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پێشەكی

مارتین هایدگەر ناوێكی دیار و گەشاوەیە 
فەلسەفەی  و  نوێ  ئەڵمانیی  فەلسەفەی  لەنێو 
زۆر  ماوەیەكی  بۆ  جیهانیشدا،  و  ئەورووپی 
مشتومڕی  جێگای  بۆچوونەكانی  و  كتێب 
دوای  وان.  ه��ەر  ئێستاش  ت��ا  و  زۆرب����وون 
وەرگێڕانی هەردوو كتێبی میتافیزیكا چییە؟ و 
فەلسەفە چییە؟ كە لەالیەن مارتین هایدگەرەوە 
نووسراون، پێمخۆشبوو ئەم دوو وتووێژەی 
ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ك���وردی،  بكەمە  ه��ای��دگ��ەری��ش 
تیشك دەخەنە سەر بەشێكی گرنگی شاراوە 
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سیاسییانەی  په یوەندیی  و  ژی��ان  نادیاری  و 
نازیی  حزبی  و  سیستم  بە  هایدگەر  مارتین 

ئەڵمانی لە سەرەتاكانی دەسەاڵتی هیتلەردا.
پێشكەشتانی  لێرەدا  وتووێژەی  دوو  ئەم 
ئەنجامدراون،  جیاواز  بۆنەی  دوو  لە  دەكەم، 
ل��ەن��ێ��و وت���ووێ���ژی ی��ەك��ەم��دا ه��ای��دگ��ەر زۆر 
ڕاستە  دەك���ات،  قسە  و  دەدوێ���ت  ڕاشكاوانە 
بەشێكی  ب��ەاڵم  ناڵێت،  حەقیقەتێك  ه��ەم��وو 
 1933( ساڵی  هەردوو  ڕووداوەكانی  زۆری 
پۆستی  تێیدا  كە  ڕوون��دەك��ات��ەوە،   )1934  ��
وەرگرتبوو.  فرایبۆرگی  زان��ك��ۆی  س��ەرۆك��ی 
لەنێو وت��ووێ��ژی دووەم��ی��ش��دا ك��ە خ��ۆی لە 
دواتر  و  بووە  تەلەفزیۆنی  دیدارێكی  ئەسڵدا 
ن��ووس��راوەت��ەوە، وەك��و بەشێك لە دی��دار و 
وتووێژە گرنگەكانی هایدگەر تەماشادەكرێت، 
باڵوكراوەتەوە، هایدگەر قسە لەبارەی تەكنیك 
و تەكنۆلۆجیا و په یوەندیی كۆمەاڵیەتی دەكات. 

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل
كۆلن، 2016
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دەستپێك
لەالیەن  ه��ای��دگ��ەر،  مارتین  دی���دارەی  ئ��ەم 
هەردوو ڕۆژنامەنووس )ڕودۆلف ئۆگشتاین �� 
 Georg �� و جۆرج وۆلف Rudolf Augstein
Wolff( بۆ گۆڤاری ناوداری ئەڵمانی دێرشپیگل 
�� (Der Spiegel لە ڕۆژی )23/9/1966( دا 
ئەنجامدراوە، بەاڵم هایدگەر خۆی بەم مەرجە 
ئەم  لەگەڵ  دی���دارە  و  وتووێژ  ئ��ەم  ڕازیببوو 
گۆڤارەدا ئەنجامبدات، كە تا ئەم لە ژیاندا ماوە، 
باڵونەكرێتەوە،  لێ   هیچی  شێوەیەك  هیچ  بە 

هەڵبگیرێت بۆ دوای مردنی.
گۆڤاری دێرشپیگل لەپێناوی بەدەستهێنانی 
ئەم دیدارەدا، بەناچاری ئەم داوایەی هایدگەر 
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ق��ب��ووڵ��دەك��ەن. ب��ۆی��ە ئ���ەم وت���ووێ���ژە لەنێو 
لە  تاوەكو  ئەرشیفی گۆڤارەكەدا هەڵدەگیرێت، 
دوایی  كۆچی  هایدگەر   )26/5/1976( ڕۆژی 
دەكات. بۆ یەكەم جار ئەم وتووێژە لە ڕۆژی 
 )5( )31/5/1976( دا باڵوكرایەوە، واتا تەنیا 
ڕۆژ دوای كۆچی دوایی هایدگەر و لە الپەڕە 

)193 �� 219( ی گۆڤارەكەی داگیركردبوو.)1(
ئەم  كە  ج��ار  یەكەم  بۆ  كاتێك  دێرشپیگل 
وتووێژەی باڵوكردەوە، ناوونیشانێكی بۆ دانا 
هایدگەر خۆی  وتووێژەدا  ئەم  لەنێو  كە  بوو، 
بەكاری هێنابوو "تەنیا خوا دەتوانێت ڕزگارمان 
بكات"، بۆیە ئەم ناوونیشانە هی هایدگەر خۆی 
نییە، بەڵكو ئەم گۆڤارە خۆیان لەنێو قسەكانی 
ناوونیشانێك  وەكو  هەڵیانبژاردووە،  هایدگەر 
دایانناوە. ئێمە خۆمان ناوونیشانی یەكەممان پێ  
جوانتر و باشتر بوو "فەلسەفەكار و سیاسەت"، 
بۆ  وت���ووێ���ژە  ئ���ەم  زۆری  بەشێكی  چ��ون��ك��ە 
ڕوونكردنەوەی ڕوانینی هایدگەر تەرخانكراوە، 
نازی،  حیزبی  لەگەڵ  په یوەندییەكانی  لەبارەی 
وەرگرتنی پۆستی سەرۆكی زانكۆی فرایبۆرگ 
یەكەم  هەروەها  نازیدا،  حیزبی  سەردەمی  لە 
وتاری وەكو سەرۆكی زانكۆ، كە هەڵگری مانا 

و دەاللەتی سیاسییانەی زۆر بووە.  
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بەشی یەكەم
فەلسەفەكار و سیاسەت
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* دێرشپبیگل: مامۆستا هایدگەر زۆرجار 
ڕووداوی  هەندێك  كردووە،  ئەوەمان  تێبینیی 
لەنێو  شێوەكان،  لە  شێوەیەك  بە  ژیانت  نێو 
پڕۆژە فەلسەفییەكەتدا ڕەنگدەداتەوە، زاڵبووە 
ب���ەس���ەری���دا، س�����ەرەڕای ئ����ەوەی زۆری��ش��ی 
ن���ەخ���ای���ان���دووە، ب����ەاڵم ه��ەرگ��ی��ز ڕوون��ی��ش 
ن���ەك���راوەت���ەوە، ئ��ای��ا ئ���ەم پ��رس��ە ب��ۆ ئ��ەوە 
دەگەڕێتەوە، كە تۆ زۆر شانازی پێوەدەكەیت؟ 
ن��ەب��ووە،  گ��ون��ج��اوت  كاتێكی  پ��ێ��ت��واب��ووە  ی��ا 

