه ی  
پێنــج ســاڵ  ڕێی  وانه  وتنــه وه ی  لێ بگرن، هه ر 
چه نده  ئه لفریدە بێتری  خێزانی  هەڵســوڕاوێکی 

نازیی   و هیتله رییه كی  ناسراو بوو.
لــه  دوركه وتنه وه یــه ی   ئــه م  پێده چێــت 
 بیروبــاوه ڕی  نازیــزم، وای  لــه  هانــا ئارێنــت 
كردبێــت ســاڵی  1950 لــه  كاتــی  گه ڕانه وه یدا 
بــۆ ئه ڵمانیــا، هه وڵــی  بینینی  هایدیگــه ر بدات  و 
په یوه ند ییــه   ئــه و  تازه كردنــه وه ی   ده ربایســی  

هاوڕێیه تییه  گه رموگوڕه ی  نێوانیان بووبێت.
ئــه وه ی  مایه ی  سورســوڕمانه  ئه وه یه،  هانا 
ئارێنــت قه ناعه تی  وه هابــوو  هایدیگه ر هه رگیز 
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ئــه و  هه مــوو  بــه   بــاوه ڕی   نه بــووه  و  نــازی  
قســانه ش هێنــا كــه  هایدیگــه ر له و ســه فه ره یدا 
دابــووی  بــه  گوێیدا. هه ر له  ڕێی  ئارێنتیشــه وه 
 بوو نووسینه كانی  له  ئه مریكادا، بۆ باڵوكرایه وه 
 و بۆ دوورخســتنه وه ی  تۆمه تــی  نازیزمیش له  

سه ری  شه ڕی  بێ ئامانی  له  پێناودا كرد..
له  ســه ر نامه  بۆ نووســینی  به رده وام بوو، 
هه رچییه كیشی  نوسیبوو به  فه زڵی  هایدیگه ری  
ده زانــی . ســاڵێك بــه ر لــه  مردنــی  هایدیگه ر له 
 نامه یه كیدا ده نووسێت  و ده ڵێت: )هیچ كه س به  

وێنه ی  تۆ وانه ی  نه وتۆته وه (.
هه نوكــه  نامه كانــی  نێوان ئــه م دوو مرۆڤه،  
لــه  تاریكــی  نێــو ســندوقه كانه وه  دێنــه ده رێ   و 
ده خوێندرێنه وه . ئه مه ش واده كات سه رله نوێ ، 
وێنــه ی  هه ریه كه یــان له  خه یاڵدانــی  خوێنه راندا 
جــۆره   بتوانێــت  ئه مــه   ڕه نگــه   بكێشــرێته وه . 
گه رمــــــــوگوڕیه ك بــه و بۆچوونــه  بــدات كــه 
 ده ڵێــت: )هایدیگه ر فـــــه یله سوفێكی  به  ویقار  و 

لوت به رز و خۆ به زلزان بووه (.
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)نامه كانــی  هانائارێنــت بــه راورد به   نامه  له 
 ژمــاره  نه هاتوه كانــی  هایدیگــه ر، زۆر كه مــن. 
تــۆ بڵێــی  كه مییــان لــە بــەر ئەوەبێت بــه  هۆی  
كه مته رخه مییــه وه  ونبووبن، یاخود كه ســانێك 
هه ن به شێكی  نامه كانی  ئه و كچه  فه یله سوفه یان 
شــاردۆته وه ؟ ئه و كچەی  له  ئه ڵه مانیادا چاوی  
بــه  دنیا هه ڵهێنا و هه ر له  وێشــدا عاشــق بوو. 
دواتر له  شاری  نیویۆركدا ماڵئاوایی  له  دنیا كرد 
 و یه كێــك بوو له  به  تواناترین ئه و كه ســانه ی،  
سســتمه   دیــارده ی   لێكۆڵینــه وه ی   ســه رقاڵی  

تۆتالیتارییه كان بوو له  جیهانی  ئه مڕۆماندا.

مێسكرش:گوندێكیبچوكیئهڵمانیایهو

زێدیلهدایكبوونیهایدیگهرە.
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مارتن هایدیگه ر و هانا ئارێنت
له  نێوان عیشق  و فه لسه فه دا

ناهدباشطح
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ئه م ڕۆمانه  تازه یه ی  خاتوو كاترین كلیمان 
چیرۆكێكــی  واقیعییه ، چیرۆكی  خۆشه ویســتی  
نێــوان مارتن هایدیگه ری  فه یله ســوفی  ئه ڵمانی   
و هانــا ئارێنتــی  قوتابیه تی . ئــه م په یوه ندییه ش 
لــه  ســاڵی  1924وه  ده ســتی  پێكــردووه  و بــه  
شــێوه یه كی  پچڕپچــڕ بــۆ مــاوه ی  په نجا ســاڵ  
بــه رده وام بــووه ، تــا كاتــی  مردنــی  ئارێنــت له  

ساڵی1975.
ســه رچاوه ی   ڕۆمانــه   ئــه م  نووســه ری  
نووسینی  ئه م به رهه مه  تازه یه ی ، ده گه ڕێنێته وه  
بۆ كتێبه كــه ی  خاتوو ئه لیزابیت یۆنگ- برۆهل 
ئارێنــت  و  هانــا  ژیاننامــه ی   بــه   تایبه تــه   كــه  
خوێندنه وه ی  ئه و كتێبه  وای  لێكردووه ، ڕۆمانی  

)مارتن/هانا( بنووسێت.
ســاڵی  1986 یونــگ برۆهــل ده نووســێت: 
)ئه گه ر چی  ئارێنت ساڵی  197 له  سه ردانه كه یدا 
بــۆ الی  مارتــن هایدیگه ر ســه ركه وتوو نه بوو، 
بگه ڕێتــه وه   بڕیاریــدا  ئــه وه ش  له گــه ڵ   بــه اڵم 
فرایبــۆرگ. ئــه و كات هایدیگــه ر نه خۆش بوو، 
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ئه لفریــدەی  خێزانیشــی  لــه  پــای  ئــه و حاڵــه ی  
هاوسه ره كه ی ، به  لوتفه وه  پێشوازی  له  ئارێنت 

كرد و له  گه ڵ  یه ك ئاشتبوونه (.
ئارێنت له  چواری  كانونی  یه كه می  1975و 
له  ئه نجامی  جه ڵته یه كی  دڵی  كتوپڕدا، له  شاری  
نیویــۆرك كۆچــی  دوایی  كرد و بــه  چوارمانگ 
فه یله ســوفی   ســه ردانی   ڕووداوه ،  لــه و  بــه ر 
گــه وره ی  ئه ڵمانیــای  كــرد له  ماڵه كــه ی  خۆیدا. 
بــه   بایــه خ  زیاتــر  ڕۆمانه كه یــدا  لــه   كلیمــان 
گفتوگۆكانــی  نێــوان )هانــا  و ئه لفریــدە( ده دات 
 و لــه  ڕێی  یــاده وه ری  ئه وانــه وه،  چیرۆكی  ئه و 
عیشــقه  سه رســوڕهێنه ره  ده نووسێته وه  كه  له 
 نێوان خوێندكارێكی  جولەکە و مامۆســتاكه یدا 

