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ــەالی هەندێكــەوە هایدیگــەر پادشــایەكە  ب

بۆهەندێكــی  و  هــزردا  شانشــینی  لــە 

دیكــەش، تاوانبــارە دەرهــەق بــە فیكــر.

ــاوە و  ــە دنی ــاڵی 1889 هاتۆت ــەر س هایدیگ

ســاڵی 1976 كۆچــی دوایكــردووە، وەلــێ  

قســەوباس  و  مشــتومڕ  ئێســتاش  هەتــا 

بەردەوامــە. لەبارەیــەوە 

ئەوەیــە  لەســەر  هەڵاڵكــە  هەنوكــە 

كــە ئاخــۆ الیەنگیــری ئــەو بــۆ نازیــزم، 

شەخســییە،  كەموكوڕییەكــی  بەرهەمــی 

یاخــود بەرهەمــی فەلســەفەكەی و ئاقــاری 

شــانۆنووس،  )دۆیــج(ی  بیكردنەوەیەتــی. 

دەزانێــت.  ڕاســتر  بــە  دووەم  ئەگــەری 

ــزم الی  ــۆ نازی ــە الیەنگــری هایدیگــەر ب وات

ئــەو، بەرهەمــی فەلســەفەكەی و ئاڕاســتەی 

دی. شــتێكی  نــەك  بیركردنەوەیەتــی، 

بــە ماوەیەكــی كــەم بەرلــەوەی جەنگــی 

دووەمــی جیهانــی كۆتایــی بێــت، هایدیگــەر 

ــت،  ــۆرگ هەڵدێ ــوی فرایب ــاری وێرانب ــە ش ل

لەترســی ئــەوەی نەبــادا بانگهێشــت بكرێت 

بــۆ بەشــداربوون لــە بەرگریــی میللــی و 

ڕودەكاتــە ماڵــی براكــەی لــە مێســكرش. 

ــەكانی  ــان و دەستنووس ــدا ژی ــێ  لەوێش وەل

)ســەرباری شــاردنەوە و هەڵگرتنیــان لــە 

مەترســیدا  لــە  هــەر  باوەڵــدا،  هەشــت 

ئاســانیی  هێرشــی  مەترســیی  دەبێــت(. 

فڕۆكەكانــی ئەمریــكا.

لــە  )هــاوزن(،  كۆشــكی  لــە  هایدیگــەر 

دەكەوێتــە  كــە  دۆگالس  شــازادە  ماڵــی 

)بــربون( بەســەر لوتكــەی شــاخێكەوە و 

بەســەر ڕوبــاری دانوبــدا دەڕوانێــت، توانــی 

ژیانــی خــۆی و دەستنوســەكانی بپارێزێــت. 

ــتاین( ــەاڵی )ڤلدنش ــوێنەدا ق ــەو ش ــەر ل ه

ــەی  ــووە پەناگ ــش بووب ــە و ئەوێ ــی لێی یش

چەندیــن خوێنــدكاری بەشــی فەلســەفە. 

لەنێــو  تەنهایــە  بــە  )هــاوزن(  كۆشــكی 

ــە  ــوب ب ــاری دان ــە ڕوب ــتانەدا ك ــەو دارس ئ

بەردەمیــدا ڕەت دەبێــت و داری ســەروو 

دەوریــداوە و قەاڵكــەش بــە پایــە و دیــوارە 

تۆكمــە و بەرزەكانیــەوە، لەوێــدا بەپێــوە 

ــاوە. م

و  زەوق  بەپێــی  شــوێنە،  ئــەو  رسوشــتی 

ــك(  ســەلیقەی پادشــای ئەفســانەیی )لۆدڤی

ــەر و  ــتانی هایدیگ ــەوێ  نیش ــراوە. ئ ڕێكخ

ــاعیرەی  ــەو ش ــە، ئ ــەرزەمینی هۆڵدەرلین س

و  كــردەوە  هایدیگــەری  زمانــی  گرێــی 

كــە:  چانــد  وەهمــەی  ئــەو  لەدڵیشــیدا 

)جێرمانیــا ڕۆحــی گەلێكــی پیــرۆزە(.

لــە وەرزی خوێندنی )هاوینی 1942(دا، ئەو 

ســاڵەی ســوپای شەشــەم بــەرە و ســتالینگرد 

پێشــڕەوی دەكــرد، هایدیگەر دەرســگوتارێك 

لەمــەڕ هۆڵدەرلیــن و رسودەکــەی دەربارەی 

لــەو  دەكات.  پێشــكەش  )دانــوب( 

دەرســگوتارەیدا بەتونــدی جەخــت لــەوە 

دەكاتــەوە كــە خۆرئــاوا لەبــەردەم مەترســیی 

دەزانیــن،  لەمــڕۆدا  »ئێمــە  گەورەدایــە: 

ــای  ــی ئەوروپ ــاری وێرانكردن ــكا بڕی ئەمری

وێرانكردنــی  بەمانــای  ئــەوەش  داوە، 

نیشــتامن و تێكوپێكدانــی ڕابوونــی خۆرئــاوا 

دێــت(. بــەاڵم خۆرئــاوا کــە لــە بــەردەم 

خەمســاردانە  وەهادایــە،  مەترســییەكی 

ســەیری مەســەلەكە دەكات و بێباكــە.

لە وەرزی خوێندنی 
)هاوینی 1942(دا، 
ئەو ساڵەی سوپای 
شەشەم بەرە و 
ستالینگرد پێشڕەوی 
دەكرد، هایدیگەر 
دەرسگوتارێك 
لەمەڕ هۆڵدەرلین 
و سرودەکەی 
دەربارەی )دانوب( 
پێشكەش دەكات. 
لەو دەرسگوتارەیدا 
بەتوندی جەخت 
لەوە دەكاتەوە كە 
خۆرئاوا لەبەردەم 
مەترسیی گەورەدایە
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ــاوا بەدڵنیاییــەوە چاوەڕێــی ســەعاتی  خۆرئ