بۆئەوەی قسەی لەسەر بكەیت؟
ساڵی  لە  مەبەستت  هایدگەر:  مارتین   -

)1933( یە؟

* دێ��رش��پ��ی��گ��ل: ب��ەڵ��ی، پ��ێ��ش ئ���ەوك���ات ، 
ئ��ەم  ح��ەزدەك��ەی��ن  ئێمە  ئ��ەوك��ات��ی��ش.  دوای 
ئینجا  ڕوون،  سیاقێكی  نێو  بخەینە  ڕووداوە 
كە  بكەین،  پرسیارانە  ب��ەم  دەس��ت  ل��ەوێ��وە 
توانای  وەك��و:  پرسیاری  گرنگن،  بەالمانەوە 
لە واقیع چەندە؟  فەلسەفە لەسەر كارتێكردن 
بەتایبەتییش واقیعی سیاسی؟ ئایا ئەم توانایە 
هەیە،  ئەگەر  هەیە؟  بوونی  هێشتا  بەگشتی 

ئەوە لە چی پێكدێت؟ 
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پرسیاری  ئ��ەم��ان��ە  ه��ای��دگ��ەر:  م��ارت��ی��ن   -
هەیە  ئ��ەوەم  توانای  من  ئایا  ب��ەاڵم،  گرنگن. 
با  ڕێگامبدەن  ب��دەم��ەوە؟  هەموویان  وەاڵم��ی 
سەرەتا ئەوەتان پێبڵێم، من پێش ئەوەی ببمە 
سیاسیم  چاالكییەكی  هیچ  زانكۆ،  سەرۆكی 
 )1933  ��  1932( لە زستانی ساڵی  نەبووە. 
دا، لە مۆڵەت بووم و كاتێكی زۆری خۆمم لە 

ماڵەكەم بەسەردەبرد لە شاری توتناوبێرگ.

بوویتە  چ��ۆن  باشە  ئ��ەی  دێرشپیگل:   *
سەرۆكی زانكۆی فرایبۆرگ؟

ئەیلوولی  مانگی  لە  هایدگەر:  مارتین   -
مولندۆرف،  فۆن  هاوڕێم  دا،   )1932( ساڵی 
كە مامۆستای بەشی پزیشكی نوشداری بوو، 
هەڵبژێردرا.  فرایبۆرگ  زانكۆی  سەرۆكی  بە 
)15( ی  ل��ە ڕۆژی  زان��ك��ۆ  ن��وێ��ی  س��ەرۆك��ی 
مانگی نیسان ئەو ساڵە دەستی بە كارەكانی 
خۆی كرد. لە ماوەی وەرزی خوێندنی ساڵی 
باسی  زۆرج��ار  ئێمە  دا،   )1933  ��  1932(
ڕەوشی  بەتەنیا  بەگشتی،  دەك��رد  ڕەوشمان 
باسی  زۆرت��ر  بەتایبەتی  بەڵكو  ن��ا،  سیاسی 
ڕەوشی  باسی  دەك��رد،  زانكۆكانمان  ڕەوشی 
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خوێندن و قوتابیانمان دەكرد، كە بە شێوەیەك 
لە شێوەكان بێئومێدی باڵی بەسەردا كێشابوو. 
ڕای م��ن واب����وو ت��ا ئ���ەوەن���دەی دەت���وان���م و 
پێمدەكرێت، بڕیار لەبارەی شتەكان بدەم، بۆیە 
هەوڵبدرێت  بوو،  لەوەدا  توانا  تاكە  پێموابوو 
تازەپێگەیشتوودا  گەشەپێدانی  لە  هاوسەنگی 
هەبێت، لەگەڵ ئەو هێزە بونیادنەرانەی دواتر، 

كە بەڕاستی پڕن لە زیندەداری.

* دێ��رش��پ��ی��گ��ل: ك����ەوات����ە، پ��ێ��ت واب����وو 
په یوەندییەك هەیە لەنێوان ڕەوشی زانكۆكان 

و ڕەوشی سیاسی لە ئەڵمانیادا بەگشتی؟
- مارتین هایدگەر: بێگومان، من چاودێریی 
ئەڵمانیام  سیاسییەكانی  ڕووداوە  ڕەوت���ی 
كانوونی  مانگی  نێوان  م��اوەی  لە  كە  دەك��رد، 
دووەم و ئاداری ساڵی )1933( دا ڕوویاندەدا. 
دوای ئەوەش لە چەند بۆنەیەكدا لەگەڵ هاوڕێ  
گەنجەكانم باسی ئەم ڕەوشەم كردبوو. بەاڵم 
ڕاڤەكردنێك  لەسەر  كارم  كاتیشدا،  لە هەمان 
دەك���رد، ك��ە ل��ە ه��زر و ب��ی��رك��ردن��ەوەی پێش 
سوقراتەوە دەستیپێكردبوو، گەڕابوومەوە بۆ 
ئەو مێژووە كۆنە. لە سەرەتای دەسپێكردنی 
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گ��ەڕام��ەوە  كاتێك  ب���وو،  خ��وێ��ن��دن��دا  وەرزی 
فرایبۆرگ. لەم كاتانەدا فۆن مولندۆرف پێشتر 
لە ناوەڕاستی مانگی نیساندا پۆستەكەی خۆی 
وەكو سەرۆكی زانكۆ وەرگرتبوو، بەاڵم هەر 
دەستبەكاربوونی،  لە  هەفتە  دوو  دوای  تەنیا 
لەالیەن وەزیری ڕۆشنبیری ئەو كاتی هەرێمی 
بادن، كە ناوی واكر بوو، لەم پۆستە لەسەركار 
الدرا و بەركەناركرا. لە واقیعدا سەرۆكی زانكۆ 
زانكۆدا  لە  قەدەغەكردبوو  نووسراوەی  ئەم 
بەیاننامەی  ب��ە  ن��اس��راوە  ك��ە  هەڵبواسرێت، 
ی���ەه���وودی)2(. ب��ەه��ۆی ئ��ەم��ەوە ئ��ەم ب��ڕی��ارە 

وەزارییە دەرچوو بوو بۆ بەركەناركردنی.