ڕووده دات.
بــووه    1933 ســاڵی   مامۆســتایه ی   ئــه و 
ئه ندامێكــی  نازییــه كان، كاتێــك ڕازی  بــوو بــه  
وه ی  ببێتــه  ســه رۆكی  زانكــۆی  فرایبــۆرگ  و 
به و بۆنه یه شــه وه ، وتارێكی  داو تیایدا ده ســت 
خۆشــی  لــه  دامه زرانــدن  و دروســت بوونــی  
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ئه ڵمانیایه كــی  نــوێ  كرد، بــه اڵم هایدیگه ر زۆر 
له و پۆسته  تازه یه یدا نه مایه وه  و پاش دە مانگ 
ده ســتی  له  كاركێشــایه وه ، به  بیانووی  ناكۆكی   
و نه گونجانــی  لــه  گــه ڵ  سیاســه تی  كولتووری  

نازیزمدا.
لــه  پایــزی  1924 هانــا لــه  ته مه نــی  هه ژده  
فه لســه فییه كانی   وانــه   لــه   گوێــی   ســاڵیدابوو، 
لــه  ئــه و  كات   كــه  ئــه و  ده گــرت.  هایدگــه ر 
 ته مه نــی  ســی   و پێنــج ســاڵیدا بــوو. هــاوكات 
ســه رقاڵی  كاركــردن بوو لــه  گرنگترین پرۆژه  
ئه ویــش  بیســتدا،  ســه ده ی   فه لســه فییه كانی  
شــاكاره  گه وره كه ی  )بوون  و كات( بوو که  له 

 ساڵی  1927 له  چاپدرا.
ئــه و په یوه ندییه  په یوه ندییه كــی  نهێنی  بوو، 
ئه لفریدەی  هاوسه ری  هایدیگه ر، ته نها له  ساڵی  
1950داو دوای  چاره كــه  ســه ده یه ك بــه  وه ی 
زانــی . چونكه  له و ســاڵه دا و دوای  لێكدابڕانێك 
بۆ ماوه ی  بیست ساڵ ، هانا گه ڕایه وه  فرایبۆرگ 

تا به  دیداری  هایدیگه ر شادبێته وه .
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له  فرایبۆرگ له  سه ر داوای  هایدیگه ر، هانا 
و ئه لفریدە یه كتریان ناســی. دواتر به  درێژایی  
بیســت  و چــوار ســاڵ  هــه ر یه ك لــه  هایدیگه ر 
و ئارێنــت، كه وتنــه وه  نامه  گۆڕینــه وه  و یه كتر 
بینیــن، بــه اڵم ئه مجاره یــان لــه  ژێــر چاودێری   
و بــه  ئــاگاداری  ئه لفریــدە كه  لــه  نزیكه وه  و به 
 وردی ، دیقه تی  ئه و خۆشه ویستییه  قوڵه ی ده دا 

كه  سه رله نوێ  ده ستی پێکردبووه وه .
جوولەکەکانــی  زۆربــه ی   وه ك  ئارێنــت 
ئه ڵمانیا، له  ده ست هیتله ر هه اڵت  و له گه ڵ  دایكیدا 
ڕوویان كرده  فه ره نسا و له  وێ  له  ئۆردوگای  
گۆرس ده ســگیر كران. پاشــان توانیان له  وێ  
هه ڵبێــن  و لــه  ســاڵی  1941، ڕووبكه نــه  واڵته  
یه كگرتووه كانی  ئه مریكا. له  وێدا شو ده کات و 
ده ســت ده کات بــه  باڵوكردنــه وه  و له  چاپدانی  
ده ربــاره ی   فه لســه فی ،  به رهه مێكــی   چه نــد 

تۆتالیتارییه ت  و هه ڵوێستی  دژە جوولەکە .
ئارێنت نكوڵی  له  وه  نه ده كرد بڵێت كتێبه كه ی  
)بارودۆخــی  مرۆڤــی  هاوچــه رخ(، لــه  زۆربه ی  
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بیــر و بۆچوونه كانیــدا قه رزداربــاری  فیكــری  
هایدیگــه ره . لــه  دوای  ســاڵی 1950وه  هه وڵــی  
زۆریدا تا هایدیگه ر له و تۆمه تانه  دوورخاته وه  
كه  ده درانه  پاڵی ، هه روه ها ڕۆڵێكی  به رچاویشی  
هه بــوو لــه  وه ی  كار و به رهه مه كانــی  له  واڵته  

یه كگرتووه كاندا به  چاپ بگه یه نێت.
ئــه م ڕۆمانــه ی  كاتریــن كلیمــان بــاس لــه  
عه شــقی  ئــه و پیــاو  و ژنــه  ده كات كــه  بــوو  به  
قه ده ریــان  و له  كۆنیســبۆرگه وه  بۆ فرایبۆرگ، 
لــه  ماربۆرگــه وه  بــۆ به رلین، له  پاریســه وه  بۆ 
نیویــۆرك  و بۆ قــودس، له  ڕایخی  ســێیه مه وه  
بۆ ئه ڵمانیای  دوای  جه نگ هه ر به رده وام بوو.

ئه مێستاش له  ڕێی  ئه م ڕۆمانه    و چه ند كتێبێكی  
دیكەوە،  وه ك )نامه  گۆڕینه وه ی  نێوان هایدیگه ر 
و ئارێنت(  و كتێبه كه ی  فه یله ســوفی  فه ره نســی  
فرانســوافیدیێ   و فیلمــه  به ڵگه نامه ییه كه ی  ڕۆنی  
براومان  و ئیاڵ  ســیڤان، سه ربورده ی  ئه م دوو 
فه یله ســوفه  عاشقه  جارێكی  تر دێته وه  به رباس 

 و قسه  له  سه ر كردن.
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دەربارەی هەندێ  الیەنی شاراوەی 
ژیانی مارتن هایدیگەر

-گفتۆگۆ لە گەڵ هێرمان هایدیگەر-

ئێریسڕادیش
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ئەم گفتوگۆیە ئێریس ڕادیش لە گەڵ هێرمان 
هایدیگەر، كوڕی  مارتن هایدیگەری فەیلەسوفدا 
 Die( ئەنجامی داوە و لە ژمارە یانزەی هەفتەنامە
zeit( ئەڵمانــی لەبــەرواری )-6مارتــی2014-( 
باڵوكراوەتــەوە. واتــە گفتوگۆكە چەنــد ڕۆژێك 
بــەر لــە باڵوبوونــەوەی )پــەڕاوە ڕەشــەكان(ی 
هایدیگەر باڵوكراوەتەوە كە هەڵاڵیەكی گەورەی 

لە میدیاكانی ئەڵمانیادا نایەوە.
لــەم گفتوگۆیەدا هێرمان هایدیگەر بۆ یەكەم 
جــار زانیــاری زۆر نــوێ ، لە بــارەی باوكییەوە 
و  ســاڵە   93 تەمەنــی  هێرمــان  دەدركێنێــت. 
گفتوگۆكــە لــە ماڵی ئەواندا، لە شــتێگنی)1( نزیك 