بەخــت دەكات، بــەاڵم لەبــری ســەعاتی 

ســفر  ســەعاتی  ســەرفرازی،  و  بەخــت 

ــەر و  ــەوەش هایدیگ ــدەكات. ب ــت پێ دەس

خەڵــك و خــوای نــاو كۆشــكەكە، دەكەونــە 

دژوارەوە. دۆخێكــی 

بنەماڵــەی شــازادە لەقاتــی خــوارەوەدان 

ینینكــن(و  زاكســن  )ڤــۆن  شــازادە  و 

)شــلیزین(ەوە  لــە  كــە  هاوســەرەكەی 

هەڵهاتــوون، لەقاتــی یەكەمــدان. هایدیگەر 

لــە هەورەبانەكــەدا دەبێــت، بــەاڵم لــە 

كۆتایــی مانگــی نیســانی 1945 لــە كونێكــدا 

هەڵــی  كەخــۆی  دەشــارێتەوە  خــۆی 

لەشــكری هەڵهاتــوی  لــە  تــا  كەنــدووە، 

ــوپای  ــی س ــڕەوی كردن ــەكان و لەپێش نازیی

بشــارێتەوە«. خــۆی  فەرەنســا، 

جەخــار بــۆ )تۆمــاس بێرنهــارد( كــە لــە 

ــەو  ــەی ئ ــاری قس ــا تۆم ــاوە، ت ــدا نەم ژیان

بۆبــكات  نیســامنان  ترســناكەی  شــەوە 

و  ئەڵانــی  بیرمەندێكــی  لەنێــوان  كــە 

ڕوویــداوە. ئەڵانیــدا  شــازادەیەكی 

لــە  تێكەڵەیــەك  ســاتانە،  ئــەو  دەبێــت 

دروســتكردبێت.  ترســی  و  گاڵتەجــاڕی 

هندییــە  دێرینــی  گەمــەی  گاڵتەجاڕیــی 

لــە  بەڕوونــی  ترســێكیش  و  ســورەكان 

ــرس  ــا ت ــە، هەروەه ــە بەڕێوەی ــك ك دوژمنێ

لــە دیلــە ڕووســەكان لــە كەمپــی )هۆیــربك( 

و تــرس لــە ئایینــدە. شــتێك لــەو ترســە 

پەتییــەی مــرۆڤ كــە هایدیگــەر لــە كتێبــە 

باســی  كات(  و  )بــوون  فەلســەفیەكەیدا 

كــردووە.

لەوێــدا هایدیگــەر تــرس بــە بنەمایەكــی 

بــەاڵم  دادەنێــت.  بــوون  ســەرەكیی 

لەپڕێكــدا ئــەوە كۆتاییدێــت و ڕوســەكان 

گەڕانــەوەی  ئومێــدی  ئــەوەش  نایــەن، 

هــاوكات  پێدەبەخشــێت.  كوڕەكــەی  دوو 

فەرەنســیەكانیش گرنگییەكــی ئەوتۆیــان بــە 

دەستنووســەكانی نــەدا، دوای ئــەوەی لــە 

بەكارهێنانــی وەك پەڕەســیگار نائومێدبــوون.

ســەردەمێكی  وابــوو،  ئــەوە  وەك  ئیــدی 

ناڕاســتەقینە دەســتیپێكردبێت . دوای هــەرا و 

زەنــای جەنــگ، ئارامیەكــی شــێوە نا-دنیایــی 

بەرقەراربــوو. شــازادە )ڤــۆن ماینیكــن( بیــری 

دەكەوێتــەوە و دەڵێــت: )بــۆ یەكەمجــار ژیان 

بەدڵنیاییــەوە گەڕایــەوە بــۆ دار نارەوەنــە 

ــەد و  ــێبەری ق ــر س ــدەكان، لەژێ ــەرز و بڵن ب

لقەكانــی ئەوانیشــدا، گوڵێكــی بێشــوماری 

ــان  ــاو گوزەرامن ــانەوە، ناوبەن ــی گەش بەهاری

وەهابــوو، وەك ئــەوەی لەوپــەڕی دونیــادا 

ماندووبوونەكانیشــان،  و  خــەم  و  بیــن 

لەئاســت ئــەو بێدەنگییــە سەرتاســەری و ئەو 

جوانییــەی دەوری دابوویــن، بەبادابێــت(.

پێشــر  كــە  ماینیكــن  ڤــۆن  ماركــۆت 

ــە  ــاوەی دەرســگوتنەوەیدا ل ــەر لەم هایدیگ

فرایبــۆرگ ئاشــنایەتی لەگەڵــدا پەیداكردبوو، 

دڵنیایــە لــەوەی وەرگۆڕانێكــی قــوڵ لــە 

ڕەوتــی بیركردنەوەیــدا- لەكۆشــكی هــاوزن، 

بــە بــەرزی ئەوشــاخەوە، ڕوویــداوە. ئــەوەی 

دواتــر هایدیگــەر ناویدەنێــت »گەڕانــەوە«، 

لەخــۆی  مانگــەدا  چەنــد  لــەو  ڕەنگــە 

ڕوویدابێــت. دەرەنجــام: )لەتــرس گەورەتــر، 

هەقیقەتــی رسوشــتە(.

ــەر  ــگ، هایدیگ ــک  دوای جەن ــد مانگێ چەن

بــە شــێوەیەكی یەكجارەكــی، دەســتبەرداری 

كتێبــە  بەشــی  دووەم  نووســینی 

دەبێــت.  كات(  و  )بــوون  ڕەشــبینیەكەی 

ــی  ــی بوون ــە حەمتیەت ــاس ل ــەی ب ــەو كتێب ئ

مــرۆڤ و توڕهەڵدانــی بۆنــاو جیهانێکــی 

دەکات. نادیــار 

كەنارەكانــی  نزیــك  لــە  بەهــار  ڕۆژانــی 

ڕوبــاری دانــوب بەســەردەبات. زۆربــەی 

بــۆ  دەچێــت  شــازادەدا  لەگــەڵ  كات 

ــدا  ــەڵ منداڵەكانی ــود لەگ ــەكردن، یاخ پیاس

بــۆ  خــۆی  ســەروەختێك  دەكات.  یــاری 

تــۆپ هەڵــدەدات، شــازادە بیردەكاتــەوە 

بــۆ  خــۆی  ئــاواش  )ڕێــك  دەڵێــت:  و 

ئایدییــاكان هەڵــدەدات. لــە ســەروەختی 

گەشــت و گەڕانەكانیانــدا، كاتێــك گەاڵیــەك 

بەرلــەوەی  دەكات،  لەتــی  و  لێدەكاتــەوە 

و  دەڕوات  داڵغــەی  لێبــدات،  دیقەتــی 

ــچ شــتێ ک وەكــو  ــات. هی ــەوە دەیب بیركردن

خــۆی نابینێــت، چونكــە چــاو و بینینــی ئــەو 

ڕوو لــە ناخــی خــۆی بــوون(.