* دێ��رش��پ��ی��گ��ل: ئ��ای��ا ب��ەڕێ��ز م��ول��ن��دۆرف 
س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات ب�����وو)3(، ئ���ەی دوای 

بەركەنارخستن و لەسەركارالدانی چیكرد؟
ڕۆژی  ل����ە  ه����ای����دگ����ەر:  م����ارت����ی����ن   -
الم  هاتە  مولندۆرف  فۆن  بەركەناركردنیدا، 
لەسەرت  پێویستە  ئێستا  هایدگەر  گوتی:"  و 
پێمگوت  بگریتەدەست".  زانكۆ  ئیدارەی  بێی 
ن��ازان��م.  ئ��ی��دارە  ل���ەب���ارەی  م��ن ه��ی��چ شتێك 
بوو  ناوی ساوەر  ئەوكات  جێگری سەرۆكی 
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مامۆستا و زانای الهووت بوو، ئەمیش هات 
سەرۆكی  داهاتووی  هەڵبژاردنی  لە  هانیدام 
وەربگرم،  پۆستە  ئەم  بپاڵێوم،  خۆم  زانكۆدا 
ئەگینا ترسی ئەوە هەبوو فەرمانبەرێك وەكو 
من  ب��ك��رێ��ت.  دەستنیشان  زان��ك��ۆ  س��ەرۆك��ی 
خۆم، بۆ ماوەی چەندین ساڵ لەگەڵ هاوڕێ  
گەنجەكاندا وتووێژمان لەبارەی داڕشتنەوەی 
دەشمانكرد،  ه��ەر  ك��ردب��وو،  زانكۆ  بونیادی 
لێكردم  داوای��ان  و  دەوریاندام  ئەمانیش  بۆیە 
ماوەیەكی  بۆ  وەربگرم.  ئیدارییە  پۆستە  ئەم 
ئامادەیی  لەكۆتاییدا،  بووم.  زۆر هەر دوودڵ 
خۆم ڕاگەیاند ئەم پۆستە وەربگرم، بەاڵم ئەم 
زانكۆدا  بەرژەوەندیی  لەپێناوی  تەنیا  كارەم 
هەموو  كە  دڵنیابم،  ل��ەوە  ئەگەر  تەنیا  ب��وو، 
ئەندامانی ئەنجوومەنی زانكۆ ڕازین بەوەی من 
ئەم پۆستە وەربگرم. كۆمەڵێك گومان هەبوو 
لەبارەی توانای من لەبواری كارگێڕیدا، لەگەڵ 
هەڵبژاردنەكەدا،  ڕۆژی  بەیانیی  لە  ئ��ەوەش، 
بە  و  زانكۆ  س��ەرۆك��ی  نووسینگەی  چوومە 
فۆن  و  هاوڕێكانم، جێگری س��ەرۆك س��اوەر 
ئەوەی  س��ەرەڕای  كە   �� گوت  مولندۆرفیشم 
ئامادەبوو  لەوێ   هەر  بەاڵم  بەركەناركرابوو، 
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ب��ەاڵم  وەرب��گ��رم.  پۆستە  ئ��ەم  ناتوانم  م��ن   ����
تازە  كە  وەاڵمیاندامەوە،  هاوڕێیە  دوو  ئەم 
هەڵبژاردنەكە دانراوە و هیچ بوارێك نییە، بۆ 

ئەوەی لە پااڵوتنی خۆم پەشیمان ببمەوە.

ڕاتگەیاند  تۆ  ئەوەش  دوای  دێرشپیگل:   *
ب��اش��ە ئەی  ئ��ەم ك���ارە بكەیت.  ئ��ام��ادەی  ك��ە 
سۆسیالیست  ل��ەگ��ەڵ  پێوەندییەكانت  چ��ۆن 

نیشتیمانییەكان)4( چووە پێشەوە؟
دوای  ڕۆژ  ی���ەك  ه��ای��دگ��ەر:  م��ارت��ی��ن   -
سەرۆكی  زان��ك��ۆ،  س��ەرۆك��ی  بوومە  ئ��ەوەی 
تریش  قوتابیی  دوو  و  قوتابیان  ڕێكخراوی 
ه��ات��ن��ە الم ل���ەم ن��ووس��ی��ن��گ��ەی��ەی، ك��ە ت��ازە 
لێكردم  داوای���ان  سەرلەنوێ   وەرمگرتبوو، 
باڵوبكەنەوە.  بەیاننامەكەیان  بدەم  ڕێگایان 
منیش ڕەتمكردەوە ڕێگایان پێبدەم ، ئەمانیش 
دوای ئەوەی هەڕەشەی ئەوەیان لێكردم، كە 
ڕایخەوە  قوتابیانی  سەرۆكایەتیی  لەالیەن 
سكااڵم   Reichsstudentenfuhrung  ��
ڕۆژێ��ك  چەند  دەرەوە.  چ��وون��ە  ل��ێ دەك��ەن، 
لەالیەن  ه��ات  بۆ  پێوەندییەكم  ئەمە،  دوای 
بۆ  ن���ازی(  سیاسییانەی  كەتیبەی   ����  SA(
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ئەم  ب��ااڵی  سەركردایەتیی  لە  بااڵ  خوێندنی 
كە  باومان،  د.  خ��ودی  لەالیەن  كەتیبەیەوە، 
ئەم  پێیگوتم  ب��وو.  كەتیبەیە  ئ��ەم  س��ەرۆك��ی 
زانكۆكانی  ه��ەم��وو  ل��ە  پێشتر  بەیاننامەیە 
ت��ردا ب��اڵوك��راوەت��ەوە و ه��ەڵ��واس��راوە، بۆیە 
و  هەڵبواسرێت  زانكۆیەشدا  ل��ەم  پێویستە 
ئەگەر  پێیڕاگەیاندم  ئینجا  بكرێتەوە.  باڵویش 
پێشبینیی  دەبێت  ئ��ەوە  نەكەم،  ك��ارەش  ئەم 
ئ���ەوە ب��ك��ەم ب��ەرك��ەن��ار ب��ك��رێ��م، ل��ەس��ەرك��ار 
كرد  ئەوەیشی  تەنانەت هەڕەشەی  الدەبرێم، 
كارەم  ئەم  من  دابخرێت.  زانكۆكەش  ڕەنگە 
وەزارەت��ی  پاڵپشتی  هەوڵمدا  و  ڕەت��ك��ردەوە 
و  ڕابكێشم  خۆمدا  بەالی  بادن  ڕۆشنبیریی 
پشتگیریم بكەن، لە بڕیاری باڵونەكردنەوەی 
پێی  ڕۆشنبیری  وەزی��ری  بەیاننامەیە.  ئ��ەم 
شتێك  هیچ  ناتوانێت  ئەمیش  كە  ڕاگەیاندم، 
هەر  منیش  بێت.   )SA( ویستی  دژی  بكات 
سووربووم لەسەر هەڵوێستی خۆم كە نابێت 

ئەم بەیاننامەیە لەنێو زانكۆدا باڵوبكرێتەوە.