فرایبۆرگ ئەنجام دراوە.
خاتو هایدیگەری هاوسەری هێرمان، تورتەی 
ســێوی بۆ ئامادە كردبوویــن و ناوبەناویش بە 
جۆش و خرۆشــێكەوە، بەشــداریی گفتوگۆكەی 
دەكردیــن. ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە بــوو، خۆر 
لــە ودیــو چیا و دۆڵەكانی )دارســتانی ڕەش( لە 

ئاوابووندا بوو..
***
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دەقیگفتوگۆكە
ئێریــشڕادیش:كۆنترینبیرەوەریەكدەربارەیباوكت

كەهێشتالەبیرتدامابێتەوەچییە؟
بیــرەوەری  كۆنتریــن  هایدیگــەر:  هێرمــان
دەربــارەی باوكــم بیــرم مابێــت، ئەوەیە كە بە 
پاسكیلەكەی لە پشتی خۆیەوە دای دەنام، یان 
لــە گەڵــی دەچــووم بۆ پیاســە. ئەوە لە ســاڵی 

1923دابوو.
ئێریــسڕادیش:لەخێزانەكەتاندا،باوكتچڕۆڵێكی

هەبوو؟
هێرمــانهایدیگــەر: ڕۆڵی وەك هــەر باوكێكی 
لــە گەڵــدا دەكردیــن.  یــاری  دیکــە وەهابــوو. 
دەیبردیــن بــۆ ڕووباری )الن()2( بۆ مەلە كردن 
و لە گەڵیشــماندا دەهات بۆ خلیســكێنەی سەر 

بەفر.
ئێریسڕادیش:باوكتلەدەرسگوتارەكانیداپێداگیری
لەسەرئەوەدەكردكەدەبێت)فەلسەفەتەواویپایەكانی
كەینونــەلــەقبكات(.خواســتێكیلەوچەشــنەبەجۆرێك
لەجۆرەكان،كاریگەریلەسەرژیانیخێزانیتانهەبوو؟
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هێرمــانهایدیگــەر:كاریگــەری ئــەوە لــە وەدا 
دیــار بــوو كــە دایكــم بــە تەنــگ ئەوەوەبــوو، 
هاوســەرەكەی ئــارام و ئیســراحەت بێت. ئەو 
كاتەی بۆ یاری كردنی مندااڵن تەرخان كرابوو، 
بــە وردی دیاری كرابوو. باوكم نەدەبووە ئەو 

پیاوە گرنگە، گەر دایكم نەبوایە.
خاتــوهایدیگــەر: خەڵــك و خــوا بــە دەگمــەن 
نەبێت، باســی ژن لە ژیانی ئــەودا ناكەن! ئێمە 
و مانــان كــە لــە دەوری بوویــن، هەموومانــی 
توانــای  خۆیــەوە،  ڕكێفــی  ژێــر  خســتبووە 
كۆنتڕۆڵكردنی زۆری هەبوو، بەاڵم بێ  ئەندازە 

بە تەنگمانەوە بوو.
ئێریسڕادیش:ئایادایكوباوكتانسەختگیربوون؟
هێرمانهایدیگەر: دایكم زۆر سەخت گیربوو، 

بەاڵم باوكم میهرەبان بوو.
خاتوهایدیگەر:لە ڕاستیدا هەقی بە سەر هیچ 

شتێكی ماڵەوە نەبوو.
ئێریسڕادیش:ئەیكەشوهەوایخێزانیچۆنبوو؟
خاتو هایدیگەر: سەروەختێك لە ساڵی 1949 
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هاتمە ناویان، بینینم ســارد و ســڕییەك باڵی بە 
سەر خێزانەكەدا كێشاوە. كەشێكی شلۆق.

ئێریسڕادیش:خەســوتنەیدەتوانی،كەشــەكەئارام
بكاتەوە؟

هێرمــانهایدیگــەر:زۆر پەژمــوردە و نائــارام 
بــوو. ئەڵبەت لە ســەردەمی گەنجێتیدا ڕۆژانی 
زۆر خۆشتری گوزەراند بوو. حەزی بە دانس 
و سەما دەكرد، وەلێ  باوكم سەمای نەدەزانی.
ئێریــسڕادیــش:باوكــتڕەخنــەیتونــدیلــەڕەوتــی
مۆدێرنــەوگەشــەیخێراوبــەپەلەیتەكنۆلۆژیاهەبوو.
ئایــائــەوترســەقوڵــەلەنوێگــەری،كاریگەریلەســەر

ژیانتانهەبوو؟
لــە  فۆبیــای  باوكــم  هایدیگــەر: هێرمــان

مۆدێرنیزاسیۆن نەبوو.
ئێریــسڕادیــش:بەاڵمئــەیناتوانیتبڵێیتلەژیانی
تایبەتــیخۆیدا،هەوڵیداوەقەرەیمۆدێرنەنەكەوێتو

خۆیلێبەدوربگرێت؟
خاتــوهایدیگەر:هەرگیــز ئامێری تەلەڤزیۆنی 

نەبووە.
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ئــەو  لــە هەمــوو  باوكــم  هایدیگــەر:  هێرمــان
شــتانەی پەیوەندییــان بــە كاری دەســتییەوە 
هەبــوو، بــە هرەمەنــد و دەســت ڕەنگیــن بوو. 
و  چنێــت   هەڵیــان  و  داربشــكێنێت   دەیتوانــی 
ئاگاداری مەڕومااڵتیش بێت. مامەڵە و ســەودا 
كــردن بــە پــارە، شــتێكی نامۆ بوو بــەو و لێی 
نەدەزانی. نەی دەزانی چەندی هەیە و چەندی 
پارە دەست دەكەوێت. دایكم خەرجی ڕۆژانەی 
دەداێــێ ، تا بتوانێــت دوای دەرســگوتارەكانی، 

پێكێ  شەرابی پێ  بخواتەوە.
دایكم گرنگی بە سیاسەت دەدا و چاودێری 
هەمــوو شــتێكی دەكــرد هــەر لــە سیاســەتی 
دەرەوە تــا ڕوداوە نیشــتمانی و ناوخۆییەكان 
و ئاگاداربــوون لە هەواڵــە ئابورییەكان. دایكم 

ڕۆژنامەی دەخوێندەوە.
ئێریسڕادیش:ئەیبۆباوكتڕۆژنامەینەدەخوێندەوە؟
هەندێــک   دەگمــەن.  بــە  هایدیگــەر:  هێرمــان
بــاس لــە وە دەكــەن كــە لــە ســاڵی 1927وە، 
بەردەوام ڕۆژنامــەی )ڤۆلكیش بئو باختە()3(ی 

خوێندۆتەوە، ئەوەش قسەی قۆڕە.
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ئێریــسڕادیــش:جگەلەوەتــۆنەتدەتوانی،تێبینی
هیچهاوسۆزییەكیدیكەیباوكتبكەیتبۆنازیزم؟

ئــەوەی  هێرمــانهایدیگــەر: پێویســتە كــەس 
بیرنەچێت كە مارتن هایدیگەر لە هەڵبژاردنەكانی 
ڕایشســتاگی)٤( تەموزی ســاڵی 1932، دەنگی 
بە )پارتی جوتیارانی باخی مێودا لە فرتمبرگ(. 
ســەروەختێكیش لە 29 تەمــوز 1932 هیتلەر 
وتــاری هەڵبژاردنــی لە یاریــگای )موســلی(،)5( 
لێرە لە فرایبۆرگ پێشكەش كرد، دایكم لە گەڵ 
هــەر دوو كوڕەكەیدا )مــن و براكەم(، چوو بۆ 