ــەر  ــەدا، هایدیگ ــە ئارام ــد هەفت ــەو چەن ل

هەســتی  و  زیندوودەبێتــەوە  ســەرلەنوێ  

تێــدا  گــەردوون  بــۆ  ئینتیابونــی 

منونــە  حــەزدەكات  و  ســەوزدەبێتەوە 

لــە  یەكێــك  هیبــڵ-  پیتــەر  قســەیەكی 

كــە  بێنێتــەوە  دڵخوازەكانــی-  نوســەرە 

ئێمــە  نــا،  یــان  )مبانەوێــت  دەڵێــت: 

گەشــەبكەین  ئەوەشــی  بــۆ  و  ڕووەكیــن 

و گــوڵ دەركەیــن، پێویســتە ڕەگەكامنــان 

ڕۆبچێــت(. زەویــدا  بەناخــی 
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دەبینــی.  مەســەلەكەی  بەوجــۆرە  ئــەو 

بەزەوییەكــدا  ڕیشــەی  و  ڕەگ  مــرۆڤ 

زەویــی  لــە  جیــاوازە  كــە  دادەكوتێــت 

لۆژیــك- زەوییــەك ڕۆح لەیــاد دەكات-، ئــەو 

ڕەســەنایەتیی  بــە  پێویســتیی  زەوییــەش 

ئینتــا و بڕوابــوون بــەو ژینگەیــە هەیــە 

کــە متانــەی پێیەتــی و دەســت و پەنجــەی 

بــەو  تەنهــا  كــردووە.  نــەرم  لەگەڵــدا 

لەبــەردەم  خــۆی  دەتوانێــت،  چەشــنەش 

هێــزە زەبــەالح و غەوارەكانــدا ڕابگرێــت 

و  تەكنۆلۆژیــا  هێــزی  لــە  بریتیــن  كــە 

پەڕگیــری و )بەبــڕوای هایدیگەریــش ئــەوە 

لــە ئەمریكانیــزم و بەلشــەفیزمدا(، خــۆی 

دەكات. بەیــان 

كۆتاییەكانــی  بڵێیــن  دەتوانیــن  لێــرەوە 

ســاڵی 1945 )نــە ســەرەتا بــوو نــە كۆتایــی(، 

بەڵكــو ئێســتێك و وچانێــك بــوو لەماڵــی 

پەراوێزێكــە  ســێیەم  ڕایخــی  شــیعردا. 

ــا  ــش ت ــدا و هەرچییەكی ــژووی بوون ــە مێ ل

ئێســتا لــەو مێــژووەدا ڕویدابێــت، جگــە لــە 

ــوو،  ــۆ داهات ــە و ب ــۆ هەنوك ــەرەتایەك ب س

ــە  ــەو مێژووەشــدا ل ــە. ل ــە نیی شــتێكی دیك

ئەڵانیــا شــتێك دەقەومــێ .

ــەوە  ــەو خۆخواردن ــەر ل ــات هایدیگ زۆر ناب

 27- لــە  دەبێــت.  قوتــاری  بێزارییــە  و 

)هــاوزن(،  كوشــكی   1945 حوزەیرانــی- 

دەكات.  میــوان  چەندیــن  لــە  پێشــوازی 

ــە الی شــازادە و  ــەوە ئاهەنگێكــی هاوینەی ئ

پڕۆفیســۆرەكان لە قــەاڵی »فیڵد نشــتاینەوە» 

دێــن، هەروەهــا چەنــد ئەفســەرێكی ســوپای 

ئامادەدەبــن. فەرەنســایش  داگیــركاری 

ئاهەنگــی  جلوبەرگــی  بــە  میوانــەكان 

خوشــكی  و  دەردەكــەون  فەرمییــەوە 

شــازادەش، پیانــۆ دەژەنێــت. لــە كۆتایــی 

مارتــن  پڕۆفیســۆر  ئاهەنگەكەشــدا 

هایدیگــەر، وتەیــەك پێشــكەش دەكات. لــە 

وتارەكەیــدا بەشــێك تەرخــان دەكات بــۆ 

ــن،  ــۆی: )هۆڵدەرلی ــەی خ ــە دڵخوازەك بابەت

ڕوبــاری دانوب و ئەڵانیا(.  دروشمەكەشــی 

دەبێــت  هۆڵدەرلیــن  دەســتەواژەیەكی 

كــە دەڵێــت: )هەمووشــتێك لــە ئێمــەدا، 

دەخــوات.  خــول  هــزردا  بــەدەوری 

ئــەوەی  بۆخاتــری  هەژاركەوتویــن، 

بیــن(. دەوڵەمەنــد 

بەچــوار  دەبێــت  ســەرەكی،  ئەڵانیــای 

كەمپــی  لــە  كوڕەكەشــی  دوو  پارچــەوە. 

دوژمنی ســەركەوتودا، بەدەســت برســێتیەوە 

دەناڵێنــن. هــەژاری بــە شــێوەیەكی ترســناك 

لــە واڵتــدا باڵوبۆتــەوە. لــەوەش خراپــر 

ــڤیتزە. ــی ئاوش ــەوەی ماڵوێرانییەكان باڵوبون

بــەاڵم هایدیگــەر گــوێ  بــە هیــچ یــەك 

نییــە.  دەربەســت  و  نــادات  لەوانــە 

ئــەو  بــە تۆنــی دەنگــی  پێشــبینیەكانی- 

حیكایەتخوانانــە بــاس دەكات كــە چیرۆكــی 

ئــەو  ئامادەبوانــی  لەبــەردەم  خورافــی 

ــە  ــەوە ك ــەدا دەگێڕێت ــە خنجیالنەی ئاهەنگ

بــاس  ئامــادەن-و  هــاوزن  كۆشــكی  لــە 

تــازە  مێژویــی  قۆناغێكــی  دەكات  لــەوە 

بەڕێوەیــە و مرۆڤایەتیــش لەســەرەتاكانی 

ئــەو قۆناغــەدان.  ئەڵانیــاش لــەو ســەرەتا 

مێژوییــەدا، ڕۆڵێكــی تایبەمتەنــد دەگیڕێــت.