* دێرشپیگل: بەاڵم، ئەم مەسەلەیە پێشتر 
ئاوا باسنەكراوە و نەزانراوە.
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- مارتین هایدگەر: بەڕاستی من پاڵنەری 
قبووڵكردنی  ب��ڕی��اری  ب��ۆ  خ��ۆم  س��ەرەك��ی��ی 
وەرگرتنی پۆستی ئیدارەی زانكۆدا، ئەوەشم 
لەنێو یەكەم وانەی خۆمدا  )5( خستبووەڕوو، 
كە لە ساڵی )1929( دا لە زانكۆی فرایبۆرگ 
گوتبوومەوە، تێیدا باسی ئەوە دەكەم، كە "بوارە 
زانستییەكان لە یەكتری دووركەوتوونەتووە. 
ئەو ڕێگایانەی دەگیرێنەبەر بۆ خستنەڕووی 
باسەكانی، هەر لە بنچینەدا زۆر جیاوازن. ئەو 
لە  كە  فرەیەی پسپۆڕییەكان  هەڵوەشاندنەوە 
هێشتا  كە  لەبەرئەوەیە  تەنیا  پتەون،  ئیمڕۆدا 
ڕێكخستنی تەكنیكییانەی زانكۆ و كۆلێژەكان 
دەستنیشانكراوی  مەبەستی  هەندێك  بەهۆی 
دەاللەتن. سەرەڕای  ئیدارەكانیانەوە خاوەنی 
زەمینەی  زان��س��ت��ی  ڕەگ��وڕی��ش��ەی  ئ��ەم��ەش، 
ئ��ەس��ڵ��ی خ���ۆی ل���ەدەس���ت���داوە". ئ����ەوەی من 
دەمویست لە ماوەی پۆستی سەرۆكی زانكۆدا 
ئەنجامی بدەم، لەبارەی ڕەوشی زانكۆكان �� 
كە ئیمڕۆ هەر زۆر خراپتربووە �� لەنێو نامە 

زانكۆییەكەمدا باشتر ڕوونكراوەتەوە.
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چۆن  بزانین  دەم��ان��ەوێ��ت  دێرشپیگل:   *
چییە؟،  میتافیزیكا  كتێبی  لەنێو  لێدوانەت  ئەم 
لەگەڵ  نووسیوتە،  دا   )1929( ساڵی  لە  كە 
وتارت  یەكەم  كە  یەكدەگرێتەوە  وتارەت  ئەم 
بوو، وەكو سەرۆكی زانكۆ پێشكەشتكردووە، 
ڕستەیەك  لێرەدا  ئێمە  دا،   )1933( ساڵی  لە 
دەخ����ەی����ن����ەڕوو، ك���ە ت���ۆ ت��ێ��ی��دا دەڵ���ێ���ی���ت:" 
لەنێو  ئەكادیمییانە  ئ���ازادی  ستاییشكردنی 
ئەم  چونكە  ڕه تدەكرێتەوە،  ئەڵمانیدا  زانكۆی 
ئازادییە ئەسڵی نییە، بەڵكو نێگەتیڤە". پێمانوایە 
لە بەشێك  لێدوانەت، النیكەم، گوزارشت  ئەم 
لەم ڕایانەت دەكات، كە تا ئیمڕۆش لە الی تۆ 

نامۆنین.
هێشتا  من  بێگومان،  هایدگەر:  مارتین   -
س��ەب��ارەت  خ��ۆم��م.  هەڵوێستی  ل��ەس��ەر  ه��ەر 
لەقوواڵییەوە  ئ��ەوە  ئەكادیمی،  ئ��ازادی��ی  ب��ە 
ئیمتیازێكی نێگەتیڤ بوو، ئازادبوون لە هەوڵ 
و كۆششی تێكەاڵوی و ئاوێتەبوون لەمیانەی 
زانستی  خوێندنی  تێڕامانی  و  بیركردنەوە 
كارێكی سەختە. جگە لەوەش، ئەم ڕستەیەی 
دەیخەنەڕوو،  و  خواستووتانە  لێرەدا  ئێوە 
سیاقی  دەرەوەی  لە  ئ��اوا  داب��ڕاوی  بە  نابێت 



21وتووێژ لەگەڵ مارتین هایدگەر

خۆیدا تەماشابكرێت، بەڵكو پێویسته  بخرێتەوە 
نێو سیاقی خۆی، ئەو كاتە ڕووندەبێتەوە، كە 
من ویستوومە چ شتێك بڵێم لەبارەی )ئازادیی 

نێگەتیڤ(.

* دێ��رش��پ��ی��گ��ل: ب��اش��ە ل���ەوە ت��ێ��دەگ��ەی��ن. 
سەرەڕای ئەمەش، ئێمە پێمانوایە، كاتێك لەنێو 
قسەدەكەیت،  زانكۆییتدا  س��ەرۆك��ی  وت���اری 
فۆنەتیكێكی  ب��ە  دەبیستین،  ن��وێ   قسەیەكی 
تەنیا چوار مانگ  تۆ  نوێوە دەدوێیت، چونكە 
دوای ئەوەی، هیتلەر بووە سەرۆكی ڕایش ئەم 
قسانەت كردووە لەبارەی )جوانی و مەزنێتیی 

ئەم دەستپێكردنە تازەیە(؟ 
بەمە  بڕوام  بەڵێ ، من  هایدگەر:  مارتین   -

هەبوو.

* دێرشپیگل: دەتوانیت كەمێك ئەوەمان بۆ 
ڕوونبكەیتەوە؟

لەو  بەخۆشحاڵییەوە.  هادیگەر:  مارتین   -
نەدەبینی.  ترم  ئەلتەرناتیڤێكی  هیچ  كاتانەدا، 
ڕەوتە  و  بۆچوون  و  ڕا  ئەم  گەرمەی  لەنێو 
سیاسییەكەدا،  الیەنەكە   )32( سیاسییانەی 
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پێویستبوو ناسنامەی نیشتیمانی بدۆزرێتەوە، 
ئەوە  كۆمەاڵیەتییەوە.  الیەنی  لە  بەتایبەتییش 
هەوڵەی  ئ��ەم  ه��اوش��ێ��وەی  ب��وو  بۆچوونێك 
نموونەی  لێرەدا  دەكرێت  ن��اوم��ان.  فردریك 
بێنمەوە،  ئێدوارد سبارنگەرتان بۆ  وتارەكەی 
كە زۆر لە وتارەكەی منیش دوورتر ڕۆیشتووە 

لەم بارەیەوە.

* دێرشپیگل: كەی دەستت بە مامەڵەكردن 
الیەنە   )32( سیاسیدا؟  ڕەوش��ی  لەگەڵ  كرد، 
هەبوون،  لەمێژە  زۆر  ماوەیەكی  سیاسییەكە 
)1930( دا ملیۆنەها كەس  تەنانەت لە ساڵی 

بێكاربوون.
- م��ارت��ی��ن ه��ای��دگ��ەر: ل��ەم ك��ات��ان��ەدا هەر 
كە  ب��ووم،  پرسانە  ئ��ەم  ب��ەت��ەواوی سەرقاڵی 
لەنێو كتێبی بوون و كات لە ساڵی )1927( دا 
دواتریش  سااڵنی  بردبوو)6(،  به ره وه پێشه وه م 
خوێندنەوە  و  نووسین  سەرقاڵی  تەنیا  هەر 
جەوهەرین  پرسی  كۆمەڵێك  ئەمانە  ب��ووم. 
لەبارەی بیركردنەوە، كە نا ڕاستەوخۆ بایەخ 
بە پرسە نیشتیمانی و كۆمەاڵیەتییەكان دەدات. 
ڕاستەوخۆ  زان��ك��ۆش،  مامۆستایەكی  وەك��و 
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زانست  ماهییەتی   �� چییەتی  پرسی  سەرقاڵی 
بووم، ئینجا دەستنیشانكردنی ئەرك و فرمانی 
)زانكۆی  وت��اری  لەنێو  ه��ەوڵ��ەم  ئ��ەم  زان��ك��ۆ. 
گوزارشتی  دا  دەسەلمێنێت(  خ��ۆی  ئەڵمانی 
ل��ێ��ك��راوە، هیچ وت��ارێ��ك��ی زان��ك��ۆی��ی ئ��ەوك��ات 
مەترسیدار  ئاوا  ناوێكی  هەڵگری  نەیتوانیوە 
بێت. بەاڵم ئەو كەسانەی ڕەخنە لەم وتارەم 
ئایا ئەوان بەهێمنی و لەسەرخۆ ئەم  دەگرم، 
بەجیددی  خ��وێ��ن��دووه ت��ەوە،  منیان  وت���ارەی 
ڕوانگەیەوە  لەم  تاوەكو  خوێندوویانەتەوە، 