ئەوێ ، بەاڵم باوكم نەچوو.
ئێریــسڕادیــش:ئــەیچــۆنئــاگاداریژیانیسیاســی

دەبوو؟
مامۆســتا  ڕێــی  لــە  هایدیگــەر:  هێرمــان
هاوڕێكانییــەوە. مونتەدایــەك هەبــوو گــەورە، 
مامۆستاكانی زانكۆی فرایبۆرگی كۆدەكردەوە 

و چاویان بە یەك دەكەوت.
ئێرسڕادیش:ئاخۆبیرئەوقسەوباسەسیاسیانەت

دەكەوێتەوەكەلەماڵیئێوەدادەكران؟
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هێرمــانهایدیگــەر:بێگومــان. مــن بۆخــۆم لە 
دوای ســاڵی 1933 ســەر دەســتەی پۆلێكــی 
نەوجەوانانــی  ڕیــزی  لــە  بــووم  خوێنگــەرم 
ســەركردەی  بوومــە  پاشــان  و   )6( ئەڵمانیــدا 
دەســتەیەك. لە ســاڵی 1934 بــە دواوە دایكم 
و باوكــم هەوڵیانــدا قەناعەتــم پێ بێنن و پێیان 
وتم: )كوڕە بە جدیەتەوە ســەیری مەســەلەكە 
مەكــە، چونكــە وانییە(. لە گەڵ باوكمدا توشــی 
گیــر و گازی زۆر بــووم. دواتر هەر دووكیان 
مۆجیاریــان كــردم كە پەیوەندی بــە ڕیزەكانی 

پارتی نازییەوە نەكەم.
ئێریسڕادیش:بەاڵمســاڵی1933،دایكتوباوكت

بوونبەئەندامیئەوحیزبە؟
هێرمــانهایدیگــەر: ئــەوە باوكــم بــوو ســاڵی 
خۆشــی  وەك  و  كــرد  كارەی  ئــەو   1933
نووســیویەتی: )قەناعەتــی بــە شــكۆمەندی و 
نــەك  هەبــووە(.  وەرچەرخانــە  ئــەو  مەزنــی 
هــەر ئــەو بــە تەنهــا، بەڵكــو خەڵــك و خــوا لە 
تەواوی ئەڵمانیادا، دڵنیابوون لە دوای دەســت 
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نیشانكردنی هتلەر لە الیەن )هندنبورگ(ەوە،)7(  
سەردەمێكی تازە دێتە ئارا. 

ئێریسڕادیش:بەاڵمئەومەسەلەیەبەخێراییگۆڕا،
دوایئــەوەیســاڵی1933هایدیگــەركــرابەســەرۆكی

زانكۆیفرایبۆرگ؟
هێرمانهایدیگەر:باوكم بەو پێیەی ســەرۆكی 
زانكــۆ بوو، ڕێگەی بە هەڵواســینی الفیتەی دژ 
بــە جوولەكە و ســوتاندنی كتێب نــەدا. لێرەوە 
كۆمەڵــەی  و  وەزارەت  گــەڵ  لــە  پەیوەنــدی 
خوێندكارانــی نازیــدا، گــرژی تێكەوت. پاشــان 
دركــی بــە هەڵــەی خــۆی كــرد و دەســتی لــە 
كاركێشــایەوە، بــە تایبــەت كــە داوای لــێ كرا 
چەند مامۆستایەكی بە توانا دەربكات )ئەوانەی 

وەزارەت خۆشی بە چارەیان نەدەهات(.
ئێریسڕادیش:هەمیشەباسلەوەدەكرێتكەدایكت
)ئەلفریــدهایدیگــەر(،بــەدرێژایــیژیانــیوتــامردنی

باوەڕیبەنازیزملەقنەبوو؟
هێرمــانهایدیگــەر: دایكــم پەیوەنــدی لەگــەڵ 
لــە  هەبــوو.  نازیزمــدا  ژنانــی  ناوەندەكانــی 
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سەرەتاشــدا زیاد لە باوكم، دڵخوازی بزاووتی 
نازیزم بوو، بەاڵم لە دوای ساڵی 1934 )تەواو 
وەك باوكــم(، بە چاوێكــی زۆر ڕەخنەگرانەوە 

لە هیتلەر و لە نازیزمی دەڕوانی.
ئێریسڕادیش:گرترۆدهایدیگەریبرازاتلەپێشەكی
ئەوكتێبەینامەكانیهایدیگەریبۆهاوسەرەكەیتێدایە،
نووســیویەتی:)دایكــتهەتــامردنــیهــەرنازیســتودژە

جوولەكەبووە(.
هێرمــانهایدیگــەر: ئــەوە دەربڕینێكــە لە جێی 
خۆیــدا نییــە. دایكم هاوڕێیەكــی گەنجی هەبوو 
)كە باوكی بایۆلۆژی منە- فردریش كایزەر(، بە 
داخەوە ئەو هەڵوێستی توندی دژە جوولەكەی 
هەبــوو، بــەاڵم ڕادەی كاریگەری ئەو لە ســەر 

دایكم تا چەند بووە، ئەوە زەحمەتە بیزانین.
دایكــم گــەر نەخۆش بوومایــە، دەیبردم بۆ 
مانگەكانــی  لــە  و  پزیشــكێكی جوولەكــە  الی 
پشــووی خوێندنیشــدا، دەینــاردم بــۆ الی ئەو 
هــاوڕێ  جوولەكانەی ماڵیــان لە دەورووبەری 

دەریاچەی شتار نبێرگدابوو)8(.
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زۆر  لــە  جیهانــی  جەنگــی  دووەم  دوای 
كەســانی تر بەرچــاو ڕوونتربــوو، هەر بۆیە 

خۆی لەو شــتانە بێبەری كرد كە قەومان.
ئێریــسڕادیــش:كتێبــینامەكانیباوكــتودایكت،
نامەكانــیدایكتیتێــدانییە؟ئایائەونامانەنەماون؟
بــەاڵم  مــاون،  نامــەكان  هایدیگــەر:  هێرمــان
پــرس و باســەكانی ناو نامــەكان، تایبەتین و 

شــتێكی گشتی نین.
ئێریــسڕادیــش:مــرۆڤســەروەختێكئــەونامانــە
دەخوێنێتــەوەكــەباڵوكراونەتــەوە،ئــەوبۆچوونــەیال
درووســتدەبێــتكــەپەیوەنــدیژنومێردایەتــینێوان

دایكتوباوكتپڕكێشــەبووە؟
هێرمــانهایدیگەر:ســەیرم پێ دێت و نازانم 
دایكــم چۆن بە درێژایی ئەو ســااڵنە، هەموو 

ئــەو ناپاكیانەی باوكمی قبوڵ كردووە.
یەكجاریــش  بــۆ  هایدیگــەر: هەرگیــز  خاتــو
چییە، لە بەرچاو ئێمەدا باسی لەو مەسەلەیە 

نەكردووە.
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ئێریسڕادیش:دایكتوباوكتكەشەڕدەستیپێكرد،
بۆچونیانچیبوو؟