جــۆراو  بەشــێوازی  دەســتەواژەیەی  ئــەو  M
ar
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بــوو:  ئەمــە  بــوو،  زاری  لەســەر  جــۆر 

)تەنهــا لەڕێــی گەلــی ئەڵانیــەوە، مێــژووی 

جیهانــی دەتوانێــت، ئاهێكــی بەبەردابێتەوە 

وەك  ئــەوان  تەنهــا  دەســتپێبكاتەوە(.  و 

)گریكەكانــی ســەردەمی مۆدێرن(، شــاعیران 

و بیرمەدانــی ســەرمەدی، دەتوانن لەبەردەم 

دەســەاڵتی تەكنۆلۆژیــادا خۆیــان ڕابگــرن و 

بەگــژ هەژمــون و دەســەاڵتەكانیدا بچنــەوە.

چەنــد ڕۆژێــك دوای ئــەو قســانەی، بــۆ 

دۆســتێكی دەنوســێت و دەڵێــت: لەئێســتادا 

هەمــوان بیــر لــە ئاوابــوون و پوكانــەوە 

دەكەنــەوە، بــەاڵم ئێمــەی ئەڵانــی نابێــت 

لەبەرئــەوەی  ئاوابیــن،  و  بكوژێینــەوە 

هێشــتا ئێمــە هەڵنەهاتویــن و بەرلەوەشــی 

هەڵبێیــن، پێویســتە شــەو تێپەڕێنیــن(.

ــك  ــەو نزی ــەت  ل ــت بەتایب ــا دێ شــەویش ت

دەبێتــەوە. ســەروەختێك لــە هاوینــی 1845 

ــۆرگ،  ــۆ فرایب ــەوە ب ــە )هــاوزن(ەوە گەڕای ل

چاوەڕوانــی  لــە  خــوا  و  خەڵــك  لەوێــدا 

ــرا،  ــەوەی لێدەك ــی ئ ــوون گومان ــدا ب پیاوێك

تاوانــی سیاســیی ئەنجامدابێــت.

مــاڵ  لەســەربوو  ئــەوەی  هەڕەشــەی 

بەســەردا  دەســتی  كتێبخانەكــەی  و 

ــردن(  ــەی پاكتاوك ــاوكات )لیژن ــت، ه بگیرێ

لــە زانكــۆ دەســتبەکاربوو بــە مەبەســتی 

كردنــەوەی ڕیــزی مامۆســتایان، لەوانــەی 

ــرە و  ــگ لێ ــن مان ــوون. چەندی ــت ب نازیزس

لــەوێ  تۆمەتــی ڕووبــەڕوو دەكرێتــەوە و 

ــەی  ــت، قس ــدا دەكرێ ــەوەی لەگەڵ لێكۆڵین

و  دەهێنێتــەوە  پاســاو  و  لێوەردەگیرێــت 

نیشــاندەدات. پەشــیانی 

بەرگریەكــی  هایدیگــەر  ماوەیــەدا  لــەو 

ــێ  هیچــی  ــا لەخــۆی دەكات، وەل ــێ  هاوت ب

ــك  ــد ڕۆژێ ــەری چەن ــەت. ب ــە دەردی نای ب

یەكێــك  ڕاپۆرتــی   1946 كرسمســی  لــە 

ــە  ــی ب ــبەر(، كۆتای ــارەزاكان )كارل كاس لەش

مشــتومڕ و بێنــەو بەردەیەكــی دور و درێــژ 

هاتبــوو،  ڕاپۆرتــەدا  لــەو  ئــەوەی  هێنــا. 

گورزێكــی كوشــندەی لــە هایدیگــەر  دا.

)ڕەوتــی فیكــری هایدیگــەر كــە خەســڵەتێكی 

ئاڵــۆز و دیكتاتۆری و ناســەربەخۆیانەی هەیە، 

ــت(.  ــڕۆدا جێدێڵێ كاریگــەری زۆر خــراپ لەم

ــۆی  ــی خ ــبەر داوای لێبوردن ــێ  كارل كاس وەل

هایدیگــەر  لەوێــدا  و  دەكات  قبــوڵ  لــێ  

دەڵێــت: )لــە بنەڕەتــدا مــن كەســێكی سیاســی 

نەبــووم و بانگەشەكردنیشــم بــۆ سۆســیالیزمی 

نیشــتانی، هیــچ پەیوەنــدی بــە سۆســیالیزمە 

كارل  بــەاڵم  نییــە(،  باوەكــەوە  نیشــتانیە 

وەاڵمــی  ســاردیەكەوە  بەخوێــن  كاســبەر 

منونــە  وەاڵمدانەوەكەشــی  و  دەداتــەوە 

ماكــس  دەســتەواژەیەكی  بــە  هێنانەوەیــە، 

ــەی گەمــە  ــەو مندااڵن ــەر كــە دەڵێــت: )ئ ڤیب

بــە پێچكەكانــی مێژوودەكــەن، خۆیــان توشــی 

ــەن(. ــەك دەك قەڵبەی

زانكــۆ  لــە  پۆســتەكەی  هایدیگــەر 

وانەوتنــەوەی  مافــی  و  لەدەســتدەدات 

توشــی  بەمهۆیــەوە  لێدەســێرنێتەوە. 

ــت. ســاڵی 1946  ــزاری دەبێ ــدی و بێ نائومێ

بۆمــاوەی چەنــد مانگێــك لــە نەخۆشــخانەی 

ــری  ــر چاودێ ــەر(، لەژێ ــارن ڤایل ــی )ب دەرون

)دەرونــی-  سایكۆســۆماتیك  چارەســەری 

دەبێــت. جەســتەیی(دا 

هایدیگەر:
لە بنەڕەتدا 

من كەسێكی 
سیاسی نەبووم و 
بانگەشەكردنیشم 
بۆ سۆسیالیزمی 

نیشتمانی )نازیزم(، 
هیچ پەیوەندی 
بە سۆسیالیزمە 

نیشتمانیە باوەكەوە 
نییە
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هــاوڕێ   لەوانیــش  بــەر  و  نەیارەكانــی 

ئــەوەن  خوازیــاری  خوێندكارەكانــی  و 

واز  ئــەوەی  بێتەمایــەی  داڕوخاندنــی، 

بێنێــت. پەســەندی  لەخــود 

هەمــوان چاوەڕوانــی ئــەوەن دەرونــی ئــارام 

بنێــت.  بــە گوناهەكانیــدا  بێتــەوە و دان 

ئەوێــك كــە ســەردەمانێك جادوبازێــك بــوو، 

ئــەوەش وایكــرد زۆرێــك لــە خوێنــدكارە 

گەنجەكانــی گومڕابــكات.