تێیبگەن، كە ئه وكات بۆی نووسراوە؟

* دێرشپیگل: سەلماندنی زانكۆ بۆ خۆی، 
ئاڵۆزەی كە هەبوو، ئەرێ  باشە  بەم ڕەوشە 

پێناچێت ئەمە كارێكی زۆر گونجاو نەبێت؟
- مارتین هایدگەر: بۆچی؟ "سەلماندنی زانكۆ 
بۆ بوونی خۆی" ئەوكات لە دژی ئەم ڕەوتە 
بوو، كە ناسراوبوو بە زانستی بەسیاسیكراو، 
سۆسیالیستیی  ق��وت��اب��ی��ان��ی  ئ����ەوەی  وەك���و 
ئەوكات  دەك��رد.  بۆ  بانگەشەیان  نیشتیمانی 
لەگەڵ ئێستا. وەكو  ناوونیشانەكە جیاوازبوو 
زانستی  بە  په یوەندییەكی  هیچ  نەبوو،  ئێستا 
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سیاسییه وه  نەبوو، وەكو ئەوەی ئێستا هەیە، 
بەڵكو ئەوەی هەبوو لە چوارچێوەی زانست بە 
مانا و بەهاكەی خۆی ، هەڵسەنگاندنی لەمیانەی 
بەكارهێنانی پراكتیكی لە بەرژەوەندیی خەڵكدا. 
ئەم هەڵوێستە دژ بەسیاسیكردنی زانستی بە 
زانكۆییدا  وت��اری  لەنێو  تایبەت  شێوەیەكی 

خراوەتەڕوو.

شێوەیەكی  ب��ە  ئێمە  ئایا  دێرشپیگل:   *
بە  تێگەیشتووین؟ سەبارەت  لێت  تەندروست 
هەستتكرد  كە  زانكۆ،  لەبارەی  بۆچوونەكانت 
)دەستپێكێكی نوێ و تازەیە(، تۆ دەتویست لە 
دژی ئەم ڕووگە و بۆچوونانەی، كە ئەوكات 
زاڵبوون جەخت لەسەر زانكۆ بكەیتەوە تاوەكو 

ناسنامەی زانكۆ نەسڕێتەوە؟
لە  بەاڵم  بەدڵنیاییەوە،  هایدگەر:  مارتین   -
خود(  لەسەر  )جەختكردنەوە  كاتیشدا  هەمان 
بۆ  خ��ودی،  دەستنیشانكردنی  لە  گوزارشتە 
فرمانی سەرلەنوێ  وەرگرتنەوەی مانا بەرانبەر 
نێو  ئەبستراكتەی  تەكنیكییە  ڕێكخستنە  بەم 
زانكۆ، ئەوەش لەمیانەی تێڕامان لە كولتووری 

هزری خۆرئاوایی و ئەورووپییەوە.



25وتووێژ لەگەڵ مارتین هایدگەر

* دێ��رش��پ��ی��گ��ل: م��ام��ۆس��ت��ا، وات��ێ��ب��گ��ەی��ن 
ك��ە ت��ۆ ب��ۆچ��وون��ێ��ك��ی وات ه���ەب���ووە، گ��وای��ە 
زیندووكردنەوەی زانكۆ، دەشێت لەگەڵ حیزبی 

سۆسیالیستیی نیشتیمانی بەدیبهێنرێت؟ 
- مارتین هایدگەر: ئەوە بەهەڵە داڕشتنەوەیە 
بۆ قسەكانم. دەبووایە زانكۆ لەمیانەی تێڕامانی 
ن��ەوەك��و  ب��ب��ێ��ت��ەوە،  ن��وێ   خ��ۆی��ەوە  تایبەتیی 
نیشتیمانی.  سۆسیالیستیی  حیزبی  لەمیانەی 
دەبووایە زانكۆ هەڵوێستێكی توندی هەبێت لە 
دژی مەترسیی بەسیاسیكردنی زانست �� بەم 

مانایەی كە پێشتر هەبووە.

وتارەكەتدا  لەنێو  تۆ  بۆیە  دێرشپیگل:    *
سێ  بنەمات دیاریكردووە، بۆ كاری زانكۆیی: 
خزمەتكردنی كار �� Arbeitsdienst، خزمەتی 
خزمەتكردنی   ،Wehrdienst  �� س��ەرب��ازی 
پێدەچێت   .Wissensdienst  ���� مەعریفە 
لەمیانەی ئەمەدا، تۆ بیرت لەوە كردبێتەوە كە 
پێویستە خزمەتكردنی مەعریفە بەرزبكەیتەوە، 
لەگەڵ  بێت  یەكسان  و  ب��ااڵت��ر  ئاستێكی  ب��ۆ 
حیزبی  كە  ب��وو  كارێك  ئ��ەوەش  ت��ر،  ئەوانی 

سۆسیالیستیی نیشتیمانی نەیكردووە؟
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- مارتین هایدگەر: هیچ ئاماژەیەك نییە بۆ 
هیچ بنەمایەك. ئەگەر بەوردی تەماشابكەیت، 
مەعریفە  خزمەتكردنی  ئەگەرچی  دەبینیت 
بەاڵم  سێیەمدایە،  پلەی  لە  كە  پۆلێنكراوە،  وا 
یەكەمدایە.  پلەی  ل��ە  دەالل��ەت��ەوە  الی��ەن��ی  ل��ە 
كار  بنەمای  هەردوو  ڕەچاوی  پێویستە  بۆیە 
كار و  بكرێت، وەك��و هەر ج��ۆرە  بەرگری  و 
چاالكییەكی مرۆڤانە كە پێویستیان بەوە هەیە، 
ببەستن و ڕێگایان بۆ  بە مەعریفەیەك  پشت 

ڕۆشنبكاتەوە.