هێرمــانهایدیگــەر:هــەر لە ســەرەتاوە دایكم 
و باوكــم پێیــان وابــوو، شــەڕ ماڵوێرانییەكــی 

گەورەیە.
ئێریــسڕادیش:دایكتوباوكــت،هیچئومێدێكیانبە

سەركەوتنهەبوو؟
باوكــم  كاردانەوەكانــی  هایدیگــەر:  هێرمــان
هێمنییەكــی پێــوە دیاربــوو، هەرچــی جارێــک 
دەمویســت باســی قەشەنگی ســەركەوتنەكانی 
ســوپای ئەڵمانیــای بــۆ بكەم، بەاڵم ئــەوە هیچ 

خۆشحاڵی نەدەكرد.
ئێریسڕادیش:هەلیئەوەتبۆڕەخساتاسەبارەتبە
چەوســاندنەوەیجوولەكە،قســەلەگەڵباوكتدابكەیت.
بــەتایبــەتكــەدواجــارولــەســەروەختیدووەمجەنگی

جیهانیدا،بۆهەمووالیەكئاشكرابوو؟
هێرمــانهایدیگــەر:لــە مــەدا لــە گەڵــت نیــم، 
چونكە چەوساندنەوەی جوولەكە لە فرایبۆرگ 

بەرچاو نەبوو.
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پەرســتگایەكی 1938 ســاڵی ڕادیــش: ئێریــس
جوولەكەكانســوتێنرا.لە-22تشرینییەكەمی1940-
بــەرلەگواســتنەوەیان،جوولەكەكانیفرایبۆرگلەچەند
شوێنێكداكۆكرانەوە.ئایاباوكتئاگایلەوانەنەبوو؟

هێرمــانهایدیگــەر:ســەبارەت بــە وەی باوكم 
شــتێك دەربــارەی پاكتاوكردنــی جوولەكــە لە 
ســەردەمی جەنگــدا ئاگاداربووبێــت، ئــەوە من 

نایزانم.
ئێریــسڕادیــش:ئــەیتــۆوەكخۆت،ئــاگاداریئەوە

بوویتكەڕوویدا؟
هێرمــانهایدیگــەر:شــەوی بیســت و یــەك لە 
سەر بیست و دووی حوزەیرانی ساڵی 1941، 
لــە كاتی پەالماردانی ڕۆمانیــادا ئەوەم زانی و 
بــۆ یەكــەم جار بیســتم كە خەڵكانــی جوولەكە 
كــوژراون. تــەواو شــۆك بــووم. دوای ئــەوە 
هاوڕێیەكــم لــە هێــزی نەوجەواننادا لــە گەڵمدا 
بوو، دواتر بوو بە ئەفسەر لە یەكەكانی )ئێس. 
ئێســدا،)9( بــۆی باســكردم كە چۆن لە ڕوســیا 

جوولەكەكان كوژراوون.



194

ئێریسڕادیش:بەاڵمئایائەوەتبۆباوكتگێڕایەوە؟
هێرمانهایدیگەر: نەخێر.

ئێریسڕادیش:دەیباشــەسەروەختێكساڵی1947
وەكدیلێــكلــەڕوســیاگەڕایتــەوەبــۆماڵــەوەپرســی

پاكتاوكردنیجوولەكەتلەگەڵباوکتداباسكرد؟
بابەتــە  لــەو  قســەمان  هایدیگــەر:  هێرمــان
نەكــرد. ئــەوەی زۆر پێیــەوە ســەرقاڵ بووین، 
چارەنووس و داهاتوی خۆمان بوو. من لە ژێر 
كاریگەری شۆكی دیلكردنەكەمدا بووم، چونكە 
بە ملیۆنەها دیلی ئەڵمانی لە ڕوسیادا تیاچوون. 
نەوەی ئێوە كە ئەو دۆخەیان نەگوزەراندووە، 
هەمیشە پرسی بەرپرسیارێتی دێننە بەرباس.
ئێریــسڕادیــش:لــەســەردەمیشــەڕدا،تێڕوانینــی
هایدیگــەربــۆبەرپرســیارێتیڕونوڕەوانــینازییــەكان،
خەڵكێكــیزۆریبــەخۆیەوەخەریككردبــوو.بەئەقڵدا
ناچێــتلــەنێــوخانەوادەكــەیخۆتانــدا،باســتانلــەو

مەسەلەیەنەكردبێت؟
هێرمــانهایدیگــەر:بێدەنگــی لــەو مەســەلەیە 
كرابــوو. الی خۆشــییەوە باوكــم بــە ئاشــكرا 
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خــۆی لــە قــەرەی ئەو بابەتــە نــەدەدا، جگە لە 
بابەتێكی بچوك كە پێی دەوترا دەرســگوتاری 

برێمن.)10(
ئێریسڕادیش:ئەومشتومڕەیدوایجەنگدەرهەقبە
ڕۆڵــیباوكــتلەبزاوتینازیزمــداهاتەئارا،چۆنچۆنی

بەڕێتكردولەگەڵیداژیای؟
هێرمــانهایدیگــەر: ئەو مشــتومڕە دەربارەی 
هایدیگەر و ڕۆڵی ئەو لە دوای ســاڵی 1933، 
تەنانــەت لە ســەردەمی ڕایخی سێیەمیشــدا لە 
ئــارەدا بــوو. بۆ نموونە )وتاری ســەرۆكایەتی 
زانكــۆ( لــە دوای چاپــی دووەمــەوە، ڕێگــە بــە 

سەرلەنوێ  چاپكردنەوەی نەدرا.
هایدیگــەر لــە ســەر وەختــی جەنگــدا، لــەو 
نووسەرانە نەبوو كاغەزی بەردەست خرابێت 
)كــە لــەو ســەردەمەدا كاغــەز دەگمــەن بــوو(، 
وەلێ  خانەی وەشــانی )كلۆســترمان( كاغەزی 
یەدەگــی هەبــوو، بــە وەش چەنــد تێكســتێكی 

هایدیگەری چاپكرد.
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هــەر ئەوەش بووە هــۆكاری ئەوەی دواتر 
خانــەی )كلۆســترمان(، مافــی چاپكردنــی كــۆ 

بەرهەمەكانی هەبێت.
ئێریــسڕادیــش:هەنوكــەچــۆندەڕوانیتــەئیلتیــزام
كردنــیباوكتبەنازیزمەوە،لەماوەیئەوچەندمانگەی

سەرۆكایەتیزانكۆیفرایبۆرگیوەرگرت؟
هێرمانهایدیگەر: ئەو یاسایانەی بە مەبەستی 
چاكســازیی كــردن لە فەرمانگــە حكومییەكاندا 
بڕیاریــان لــە ســەر درابوو،)11( بــەر لە وەی 
باوكم لە -21نیســانی1933- وەك سەرۆكی 
زانكــۆ دەســت بە كار بێت، چــوو بووە بواری 
دوای  و  بەجــێ   دەســت  كردنــەوە.  جێبەجــێ  
ئــەوەی هەڵبژیردرا بە ســەرۆك، هەوڵی خۆی 
خســتەگەڕ بۆ ئەوەی زۆرێك لە وانەی بە پێی 
ئەو یاسایانە دورخرابوونەوە، بگێڕێتەوە سەر 