تەمەنــی  بەدرێژایــی  هایدیگــەر  بــەاڵم 

ــتەواژەیە  ــەو دەس ــە ل ــەوت، جگ ــی ن هیچ

پێوەدیــارە  سەرســەختی  كــە  نەبێــت 

ئایدیاكانــی  )هەركەســێك  دەڵێــت:  و 

ئــەوا  هەڵــەوە،  كەوتــە  كــە  مەزنبــوون 

دەبێــت(.  گــەورە  هەڵەیەكــی  بێگومــان 

لــە وبڕوایەدابــوون هەڵەكــردن  زۆرێــك  

ــێ   ــببین، وەل ــی خۆش ــێت لێ ــێكە دەش پرس

نــا. بێدەنگــی 

هێربــرت ماركــۆزەی قوتابــی، دەســتبەرداری 

ــە  ــوفیش ك ــی فەیلەس ــس یۆناس ــوو. هان ب

زۆر لــە ژێــر كاریگــەری هایدیگەردابــوو، 

ســەروەختێك دەچێــت بــۆالی، نــە دڵــی 

لێــدەكات  نەسەرەخۆشــی  و  دەداتــەوە 

بەبۆنــەی كۆچــی دوایــی دایكییــەوە كــە لــە 

ــوو.  ــڤاتیزدا تیاچووب ــەی ئۆش كۆمەڵكوژیەك

تەنهــا یــەك كــەس لــە هایدیگــەر بــورا، 

ئــەو كەســەش هانــا ئارێنــت بــوو كــە هــەم 

ــوو. ــی ب ــەم خۆشەویستیش ــدكار و ه خوێن

ــەس(.  ــەك ك ــوون، بەتەنهای ــڕوا ب ــا ب )تەنه

تەمــەن  ئارێنتــی  هانــا  قســەی  ئــەوە 

و  مامۆســتا  بــۆ  بــوو،  ســااڵن  هــەژدە 

خۆشەویســتەكەی كــە حەڤــدە ســاڵ لەخۆی 

بیرمەنــدەی  ئــەو  ڕەنگــە  گەورەتربــوو. 

قەشــەیەك،  ببێتــە  نەمابــوو  هێنــدەی 

تائــەو  نەبردبێــت  شــك  ئامێــرەی  ئــەو 

ــەك  ــكات. ئاماژەی ــار ب ــێ  تۆم ــەی پ ئاماژان

كــە بــوون دوچــاری مەترســی دەكات و ئــەو 

ــژدان و هەســت  ــای وی ــیانەش لەدنی مەترس

و ســۆزەوە دێــن.

لەكتێبــی )بوون و كات(دا كە ڕەشنوســەكەی 

ــوو،  ــۆرگ( ب ــە )مارب ــی ل ــە نوس ــەو وەخت ئ

بەدرێژایــی بــاس لــە دڵەڕاوكــێ  و تــرس 

و مــردن دەكات. هەرچــی ئەوینداریشــە 

ــی  ــەرە ویژدانیەكان ــە پێكهێن ــە ل ــە یەكێك ك

پێدانــی  گرنگــی  و  بایــەخ  مــرۆڤ، 

ــت  ــا ئارێن ــووە. هان ــی ب بەشــێویەكی الوەك

هایدیگــەر  زانــی    1925 هاوینــی  لــە 

دڵشــفتەیەی  كچــە  ئــەو  دەکات.  وێڵــی 

ــوو  ــی چ ــوو، بەخەمناک ــداری ب ــەر ئەوین ه

دكتــۆرای  بڕوانامــەی  و  هایدڵبێــرگ  بــۆ 

ــە  ــردە واڵت ــان ڕویك ــا.  پاش ــت هێن بەدەس

یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا و لەوێــدا بــوو بــە 

نــاودار. توێژەرێكــی 

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئــەوە  ســەرباری 

زۆری  بوێرییەكــی  ئــەوەش  و  فرایبــۆرگ 

دەوێــت. كاتێــك ســاڵی 1949 بۆیەكەمجــار 

دەگەڕێتــەوە ئەڵانیــا، نامەیەكــی كــورت 

ــی  ــت و داوای بینین ــەر دەنێرێ ــۆ هایدیگ ب

دەكات، ئەویــش دەســت بەجــێ  دەگاتــە 

الی.

ــە ژوری ئەومیوانخانــەی لێــی دابەزیــووە،  ل

ڕودەدات،  كۆمیــدی  تــراژ-  دیمەنێكــی 

بەئاســایی  زۆر  هایدیگــەر  لەبەرئــەوەی 

پەیوەندییــە  پــردی  ئــەو  دەیەوێــت 

دروســت بكاتــەوە كــە بیســت و پێنــچ ســاڵ 

ــە  ــەوەی ل ــە ئ ــێ  گوێدان ــوو. بەب ــوو پچڕاب ب

ــوو. ــەدەیەدا ڕویداب ــەو چارەكەس ــاوەی ئ م

بــەاڵم دواجــار كەدەزانێــت هەوڵەكــەی بــێ  

ــەرەكەی  ــەوە الی هاوس ــە، دەگەڕێت ئەنجام

و دڵــی خــۆی بۆدەكاتــەوە و هەرچــی هەیە 

هاوســەرەكەی  بــەوەش  دەكات.  باســی 

دەكات  كوشــندە  ئیرەییەكــی  توشــی 

ــت(. ــا ئارێن ــردن بەهان ــی ب )ئیرەی

ســەردانی  جارێــك  چەنــد  هایدیگــەر 

و  دەكات  خۆشەویســتی  ئارێنتــی  هانــا 

دەســتنوس،  و  كارت  پۆســت  بەنامــەو 

لەگــەڵ  كەچــی  دەكات.  هەراســانی 

تــر دڵــی  ناتوانێــت، جارێكــی  ئەوەشــدا 

بــەالی خۆیــدا ڕابكێشــێتەوە. هانــا ئارێنــت 

یەكگرتووەكانــی  واڵتــە  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

دەچێتــەوە  هایدیگەریــش  و  ئەمریــكا 

ــوو  ــەی هەم ــەرەكەی. لەمیان ــۆالی هاوس ب

ــقە  ــەو دوو عاش ــەدا، ئ ــەرا و زەنای ــەو ه ئ

ــری دەدەن.  ــوێ  بەیەك ــی ن ــە، بەڵێنێك كۆن

یەكێــك  بــۆ  لەنامەیەكــدا  ئارێنــت  هانــا 

دەنوســێت:  خوشــكەكانی  دەســتە  لــە 

ئــەوە  وەك  دەكــرد،  پێكــەوە  )قســەمان 

ژیامنــدا(. لــە  یەكەمجاربێــت  وابــوو 

نامــە  لەڕێــی  قســەكردنیان  و  گفتوگــۆ 

وەك  بــەاڵم  بەردەوابــوو.  ونامەكارییــەوە 

دوای  نامەكانــی  پێشــوتریان،  نامەكانــی 

لــە شــوێنێكدا  بەشــاردراوەیی  جەنگیــش 

هەڵدەگیرێــن. ڕەنگــە ئــەو نامانــە چاكریــن 
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بەڵگەیــەك بــن بــۆ تێگەیشــن، لەتوانــای 