لەسەرمان  پێویستە  ب��ەاڵم  دێرشپیگل:   *
كە  بدەین،  ترت  لێداونێكی  بۆ  ئاماژە  لێرەدا 
پێمان وانییە تا ئیمڕۆش تۆ بڕوات پێی هەبێت 
هزرەكان  و  تیۆر  م��ەدە  ڕێگا  دەڵیی"  كاتێك 
 Fuhrer �� ببنە بنەمای بوونت. تەنیا فوهرێر
و  ئەڵمانی  واقیعی  ئاییندەی  و  ئێستا  خ��ۆی 

یاساكانیەتی".
لەنێو  ڕستەیە  ئ��ەم  ه��ای��دگ��ەر:  مارتین   -
لەنێو  تەنیا  نییە،  بوونی  زانكۆدا  وت��ارەك��ەی 
فرایبۆرگدا  زان��ك��ۆی  قوتابیانی  ڕۆژن��ام��ەی 
ب��وون��ی ه��ەی��ە، ك��ە ل��ە س���ەرەت���ای وەرزی 
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 )1934  ��  1933( ساڵی  زستانەی  خوێندنی 
پۆستی  كاتێك  پێتبڵێم،  با  باڵوكراوەتەوە.  دا 
س��ەرۆك��ی زان��ك��ۆم وەرگ���رت، ب��اش دەمزانی 
هەندێك  پێشكەشكردنی  بەبێ   پۆستە  ئ��ەم 
تەنازوالت نابێت ، من دەبێت باجەكەی بدەم. 
نانووسم،  ڕستەیە  ئ��ەم  هەرگیز  من  ئیمڕۆ 
ساڵی  لە  تەنانەت  كرد،  بۆ  ئاماژەت  تازە  كە 
)1934( یشدا شتێكی لەم شێوەیە ناڵێم. بەاڵم 
ئیمڕۆ زیاتر لە پێشان، دیسان خەجتدەكەمەوە 
سەر وتارەكەم لەبارەی ئەوەی، كە پێویستە 
ئەڵمانی خۆی بسەلمێنێت، سەرەڕای  زانكۆی 
بۆ  ن��ەگ��ەڕان��ەوە  ل��ەب��ارەی  ت���ەواو  كۆدەنگیی 
خەڵكی  شوێنی  كۆمەڵگە  ن��ەت��ەوەپ��ەرس��ت��ی. 
گرتووه تەوە، لەگەڵ ئەوەشدا ئیمڕۆ، ئەم وتارە  
پێشتریش  وای��ە،  بەتاڵ  هەناسەیەكی  وەك��و 

هەروابوو.

* دێرشپیگل: ڕەنگە دیسان بەم پرسیارە 
وت��ووێ��ژەدا  ل��ەم  ئێستا  پێ ببڕین،  قسەكانت 
ڕوون���ب���ووەوه ، ك��ە ڕەف��ت��ارەك��ان��ت ل��ە ساڵی 
)1933( دا لەنێوان دوو ئاڕاستەدا بووە. یەكەم، 
بڵێیت  شت  كۆمەڵێك  ل��ەس��ەرت  پێویستبوو 
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وەكو )usum Delphini ad( ئاماژەیەكە بۆ 
ئەم كارانەی پێشكەشی ڕای گشتی دەكرێت. 
ئاڕاستەی دووەم ئەگەرچی پۆزەتیڤیشە، بەم 
هەستدەكەم  لێكردووە:  گوزارشتت  شێوەیە 
شتێكی تازە ڕوودەدات، دەستپێكێكی تازەیە �� 

وەكو ئەوەی خۆت گوتووتە.
- مارتین هایدگەر: بەڵێ  ڕاستە.

* دێرشپیگل: لەنێوان ئەم دوو ئاڕاستەیەدا، 
بە ڕەچاوكردنی بارودۆخی ئەوكات، كارەكەت 

جێگای باوەڕ بووە؟ 
- مارتین هایدگەر: بەدڵنیاییەوە. لێرەدا من 
ad( جەختدەكەمەوه  سەر ئەوەی كە چەمكی

usum Delphini(  زۆر شتی نەگوتووە. 
ئەو كاتە بڕوام بەوە هەبوو ڕووگەیەكی نوێ  
هەیە، دەكرێت لەمیانەی خستنەڕووی پرسیار 
بەرانبەر بە سۆسیالیستی نیشتیمانی بێتەدی، 
مابوویەوە  ك��ە  ب��وو  ڕێگا  تاكە  ئ��ەوە  بگرە 
بەرەو پێشڤەچوونێك، كە دەكرێت شتێكی لێ  

بێتەدی.
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ئەنجامی  ل��ە  دەزان��ی��ت  ت��ۆ  دێرشپیگل:   *
ئ���ەم پ��ه ی��وەن��دی��ی��ان��ەت��دا، ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ت��ۆم��ەت 
هاوكاریی  ب��ەوەی  دەكرێن،  ئاڕاستەت  هەن 
سۆسیالیستیی  نیشتیمانی  كرێكاری  حیزبی 
حیزبە  لەگەڵ   )NSDAP( كردووە  ئەڵمانیت 
هاوپەیمانەكانی. بە شێوەیەكی گشتی بڕواوایە، 
ڕەخنە  جێگای  ئێستاش  تا  تۆمەتانە  ئەم  كە 
ب��ەوەی  تۆمەتباركراویت  نموونە،  ب��ۆ  نین. 
گوایە بەشداریت كردووە، لە سووتاندنی ئەو 
الوانی  و  قوتابیان  ڕێكخراوی  كە  كتێبانەی 

هیتلەر ئەنجامیانداوە؟
- مارتین هایدگەر: من ڕێگام نەداوە وەكو 
لەنێو  داڕشتبوو،  بۆ  پالنیان  ئەمان  ئ��ەوەی 

تەالری سەرەكیی زانكۆ كتێب بسووتێنرێت. 

تۆمەتباركراویت  هەروەها  دێرشپیگل:   *
دەستت  زان��ك��ۆدا  كتێبخانەی  لەنێو  ب���ەوەی، 
یەهوودییەكاندا  ن��ووس��ەرە  كتێبی  ب��ەس��ەر 
فەلسەفەی  بەشی  كتێبخانەی  لە  یا  گرتووە، 

زانكۆدا ئەم كارەت كردووە؟
- م��ارت��ی��ن ه��ای��دگ��ەر: وەك���و ب��ەرپ��رس��ی 
من  بەرپرسیارێتیی  لە  كتێبخانە  كارگێڕی، 
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كە  ن��ەدا،  داوایانە  ئەم  هەموو  بە  گوێم  ب��وو. 
داوایان دەكرد كتێبی نووسەرە یەهوودییەكان 
پێشتر  ئەوانەی  دایانببڕێنم.  و  جیابكەمەوە 
ئیمڕۆ  دەتوانن  بوون،  من  وانەكانی  ئامادەی 
شایەتی ل��ەس��ەر ئ��ەو ك��اران��ەم ب���دەن. ب��ا من 
پێتبڵێم، نەوەكو هەر هیچ كتێبێكی نووسەرێكی 
یەهوودی جیانەكراوەتەوە، بگرە ئەو نووسەرە 
یەهوودییانە، بەتایبەتییش هۆسرەل، هەر وەكو 
پێش ساڵی )1933( لێی دەخوێندرایه وە و بۆ 

قوتابیان و وتووێژیشیان لەبارەیەوە دەكرد.