كارەكانیان.
لە -28نیســانی1933- بڕیاری دەركردنی 
فەلســەفە،  كۆلێــژی  لــە  جوولەكــە  چــوار 
یاریــدەدەرە  هــاوكات  هەڵوەشــێنرایەوە. 
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تایبەتییەكەی خۆشی گەڕایەوە سەر كارەكەی. 
لــە هاوینــی ســاڵی 1933 مكوڕبــوو لە ســەر 
ئەوەی بە بڕیارێكی فەرمی، ئەدمۆند هۆسێرل 
بگەڕێنرێتەوە و دەســت بــە وانە وتنەوە بكات 

لە زانكۆدا.
ئێریسڕادیش:لەگەڵئەوەشــدادوایســاڵی1945
بەهۆیالیەنگریبۆنازییەكان،باوكتڕووبەڕوویڕەخنە
بــووەوە.ســاڵی1946بڕیارێكلــەدژیدەرچووكەڕێی
وانــەوتنــەوەیپێنــاداتوئــەوبڕیارەشبــەردەوامبوو،
تــالەســاڵی1949هەڵوەشــێنرایەوە.هەڵبەتەدەبێت
دۆخێكیلەوچەشــنە،بابەتێكبووبێتبۆقســەوباســی

ناوخۆتانوخانەوادەكەتان؟
بــۆ  كەممــان  دەرفەتــی  هایدیگــەر:  هێرمــان
قســەكردن هەبــوو. كەسیشــمان حەزمــان بــە 

ورووژاندنی ئەو باسانە نەدەكرد.
ئێریــسڕادیش:خەڵكانێكیزۆرچاوەڕوانیلێدوانێكی
باوكتیاندەكرد،ســەبارەتبەڕۆڵیلەڕایخیســێیەمدا.
گرنگــیدانــیزۆربــە)پــەڕاوەڕەشــەكان(،دەگەڕێتــەوە
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بــۆئــەوەیدواجــارخەڵــكوخواهیــواخــوازن،زۆرترین
زانیارییانلەبارەیئەوپرسەوەدەستگیرببێت.

ڕەشــەكان(،  )پــەڕاوە  هایدیگــەر:  هێرمــان
زۆرێكی زۆر هەڵوێستی ڕەخنەگرانەی تێدایە، 
دەرهەق بەو ڕووداوانەی هایدیگەر ئەزموونی 

كردوون.
ئێریسڕادیش:بەاڵمهەڵوێستیڕونوڕەوانیشی،دژ
بــەجولەكــەتێدا.بەپێــیئەوپەرەگرافانــەبێتكەتا

ئێستاباڵوكراونەتەوە؟
هێرمانهایدیگەر: پێویستە ئەو پەرەگرافانە لە 
ســیاقی زەمەنی خۆیاندا بخوێنرێنەوە. من الی 
خۆمــەوە پێــم وانییــە باوكم كەســێكی ئەنتی- 

جولەكە بووبێت، نە ئەو كات و نە ئێستاش.
ئێریسڕادیش:تۆبەدرێژاییسیوپێنچدانەساڵ،
باڵوكاریبەرهەمەكانیباوكتبوویت.ئەوەچۆنڕوویدا؟

هێرمــانهایدیگەر: ســەروەختێك لــە دیلییەتی 
گەڕامــەوە باوكــم پێــی وتــم: )هێرمــان گــوێ  
بگــرە. گــەر هاتــوو مــردم، دەبێــت هەرچیــم 
لــە پــاش جێدەمێنێــت، كــۆی كەیتــەوە و لــە 
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ئەرشــیفخانەیەكدا هەڵی گریــت. بەو مەرجەی 
دوای سەد ساڵ باڵوبكرێتەوە و خەڵك و خوا 

بیان بینێت(.
خاتوهایدیگەر:ئایائەوەبۆئێمەباشدەبوو؟

هێرمــانهایدیگەر:ئەوە بۆمــن ئەركێكی ڕون 
و ڕەوان بــوو. لــە بەر ئەوە الی خۆمەوە بیرم 
لــە دانانی كتێــب كردەوە، بەاڵم خانەی چاپ و 
باڵوكردنەوە داوای لێكردم، قەناعەت بە باوكم 
بكەم تا ڕای خۆی بگۆڕێت و لە هەوڵەكەشمدا 
خــۆم  مەرجــەی  بــەو  ســەركەوتووبووم. 

سەرپەرشتی كۆبەرهەمەكانی بكەم.
بــەو پێیــەی پێشــتر ســەرباز بــووم، ئــەو 
شتەم كرد كە سەربازێك لە بەرامبەر فەرمانە 

سەربازییەكاندا دەیكات و بەڵێنی ئەوەم پێدا.
لــە  بــەرگ  یــەك   1979 ســاڵی  لــە 
ئــەوەی  بــێ   باڵونەبۆتــەوە،  كۆبەرهەمەكانــی 
خــۆم بە ســەریدا نەچوبمــەوە. هەر لــە یەكەم 
الپەڕەیــەوە تــا دوایــن الپەڕەیــی و لــە گــەڵ 
بەراوردكردنــی بــە دەستنووســە ئەســڵییەكە. 
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ئێســتا پانــزە بەرگ مــاوە و چاپكردنی بە پێی 
ڕیزبەندییــە و بەرنامەڕێژی بۆ كراوە. نزیكەی 
102 بــەرگ دەبێــت و ئەوە تەواوی كارەكانە، 
بــەاڵم بۆ خۆم توانای ئەو كارەم نەماوە، بۆیە 

بەیداخەكەم دایە دەست كوڕەكەم.
ئێریــسڕادیش:جارهەبــووەڕووگیربووبیت،لەوەی

كوڕیمارتنهایدیگەریت؟
هێرمــانهایدیگــەر: وشــەی ڕووگیــر بــوون، 
وشەیەكی سوك و ئاسانە. هەمیشە بە ئاستی 

باوكم پێواویانم و مامەڵەیان لەگەڵ كردوم.
ئێریــسڕادیــش:ئایــانازنــاوی)هایدیگــەر(بارێكی

قورسە؟
هێرمانهایدیگەر: بەڵێ .