ــەدا.  ــەو قۆناغ ــەر، ل ــەوەی هایدیگ بیركردن

ناخرێنــە  هەرگیــز  نامانــە  ئــەو  وەلــێ  

ــت  ــەر دەبێ ــەران. )خوێن ــتی خوێن بەردەس

ــش  ــارە پێ ــەم وت ــە ئ ــت ك ــاگاداری ئەوەبێ ئ

ــت و  ــا ئارێن ــی هان ــەوەی نامەكان باڵوكردن

مارتــن هایدیگــەر نــورساوە، چونكــە دواتــر 

بەچەندیــن  و  ئاشــكرابوون  نامانــە  ئــەو 

زمــان چاپكــرا و باڵوبــووەوە.   و. كــوردی(.

هێرمــەن كــوڕە بچوكــی مارتــن هایدیگــەر، 

ڕێــك و ڕاســت ڕایگەیانــد )ئــەو نامانــە 

ســەرهەنگێكی  هێرمــەن  باڵونابنــەوە(. 

دەســت  ئــەو  میراتگــری  و  خانەنشــینە 

ــەدوای  ــە ل ــە ك ــەم و نامانەی ــوس و بەره ن

ــری  ــش بەرگ ــاوەو بەردەوامی ــی بەجێ باوك

لــە باوكــی دەكات. لــەو مــاوەی دوایــدا 

فرایبــۆرگ  زانكــۆی  لــە  كۆڕێكــدا  لــە 

ــەر،  ــە ســەر هایدیگ ــرش دەكرێت ــك هێ كاتێ

بــەرز  بەدەنگــی  و  پێڕاناگیرێــت  خــۆی 

ڕودەكاتــە ئامادەبــوان و دەڵێــت: )بوختــان 

و درۆیــە(. ســەروەختێکیش قســە هاتــە 

ســەر مەســەلەی هانــا ئارێنــت، دەموچــاوی 

ــە ســیایەوە  ــزاری ب ــاو نیشــانەی بێ ــك ن لێ

دیاربــوو.

ــدێ   ــان هایدیگــەر ڕایســپاردبوو هەن بێگوم

لەنامەكانــی باڵوبكاتــەوە، وەلــێ  نامــە و 

ئارێنتــدا،  هانــا  لەگــەڵ  نامەكارییەكانــی 

شــتێكی ئەوتــۆی تێدانییــە بــۆ باڵوكردنــەوە 

بشــێت. هێرمەنــی كــوڕی وادەڵێــت. واچاكە 

خەڵــك و خــوا ئــەو شــتانە بخوێننــەوە كــە 

چاپكــراون و لەبەردەســتدان، نــەك چاوەڕێی 

خوێندنــەوەی شــتە چاپنەكــراوەكان بكــەن.

لــەو ئاهەنگــەی لــە مێســكرش ســازدرا، 

و  قنــج  هێرمــەن  پێشــەوەدا  لەڕیــزی 

ــارەداری  ــاری ش ــێت، بەگوت ــت دادەنیش قی

بــەاڵم  ڕوگیردەبێــت.  كەمێــك  ئــەوێ  

بەهێــزەوە  بەباوەڕێكــی  خۆیــدا  لەدڵــی 

دەڵێــت: )بیركردنــەوەی باوكــم بونــی خــۆی 

هوریایــەش  و  هــەرا  ئــەم  دەســەملێنێ ، 

بیردەچێتــەوە و كۆتایــی دێــت(. بــەم پێیــە 

خۆمــان  بەوەنــاكات،  پێویســت  هەرگیــز 

بەپرســی دەرگیربوونــی لەگــەڵ نازیزمــدا 

خەریــك بكەیــن، یــان قســە لــەو سیاســەتی 

ــوو. ــڕەوی كردب ــە پەی ــن ك ــە بكەی بێدەنگی

گەنجــە(،  )قەســابێكی  هــاوف  تۆمــا 

ســەیری  ئاســایر  زۆر  بەشــێوەیەكی 

جــار  پــازدە  دەكات.  مەســەلەكە 

و  دێــت  فیــگ(دا  )ڤیلــد  بەڕێــگای 

دەچێــت و كتێبەكــەی )ڤیلــد فیگ(یشــی 

بەدەســتەوەیەو هەرجــارەو شــتێكی تــازەی 

بــۆ دەردەكەوێــت. )ڕئالــو( پیاوێكــی خــۆش 

مەرشەبــە لــە دەزگای مارتــن هایدیگــەر، 

ڕونكردنەوەیەكــی ســادە و ســاكار دەربارەی 

هــۆكاری بێدەنگــی خاوەنــی )بــوون و كات( 

جیهانیــەوە  دووەمــی  جەنگــی  لــەدوای 

پرانســیپێكی  بەپێــی  دەكرێــت  و  دەدات 

ــدا  ــە ژیان ــە ل ــەوە ك ــی بكەین ــی كورت دایك
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مەدركێنــە،  )هیــچ  دەڵێــت:  و  هەیبــووە 

بێدەنــگ بــوون هەمووشــت دەســڕێتەوە(.

مارتــن  لەگــەڵ  ئەڵانــەكان  حاڵــی 

بەتایبــەت  بەمجۆرەبــوو.  هایدیگــەردا 

ــەوت.  ــەرەی  نەدەك ــەر ق ــە هایدیگ میدیاك

لەنێــوان  دەژیــا،  گۆشــەگیرانە  ژیانێكــی 

ــە  ــەڵ كوخت ــۆرگ و لەگ ــە فرایب ــەی ل ماڵەك

ڕەشــدا  دارســتانی  لــە  دەســتەكەی  دورە 

 . ئــاو  نــە  تێدابــوو،  تەلەفۆنــی  نــە  كــە 

ژمــارە تەلەفۆنــی ماڵەوەشــی لــە فرایبــۆرگ، 

ــۆی  ــك خ ــێكی نزی ــد كەس ــا الی چەن تەنه

ببوایەتــە  فەیلەســوفەكەمان  تــا  هەبــوو. 