دەزانین.  ئەمە  دواتر  باشە  دێرشپیگل:   *
ب��ەاڵم ئ��ەی چ��ۆن خ��ۆت ئ��ەم هەموو قسە و 
تۆوە  لەبارەی  كە  ڕاڤەدەكەیت،  بۆچوونانە 
دەكرێت؟ ئایا تەڵەكەبازی  و پڕوپاگەندە بوون 

بەرانبەرت؟
- م��ارت��ی��ن ه��ای��دگ��ەر: وەك���و ئ���ەوەی من 
گەیشتووه تەوە  پێم  لە سەرچاوەكانەوە  خۆم 
ئ��ەوە دەچێت.  ب��ۆ  بیرم  دەی��زان��م، زۆرت���ر  و 
لەبارەی  قسانە  و  درۆ  ئ��ەم  پاڵنەری  ب��ەاڵم 
وەرگرتنی  دەڵێم  بۆیە  قووڵترە،  ل��ەوەش  من 
بوو،  پاڵنەرێك  تەنیا  زانكۆ  ئیدارەی  پۆستی 
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نەوەكو  دەكرێت،  كە  پڕوپاگەندەیەی  ئەم  بۆ 
هەموو هۆكارە دیاریكراوەكە بێت. هەركاتێك 
بێگومان  ئەوە  هەبێت،  دیاریكراو  پاڵنەرێكی 

وتووێژەكان گەرمتردەبن.

 )1933( لەدوای ساڵی  دێرشپیگل: خۆ   *
هەبووە.  یەهوودیت  قوتابیی  ه��ەر  تۆ  ش��دا، 
ڕەنگە په یوەندیت بە هەندێكیان �� بێگومان بە 
دوای  ئایا  ب��ووە.  گەرموگوڕ   �� نا  هەموویان 
هەروا  په یوەندییانە  ئەم  ش   )1933( ساڵی 

مابوونەوە؟
- مارتین هایدگەر: هەڵوێستی من هەروەكو 
هەر  )1933( ش،  ساڵی  دوای  و  ب��ووە  خ��ۆی 
زیرەكترین  و  كۆنترین  لە  یەكێك  ن��ەگ��ۆڕاوە. 
قوتابییەكانم هێلین ڤایس بوو، كە دواتر بەرەو 
دك��ت��ۆرای  ب��ڕوان��ام��ەی  كۆچیكرد،  سكۆتلەندا 
���� پ��اش ئ��ەوەی  ل��ە زان��ك��ۆی ب��ازل بەدەستهێنا 
 �� بخوێنێت  فرایبۆرگ  زانكۆی  لە  نەیانهێشت 
ڕێكەوت  لەبارەی  نووسی  جوانی  زۆر  تێزێكی 
و هۆكار لە فەلسەفەی ئەرستۆدا ،كە لە ساڵی 
)1942( دا لە بازل چاپكراوە، لەكۆتایی پێشەكیی 
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ل��ەب��ارەی  هەوڵێك  دەن��ووس��ێ��ت:"  كتێبەدا  ئ��ەم 
لێرە  ئێستا  كە  دیاردەگەراییانەوە،  ڕاڤەكردنی 
بەشی یەكەمی دەخەینەڕوو، بە یارمەتیی شرۆڤە 
باڵونەكراوەكانی مارتین هایدگەر بووە، لەبارەی 
كۆپییەكم  لێرە  ئ��ەوە  ئەها  گریكی".  فەلسەفەی 
نووسەرەكە  خ��ۆی،  دەستوپەنجەی  ب��ە  هەیە 
من  دا.   )1948( ساڵی  ل��ە  پێشكەشیكردووم 
خۆیشم چەندجارێك سەردانی د. ڤایسم كردووە، 

لە بازل پێش ئەوەی كۆچی دوایی بكات.

بۆ  یاسپێرز  ك���ارل  و  ت��ۆ  دێرشپیگل:   *
یەكتری  هاوڕێی  دوورودرێژ  زۆر  ماوەیەكی 
ئ��ەم  دا   )1933( س��اڵ��ی  ل�����ەدوای  ب�����وون، 
باڵوەبووه تەوە  وا  تێكچووە.  هاوڕێیەتییەتان 
ئ��ەوەوه   بەهۆی  په یوەندییە،  ئەم  تێكچوونی 
بوو.  ی��ەه��وودی  یاسپێرز  ژنەكەی  كە  ب��ووە 
ئایا حەز دەكەیت قسەیەك لەسەر ئەم پرسە 

بكەیت؟
- مارتین هایدگەر: ئەوەی تۆ باستكرد، هیچ 
لە  یاسبێرز  و  من  نییە.  ئەساسێكی  و  ئەسڵ 
ساڵی )1919( ەوە هاوڕێین، لە كاتی پشووی 
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وانەیەكم  كاتێك  دا   )1933( ساڵی  هاوینەی 
لە هایدلبێرگ دەگ��وت��ەوە، س��ەردان��ی خ��ۆی و 
ژنەكەیم كرد. هەروەها كارل یاسپێرز خۆیشی 
لە  ن��اردم، كە  هەموو باڵوكراوەكانی خۆی بۆ 
دا   )1938  ��  1934( سااڵنی  نێوان  م��اوەی 
باڵویكردبوونەوە، تێیدا نووسیویەتی )لەگەڵ ڕێز 
ئەگەر حەزتكرد  بۆت(.  هیوای خۆشبەختیم  و 

دەتوانیت، تەماشایەكیان بكەیت و بیانبینیت.

* دێرشپیگل: لێرەدا دەڵێیت )لەگەڵ ڕێز و هیوای 
خۆشبەختیم بۆت(، باشە، ڕەنگە ئەم )ڕێز و هیوایە 
په یوەندییەكە  تێكچوونی  پێش  خۆشبەختی(  بۆ 
بووبێت. بەهەرحاڵ، پرسیارێكی تری هاوشێوەی 
ئەو  بوویت،  هۆسرەل  ئێدمۆند  قوتابیی  تۆ  ئەمە: 
مامۆستا یەهوودییەی پێش تۆ پۆستی مامۆستای 
فەلسەفەی هەبوو لە زانكۆی فرایبۆرگ ، تۆ چوویتە 
جێگای ئەم. ئەو خۆی داوای لە زانكۆ كردبوو تۆ 
خۆ  بگریتەوە،  جێگای  و  ئەم  پۆستەكەی  بچیتە 

ناكرێت تۆ سوپاسگوزاری ئەم نەبێت.
لە  م��ن  بینیت  ت��ۆ  ه��ای��دگ��ەر:  م��ارت��ی��ن   -
پێشكەشی  دا  كات  و  بوون  كتێبی  پێشەكیی 

ئەمم كردووە.)7(
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* دێرشپیگل: بێگومان.
دا   )1929( ساڵی  لە  هایدگەر:  مارتین   -
حەفتا  ساڵیادی  بۆ  ی���ادەوەری  وەك��و  كتێبێكم 
ساڵەی لەدایكبوونی هۆسرەل ئامادەكرد، لە كاتی 
وتەیەكم  من  ماڵەكەی خۆیدا،  لە  ئاهەنگەكەش 
ب��اڵوك��راوەی  لەنێو  دوات���ر  ك��ە  پێشكەشكرد، 
 Akademische Mitteilungen �� ئەكادیمی
�� دا لە مانگی مایسی هەمان ساڵدا باڵوكرایەوە.