خەریكــی دورودرێــژەی مــاوە لــەو ڕادیــش: ئێریــس
باڵوكردنــەوەیبەرهەمەكانــیباوكــتبوویــت،قورســترین

ئەركێككەڕووبەڕووتبووبێتەوەچیبووە؟
هێرمــانهایدیگــەر:دڵنیابــوون لــە وەی، چــی 
شایســتەی باڵوكردنەوەیە. دەمتوانی زۆرێكی 

زۆر لە نووسینەكان البەرم.
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ئێریسڕادیش:ئەمەئەوەدەگەیەنێتكەتۆدەتوانیت،
مەسافەیەكلەنێوانخۆتوباوكتدادابنێیت؟

هێرمــانهایدیگەر: بێگومان.. لەگەڵ ئەوەشــدا 
گرنگتریــن  هایدیگــەر  خــۆم،  بۆچونــی  بــە  و 

بیرمەندی ئەڵمانییە لە سەدەی بیستەم دا.
ئێریسڕادیش:كاملەبەرهەمەكانیباوكتدڵخوازیتۆن؟
 Derfeldwey, هایدیگــەر: هێرمــان
.vomGeheimnis des gloskenturms

بەوپەڕی ڕاســتگۆییەوە دانــی پێدادەنێم كە 
تــا ئێســتاش، لــە كتێبــی )بــوون و كات( حاڵی 

نەبووم.
ئێریــسڕادیــش:دیارتریــنشــتێككــەلــەباوكتــدا

سەرسامیكردبیت؟
هێرمانهایدیگەر:پشودرێژی لەگەڵ هاوسەرەكەیدا 

كە جارێك دەكەوێتە بەرخورد لە گەڵیدا.
ئێریسڕادیش:چجۆرەبەرخوردێك؟

هێرمانهایدیگەر: بەرخوردێك كە بەرئەنجامی 
نائومێدییــەك بــوو. مــن قەرزارباریــم بە وەی 

لەم دنیایە دا هەم.
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ئێریسڕادیش:ئاماژەبۆئەوەدەكەیتكەتۆبەرهەمی
شەوێكیئەویندارانەیدایكتیت،لەگەڵدۆستێکیسەردەمی

گەنجێتیدا؟
هێرمــانهایدیگــەر: دەڵێــم ئــەو خەاڵتێكــی لــە 
خواوەندەوە پێگەیشت. دۆستەكەی سەردەمی 
گەنجێتی لە جەنگی جیهانی یەكەم گەڕابووەوە 
دەبێــت،  نائومێدیــدا  تــەواو  دۆخێكــی  لــە  و 

ناسیۆنالیستێكی پەڕگیر بووە.
مارتن هایدیگەر هەر هەمان ڕۆژ، بە وشەی 
ئەوین و دەســتلەمالنێیە دەزانێت. دایكم ڕازی 
دەبێــت بــە وەی منداڵەكەی ببێت، وەك ئەوەی 
كوڕی هایدیگەر بێت. باوكم بە درێژایی ژیانی، 

جیاوازی لە نێوان دوو كوڕەكەیدا نەكرد.
ئێریــسڕادیــش:ئایــاگــرژیوناكۆكــیلەنێــوانتۆ
و)یــۆرگ(یبراتــداڕوویــدەدا،بەوپێیــەییــۆرگكــوڕی

بایۆلۆژیهایدیگەربووە؟
وەی  بــە  كــەس  هیــچ  هایدیگــەر:  هێرمــان
نەدەزانــی. براكەم بــە وەی نەدەزانی، لە دوای 

جەنگی دووەمی جیهانییەوە نەبێت.
ئێریسڕادیش:بەاڵمتۆپێشترولەساڵی1934،

بەوەتدەزانی؟
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گــەورەم  زۆر  گرفتــی  هایدیگــەر: هێرمــان
هاتەڕێ ، تا مەســەلەكەم وەك خۆی وەرگرت. 
لــە وە ناخۆشــتر ئەوەبــوو، نــەم دەتوانــی لەو 
بارەیەوە قسە بۆ كەس بكەم. تەنانەت باوكیشم 
بــۆ یەكجار چییە، خۆ بە خۆ ئەو مەســەلەیەی 

نەهێنایە بەرباس.
ئێریــسڕادیــش:ئایاتــالەدنیادەرچوونــی،لەگەڵ

مارتنهایدیگەردا،باسیئەوبابەتەتنەكرد؟
هێرمانهایدیگەر: هەرگیز.

ئێریــسڕادیــش:وادیــارەباوكــتبــەهێمنــیســەری
نابێتەوە؟

هێرمــانهایدیگــەر: دەمەوبەیانییــەك دوای لە 
خــەو هەســتان، دایكــم لەشــی چــەور دەكات 
و پاشــان دەچێتــەوە بــۆ ماڵــەوە بۆ خۆشــتن. 
دەبینێــت  الی،  دەگەڕێتــەوە  ســەروەختێك 
بــە ئارامــی چــاوی لێک نــاوە و چۆتــە خەوی 

ئەبەدی خۆیەوە.
خاتوهایدیگــەر: مردنێكــی جوانــی بــە نســیب 
بــوو. ڕۆژێك بەر لــە مردنەكەی، پیاســەیەكی 
بە ناو باخچەكەدا كرد. بە بێ  دەنگی و هێمنی 
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گیانــی ســپارد. پێم وانییە هەســتی بە ترســێكی 
گەورە كردبێت.

ئێریسڕادیش:ئایامارتنهایدیگەرلەدواســاڵەكانی
ژیانیدا،گەڕایەوەبۆالیبیروباوەڕیمەسیحییەت؟

خاتوهایدیگەر: هەمیشە و بەردەوام بە جۆرێك 
لە جۆرەكان، بڕێك لە كاسۆلیكییەت )هەر چەندە 

كەمیش بووبێت(، لە ناخیدا هەر هەبووە.
هێرمــانهایدیگەر: ســەروەختێك بە دارســتانی 
ڕەشــدا لــە میســكرش لە گــەڵ )فریتــز(ی برایدا 
دەڕۆیشــتن، هەر دووكیان بە دەست لە بەردەم 
پەیكەرەكــەی مەســیحی لــە خاچــدراودا، وێنەی 
خاچیان دەكێشا. بە چاوی خۆم ئەوەم بینیووە.
ئێریــسڕادیــش:نامــورادیمیتافیزیكیمــرۆڤ،الیئەو
پرســێكیگــەورەبــووە.لەژیانــیتایبەتیخۆیداكەســێكی
نامــورداودەســخەڕۆنەبووە.ئەوپەیوەندییەیشــكبردووە
كەبەنیشتیمانەكەیوبەدارستانیڕەشەوە،بەستوێتییەوە؟
هێرمــانهایدیگــەر:هێــز و توانــای خــۆی لــە 
پەیوەســت بــوون و دەرگیربوونــی بــە خاكــی 
نیشــتیمانەكەیەوە وەردەگــرت، ئەو نیشــتمان و 

سەرزەمینەی لێیەوە هات بۆ ئەم جیهانە.
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پەراوێزەكان:

شــارۆچكەیەكی   ،steyen شــتیگن-   -1
نزیك شاری فرایبۆرگە-freibury لە هەرێمی 

بادن فرتمباڵگ لە باشوری ئەڵمانیا.
2- الن- lahn، یەكێكــە لە ســەرچاوەكانی 

ڕووباری ڕاین لە ئەڵمانیا.
 ،   volkischer beobachter-3

ڕۆژنامەی زمانحاڵی پارتی نازی بووە.
4- ئەوە حیزبێكی لۆكاڵی تایبەت بە هەرێمی 
بادن فرتمباڵگ بوو. لە هەڵبژاردنەكانی ســاڵی 
1932، هیــچ ســەنگ و قورســاییەكی نەبــوو. 
ئەو هەڵبژاردنەی حیزبی نازی بە شــێوەیەكی 
بەرچاو سەركەوتنی بە دەست هێنا، ئەگەرچی 

نەیتوانی زۆرینەی ڕەهاش بە دەست بێنێت.
moslestadion -5.