ــە،  ــت بوای ــێ  ش ــۆی پ ــر خ ــە و زیات ئایكۆن

ڕۆژنامەنوســان زۆرتــر پەرۆشــی بیســتنی 

دەبــوون. قســەیەكی 

زۆر زوو لەكایــەی فەلســەفی فەرەنســیدا 

كاریگــەری بەجێهێشــت و شــوێنی خــۆی 

فرایبــۆرگ  زانكــۆی  زوتریــش  كــردەوە، 

ــی  ــەوەش توان ــەوە و ب ــۆ گێڕای ــاری ب ئیعتیب

ســاڵی  زســتانەی  خوێندنــی  لــەوەرزی 

1950دا، ســەرلەنوێ  دەســت بەوتنــەوەی 

بكاتــەوە. دەرســگوتارەكانی 

هەمــوان گــوێ  قواڵغــی قســەكانی دەبــوون، 

كاتێــك هۆشــداری دەدا لەبــارەی هەوڵــدان 

بــۆ دەســتگرتن بەســەر وزەیەكــی ئەتۆمــی 

بــۆ  خــۆی  دژایەتــی  و  زەبەالحــدا  زۆر 

بەوپێیــەی  ڕادەگەیەنێــت،  جینتەكنیــك 

ــی  ــەر ژیان ــۆ س ــتدرێژیكردنە ب ــەوە، دەس ئ

كاتێــك  یاخــود  رسوشــت.  و  مــرۆڤ 

دەكــرد،  كەینونــی  لەچركەســاتی  باســی 

چركەســاتێك ئــەو دنیایــە هەرەســدێنێ  كــە 

لەســەر بنەمایەكــی مامتاتیكــی ورد ڕۆنــراوە 

و خاڵییــە لەهــەر هەســت و نەســتێك.

ــی  ــگ زۆرێك ــەر دوای جەن ــن هایدیگ مارت

زۆریشــی  قســەی  و  نوســی  زۆری 

لەگــەڵ  نــە  ئــەو قســانەی  بــەاڵم  كــرد، 

ڕۆژنامەنوســاندا كــرد و نەلەبــارەی ڕابــردوی 

خۆیــەوە بــوون. ئــەوەی شــتێكی ســەیر 

دوای  ئەوەبــوو  چاوەڕواننەكراوبــوو،  و 

گۆڤــاری  -26ئایــاری1976-،  لــە  مردنــی 

ــژی  ــی دور و درێ ــبیگڵ(، گفتوگۆیەك )دێرش

ڕۆدۆڵــف ئاوكشــتاین و مارتــن هایدیگــەری 

باڵوكــردەوە.

 1966 ئەیلولــی  مانگــی  گفتوگۆیــە  ئــەو 

داوای  لەســەر  بــەاڵم  ئەنجامدرابــوو، 

هایدیگــەر دەبــوو دوای لەدنیادەرچونــی 

ئاوكشــتاین  ڕۆژەی  ئــەو  باڵوبكرایەتــەوە. 

گفتوگۆكــە،  ئەنجامدانــی  بــۆ  دەچێــت 

ــەوەی  ــت، لەبەرئ ــێكی زۆرەوە دەچێ بەترس

نــاوداردا  بیرمەندێكــی  لەبــەردەم 

ڕادەوەســتێت. وەك گارســۆنی قاوەخانەیەك 

و  دەبێتــەوە  نزیــك  هایدیگــەر  لــە 

یەكەمــی  پرســیاری  بەجێــش،  دەســت 

)مــرۆڤ  پێــدەكات:  دەســت  بەمجــۆرە 

واهەســتدەكات بەرهەمــە فەلســەفیەكانت، 

لەژێركاریگــەری  لەجــۆرەكان  بەجۆرێــك 

ــدا زۆر  ــە لەژیانت ــوون ك ــدێ  ڕوداودا ب هەن

تەواوبــوون(. و  نەماونەتــەوە 

واتــە پرســیارەكە بەشــێوازی لێبوردنێكــی 

گشــتی بــووە، تــا ئەوشــتانەی تێدابێــت 

پاكانەكــردن  بــۆ  هایدیگــەر  ڕەنگــە  كــە 

بیانخاتــەڕوو.  لەخــۆی،  بەرگریكــردن  و 

هایدیگەر زۆر زوو لە 
كایەی فەلسەفیی 
فەڕەنسیدا كاریگەری 
بەجێهێشت و 
شوێنی خۆی 
كردەوە، زوتریش 
زانكۆی فرایبۆرگ 
ئیعتیباری بۆ 
گێڕایەوە و بەوەش 
توانی لەوەرزی 
خوێندنی زستانەی 
ساڵی 1950دا، 
سەرلەنوێ  
دەست بەوتنەوەی 
دەرسگوتارەكانی 
بكاتەوە
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ــەو  ــەر ئ ــوو، هایدیگ ــش واب ــەر بەفیعلی ه

ــتەوە،  ــێوە قۆس ــن ش ــەی بەچاكری گفتوگۆی

و  پەرێزخاوێــن  كەســێكی  وەك  تاخــۆی 

ویــژدان زینــدوو نیشــان بــدات.