Deutsche Junyvok )DJ(-
6   مەبەســت لێــی ڕێكخــراوی نەوجەوانانــە 
لــە تەمەنــی دەســااڵنەوە بــۆ چواردە ســااڵن، 
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ئــەو ڕێکخــراوە لــە ژێــر سەرپەرشــتی الوانی 
هیتلەریــدا-hitlerjuyend- كاریان دەكرد كە 
ئەویــش بۆ خۆی، لقێكــی الوانی پارتی نازیزم 
بــوو. لێرەدا هێرمان هایدیگــەر، ئاماژە بۆ ئەو 
پلــە و پۆســتانە دەكات كــە لــەو ڕێكخــراوەدا 

وەریگرتووە و بەم جۆرە بووە:
 .juny enschafsfuhrer -

.Juny zuy fuhrer fahnlenfuhrer-
 paul von هیندنبــۆرگ  ڤــۆن  7-پــۆڵ 
hindenburg ، دوایین ســەرۆكە لە كۆماری 
ڤایمار و بە مردنیشی لە ساڵی 1834، هیتلەر 
توانی تەواوی دەســەاڵتەكان لە دەستی خۆیدا 

كۆبكاتەوە.
دەكەوێتــە  گەورەیــە،  8-دەیارچەیەكــی 

باشوری خۆرئاوای مینشن.
یەكــەی  ئەمانــە   schutzstaffel -9
پارێــزگاری ســەر بــە پارتــی نازیــزم بوون و 
وەك پۆلیســی سیاســی وەهابوون كە توانیان، 
واڵت بخەنــە ژێــر ڕكێفــی هیتلــەر و ڕۆڵێكــی 
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سەرەكیشــیان لە ســەركوتكردنی ئۆپۆزسیۆن 
و بەرهەڵســتكاران و كەمینــەكان )لــە ســەر و 

هەموشیانەوە جوولەكە(دا گێڕا.
 Bremer برێمــن  10-دەرســگوتاری 
vortray  یاخــود لێكچەرەكانــی برێمــن كە بە 
نــاوی ئــەو شــارەوەیە دەرســگوتارەكانی تێدا 
پێشكەشــكراوە و شــتێك لــە ڕەخنەگرتنــی لــە 

نازیزم تێدایە.
 Gesetz zur wiederherste

lluny-11
des beru fsbeamtent umsئــەو 
چەنــد یاســاگەلێكە  ســاڵی 1933 دەرچــووە،  
بــە مەبەســتی دوورخســتنەوەی جوولەكــە و 
بەرهەڵســتكارانی سیاســی بووە، لــە فەرمانگە 

حكومیەكاندا.
messkirch -12 زێــدی لــە دایك بوونی 
مارتــن هایدیگــەرە و دەكەوێتــە هەرێمی بادن 

فرتمباڵگ لە باشوری ئەڵمانیا.
 metaphysis che verlassenheit-13
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ڕەنگــە چاوگی زاراوەكە بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی 
لــە ئینجیلدا هاتــووە، یان بە دیاری كراوی لەو 
وتەیــەی مەســیحدا بێــت كــە دەڵێــت: )خودایە، 
خودایە بۆ بە جێت هێشــتم(. لە وانەیە وشــەی 
دەست بەردار بوون زیاتر لە جێی خۆیدا بێت، 

نەك وشەی جێهێشتن و فەرامۆشكردن.



بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31



2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015



2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84



2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن



2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139



2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 153
2017بابان ئەنوەردەرەوە

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 157
2017ئارام مەحمود ئەحمەددادپەروەری

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 158
2017كۆشان عەلی زەمانیئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 159
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  160
2017بەختیار ئەحمەد ساڵحناوەڕاستدا

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 161
2017شاناز هیرانیبیابان

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 162
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(ناوچەییەكان

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 167
2017عەلی محەمەد صالحاالوسط



2017ئەرسەالن حەسەنهەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی قەتەر168

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197



2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218

2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 221
2017كۆمەڵێك نوسەرسۆسیال دیموكرات

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223



2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226

227
داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و 

شكستی بەهاری عەرەبیدا
2017هاوكار عەبدوڵاڵ

2017مایکڵ بوراوۆیمارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228

229
سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی 

لە كوردستان
2017ئەکرەم میهرداد

2017مێهرداد سەمەدزادەئەزموونی عەملانییەت لە هندستان230

231
ئەنارشیزم لە ڕوانگەی ڕەخنەی 

مارکسیزمەوە
2017جۆن مالینۆ

2017ماری لیمۆنییه ، ئۆد النسۆلینفەیلەسوفان و عەشق232

233
كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی 

له بیركراو
2017كه ریم یه ڵدز

2017هیڵمۆت ڕایشمۆدێلی بەرهەمهێنانی ئاسیایی234

2017میشێل فۆكۆشوێنەکانی تر235

236
سۆسیالیزمی زانستی و سۆسیالیزمی 

یۆتۆپی
2017فرەدریک ئەنگڵس

2017جۆرج باتایتیۆری ئایین237

2017پۆل ریكۆرخۆشه ویستی و دادپەروەریی238

2017مارتین هایدگەرفەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟239

2017ڕێبین ڕەسوڵ ئیسامعیلفەلسەفەكار و سیاسەت240

2017هانا ئارێنتحەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر241

242
كورد لەناو عێراقی مۆزایك و 

ناهۆمۆجیندا
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(



2017پیتەر كیڤیستۆهزرە سەرەكییەكانی كۆمەڵناسی243

2017ژیلوان لەتیف یار ئەحمەدمێژووی بزاڤی چەپ لە ئێران244

245
كەرتبوون لە نێو پارتە سیاسییەكان
لە باشوری كوردستان 1988-1976

2017كاوە تەیب جەالل

246
پەیوەندییەكانی یەكێتی نیشتامنی 

كوردستان
2017ڕێباز عبدالكریم قادر

247

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 

زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران 

_كۆمەڵە)سازكا(   )1969_1988(

2017شەیام سەعید حمەالو

2017ت.ز.الڤینلە سوقراتەوە تا سارتەر248

2017کۆمەڵێک نووسەرچەپ و ئیسالم و تیرۆر249

2017کۆمەڵێک نووسەرپۆپۆلیزم250

2017کۆمەڵێک نووسەرفێمینیزم251

2018نەبەز محەمەددادگا له  تراژیدیاوه  بۆ ئینتیام252

2018سادی پالنتژێستی هەرەڕادیکاڵ253

2018کۆمەڵێک نووسەرفاشیزم254

2018کۆمەڵێک نووسەرناسیۆنالیزم255



256

جیهانیبوونەوەی نیولیبڕاڵیی 

سەرمایە
2018کۆمەڵێک نووسەر

257
سەربووردەی ژیانی

مایلز كوبالند
مایلز كوبالند

وەرگێڕانی: شاناز ڕەمزی هیرانی
2018

258
بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و 

ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

دكتۆر مەحمود محەممەدیان جەعفەری شەمسی
2018وەرگێڕانی: رەفعەت سەلیمی

حزبوڵاڵى کوردیى لە تورکیا259
توغبا یەشار ئۆغلۆ 

وەرگێڕاىن: ماجید خەلیل
2018

عەملانییەت  و ئسوڵیەت260
عەفیف ئەخزەر

وەرگێڕانی: شوان ئەحمەد
2018
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