لــەو  بێدەنگیكردنــی  هــۆكاری  ڕەنگــە 

ژیانــی  بــە  پەیوەندییــان  شــتانەی 

تایبەتــی خۆیــەوە هەبــوو تامردنــی، زۆر 

ــی  ــەر دەیزان ــر هایدیگ ــادەبووبێت. ئاخ س

لــە  سیاســی  تەوقیتكــراوی  بۆمبێكــی 

و  ئــان  لەهــەر  دەشــێت  و  گۆڕێدایــە 

بتەقێتــەوە. بێــت،  ســاتێكدا 

تەقیــەوە.   1984 پایــزی  لــە  ئەوەبــوو 

ــوس  ــەوت(ی مێژوون ــەروەختێك )هۆكۆئ س

تۆمارێكــی  حكومەتــدا،  ئەرشــیفی  لــە 

وەزارەتــی  هــی  كــە  دۆزییــەوە  فەرمــی 

لەكاتێكــدا  ئــەوەش  بااڵبــوو.  خوێندنــی 

كەوتــە بەردەســتی )هۆكــۆ ئــەوت( كــە 

دۆســێكانی  لــە  بــوو،  گــەڕان  خەریكــی 

زانكــۆدا. مێــژووی 

ســەروەختێك ئــەو تۆمــارە دەدۆزێتــەوە، 

كیمیاناســی  تایبەتــی  دۆســێی  دەبینێــت 

نۆبــڵ  خەاڵتــی  خــاوەن  و  بەناوبانــگ 

و  تێدایــە  دنگــر(ی  شــتاو  )هێرمــەن 

تێبینیەكــە  نــورساوە.  لەســەر  تێبینیەكــی 

نوســیویەتی  بــااڵ  پەیانــگای  ســكرتێری 

و تێیــدا هاتــووە كــە ســەرۆكی زانكــۆی 

هایدیگــەر(،  مارتــن  )واتــە  فرایبــۆرگ 

ــە  ــەو زانكۆی ــۆ ئ ــی ســەردانیكردنیدا ب لەكات

لــە كۆتاییەكانــی ســاڵی 1933، ســەرنجی بــۆ 

ــوێنی  ــتە ڕێوش ــە پێویس ــاوە ك ــەوە ڕاكێش ئ

بگیرێتەبــەر،  شــتاودنگر  دژی  سیاســی 

ئەویــش بەهــۆی هەڵوێســتی نــەرم و نیانــی 

لــە شــەڕ و بانگەشــەكردنی بــۆ ئاشــتی.

ــی  ــەوەم بین ــە ئ ــت: )ك ــەوت دەڵێ ــۆ ئ هۆك

بــەوردی  تــر  جارێكــی  نەكــرد.  بــاوەڕم 

بەتــەواوی دۆســێكەدا چوومــەوە.. بەهــۆی 

ڕاپــۆرت و زمــان لێدانــی هایدیگــەرەوە- 

ــەن گســتاپۆوە،  ــە- لەالی ــتێكی دیك ــەك ش ن

و  دەكرێــت  دادگایــی  شــتاودنگر 

وردەكاری  لەوبارەیــەوە  هایدیگەریــش 

پێــدەدات(. زۆریــان 

پرســی شــتاودنگر، ســەرلەنوێ  مشــتومڕی 

ــارا.  ــە ئ ــەر هێنای ــارەی هایدیگ ــی دەرب نوێ

لەالیەكــی دیكــەوە بەیانكردنــی الپەڕەیەكی 

تەلیســاوی دیكــە، لەبــارەی جادوبازەكــەی 

ــاژەی  ــت ئام ــا ئارێن ــە هان ــەوە ك مێسكرش

)ئەنگێــزەی  دەڵێــت:  تێیــدا  پێــداو 

هایدیگــەر بــۆ ســتەمكاری، شــتێكە تــەواوی 

بیرمەنــدە مەزنــەكان بەشــدارن تێیــدا، هــەر 

ــە(. ــا نیتش ــەوە ت ــە ئەفالتۆن ل

داوە  بەخــۆی  ڕێــی  كــە  كوڕەزایەكــی 

پاپیــری  لــە  خــۆی  تایبەتــی  بەشــێوازی 

تێبــگات، دەڵێــت: )هایدیگــەر زۆر پێــش 

ئــەوەش  كەوتــووە.  ئایكۆلــۆژی  زانســتی 

ــی  ــی تایبەت ــی ئەزمون ــا لەڕێ ــەك هەرتەنه ن

خۆیــەوەو گوزەراندنــی ژیــان بەشــێوەیەكی 

ــی  ــا لەڕێ ــان هەربەتەنه ــاكار، ی ــادە و س س

و  گەشــە  لــە  توندەكانیــەوە  ڕەخنــە 

ــەی  ــە مای ــە دەبێت ــك ك ــكەوتنی تەكنی پێش

كۆنرۆڵكــردن و بــە كۆیلەكردنــی مــرۆڤ، 

ــی  ــی بڕوابون ــەم لەڕێ ــەی یەك ــو بەپل بەڵك

بــەوەی دەبێــت مــرۆڤ لەنــاوەوە خــۆی 

دەســتبەرداری  بیەوێــت  گــەر  بگۆڕێــت، 

ئــازادی خــۆی نەبێــت(.

كــە  دنیــادا  پانتاییــەی  لــەو  )تەنهــا 

تەكنۆلۆژیــای مۆدێرنــی تێــدا لەدایــك بــووە، 

دەســت  گەڕانــەوە  پرۆســەی  دەشــێت 

پێبــكات(، هایدیگــەر وەهــا دەڵێــت. )بــارۆ(

ش كــە لەهەمــوو ئەندامانــی ڕێكخــراوی 

خوارتــرە،  تەمەنــی  هایدیگــەر  مارتــن 

پێیوایــە: )خەســڵەتی جێرمانــی بەفیعلــی 

تیاركردنــی  لــە  بەشــداری  دەتوانێــت، 

بــكات(. جیهانــدا 

ســوردگەیاندن   لەبــری  هەیــە  شــتگەلێك 

گەیانــدن   بەزیــان  بەئەڵەمانــەکان 

هێنانــەوە   بەمنونــە  بــارۆ  شــكاوەتەوە. 

وەهــا  مــان(،  )تۆمــاس  بەوتەیەكــی 

ــەوەن  ــاری ئ ــەوان خوازی ــەاڵم ئ ــت. ب دەڵێ

ــتەواژەیە  ــەو دەس ــن ئ ــت، بتوان ــك بێ ڕۆژێ

هەڵگێرنــەوە.

داهاتویەكــی  هێشــتا  تێدانییــە  گومانــی 

گــەورە چاوەڕوانــی جادوبازەكەی مێســكرش 

دەكات، لەســەردەمی مشــتومڕی مێژویــی 

دەربــارەی تاوانەكانــی دوێنــێ  و خەونەكانی 

و  یەكخســتنەوە  لەپێنــاو  ســبەینێ ، 

ئەڵانیــادا. هەســتانەوەی 

فەلســەفەی  پســپۆڕانی  لــە  یەكێــك 

زۆرەوە  سەرســوڕمانێكی  بــە  هایدیگــەر، 

و  ڕووە  ســەردەم  )ڕۆحــی  دەنوســێت: 

مارتــن  لەوێــدا  بنــێ ،  مــل  هەرالیــەك 

دەكەیــت(. بــەدی  هایدیگــەر 