* دێرشپیگل: بەڵێ ، بەاڵم سەرەڕای ئەمە، 
دواتر ئەم پێوەندییەتان تێكچوو. ئایا دەتوانیت 

پێم بڵێیت، بۆچی و لەبەرچی وای لێهات؟
- مارتین هایدگەر: كۆمەڵێك جیاوازی هەبوو 
فەلسەفییەكان،  پرسە  لەبارەی  ئێمە  تێڕوانینی  لە 
ڕۆژب�����ەڕۆژ زی��ات��ری��ش دەب�����وون. ل��ە س��ەرەت��ای 
سییەكاندا هۆسرەل بەئاشكرا حیسابی خۆی لەگەڵ 
ماكس شیللەر و مندا یەكالیی كردەوە. هۆسرەل 
ئەوەندە بەئاشكرا لێدوانی لەبارەی منەوە دەدا، كە 
بواری بۆ هیچ په یوەندییەكی هاوڕێیانە نەهێشتبۆوە. 
لەڕاستیدا من تێناگەم ئەو پاڵنەرە چیبوو، وای لە 
هۆسرەل كردبوو بەم شێوەیە ڕاشكاو و ئاشكرایە، 

دژایەتیی بیر و بۆچوونەكانی من بكات.
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* دێرشپیگل: ئەوەی باسی دەكەیت لە چ 
بۆنەیەكدا بوو؟

زانكۆی  لە  هۆسرەل  هایدگەر:  مارتین   -
كەس   )600( ب��ەردەم  لە  هۆڵێكدا  لە  بەرلین 
قسەی لەسەر من كردووە. من دواتر ئەوەم 
ل��ەس��ەر الپ����ەڕەی ی��ەك��ێ��ك ل��ە گ��ەورەت��ری��ن 
ڕۆژنامەكانی بەرلین بینی و هاینریش موزام 

باسی لێوە كردبوو.

ئەم  س��ی��اق��ەدا،  ل��ەم  ل��ێ��رە  دێرشپیگل:   *
ئ���ەوەی  ن��ی��ی��ە،  گرنگییەكی  ه��ی��چ  وت���ووێ���ژە 
خۆتاندا  ل��ەن��ێ��وان   ئێوە  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  گرنگە 
ساڵی  لەبارەی  هەبووە،  وتووێژێكتان  هیچ 

)1933( دا؟
- مارتین هایدگەر: نەخێر نەبووە.

ئ��ەم��ان��ە  ب���ەه���ەرح���اڵ  دێ��رش��پ��ی��گ��ل:   *
تێبینییەكانی ئێمە بوون. بەاڵم ئایا ڕاستە تۆ 
دواتر ئەم پێشكەشكردنەی، كە بۆ هۆسرەلت 
دا،  ك���ات  و  ب���وون  كتێبی  ل��ەن��ێ��و  ك���ردب���وو 

التبردووە و نەتهێشتۆتەوە؟
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ئەمە  ب��ەاڵم  نەخێر،  هایدگەر:  مارتین   -
ڕێگا  كتێبی  لەنێو  من  ڕاستە.  و  ڕووی���داوە 
بەرەو زمان دا ئەمەم ڕوونكردووه تەوە، بەم 
بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  نووسیومە"  شێوەیە 
ئ����ەم ه���ەم���وو ب��ان��گ��ەش��ە س��اخ��ت��ەی��ەی كە 
باڵوبووه تەوە، با بەڕاشكاوانە پێتان بڵێم، كە 
كات  و  بوون  كتێبی  نێو  پێشكەشكردنەكەی 
هەبوو،  دا   )16( الپ��ەڕەی  لە  ئ��ەوەی  وەك��و 
 )1935( ساڵی  ل��ە  چ��وارەم��دا  چاپی  لەنێو 
بەاڵم  كتێبەكە.  سەرەتای  بۆ  گ��وازراوەت��ەوە 
ساڵی  لە  پێنجەم  چاپی  باڵڤۆكەری  كاتێك 
)1941( دا تێبینی كردووە، ئەم كتێبە ئەگەر 
ڕەنگە  باڵوبكرێتەوە،  و  چ��اپ  شێوەیە  ب��ەم 
و  كۆبكرێتەوە  ب��ازاڕدا  لە  و  قەدەغەبكرێت 
لەسەر  لەكۆتاییدا  بگیرێت،  بەسەردا  دەستی 
ئ��ەم پ��ێ��ش��ن��ی��ارەی )ن��ی��م��ای��ر( ی ب��اڵڤ��ۆك��ەری 
ئ��ەم  ئ����ەوەی  وەك���و  ڕێ��ك��ك��ەوت��ی��ن  كتێبەكە، 
ئارەزووی دەكرد، بەوەی ئەم پێشكەشكردنە 
من  مەرجی  الببرێت.  پێنجەمدا  چاپی  لەنێو 
پێشكەشكردنە  ئ��ەم  پێویستە  كە  ب��وو  ئ��ەوە 
الپەڕە  لە  پەراوێزێك  وەك��و  و  بمێنێت  هەر 
ئەم  نووسراوە:  شێوەیە  بەم  دابنرێت،   )38(



37وتووێژ لەگەڵ مارتین هایدگەر

پێشكەوتنێك  هیچ  نەیدەتوانی  لێكۆڵینەوەیە 
ئاشكراكردنی  ل��ەب��ارەی  ببینێت  خۆیەوە  بە 
)شتەكان لە خودی خۆیانەوە(، بۆیە نووسەر 
دەكات،  هۆسرەل  ئێدمۆند  سوپاسی  لێرەدا 
كەسییانەی  كۆششی  و  هەوڵ  لەمیانەی  كە 
خۆیەوە و لەمیانەی ڕوانینی ورد و ڕێگادان 
بە تەماشاكردنی، ئەو لێكۆڵینەوانەی كە هێشتا 
باشتر  توانیی  نووسەر  باڵونەكرابوونەوە، 
ڕۆبچێتە نێو قوواڵیی هەندێك بواری فرەتر، 
لەمیانەی  دی��اردەگ��ەرای��ی  لێكۆڵینەوەی  ب��ۆ 

سااڵنی خوێندنی لە زانكۆی فرایبۆرگدا". 

پرسیارەت  ئ��ەم  پێویستە  دێرشپیگل:   *
لێبكەین، كە ئایا ڕاستە كاتێك بوویتە سەرۆكی 
مامۆستای  نەداوە  ڕێگات  فرایبۆرگ،  زانكۆی 
ئێدمۆند هۆسرەل  فرایبۆرگ  زانكۆی  فەخری 
ئەم  نەتوانێت  زان��ك��ۆ،  كتێبخانەی  ن��او  بێتە 
بەتایبەتییش  تەنانەت  بەكاربێنێت،  كتێبخانەیە 

بەشی فەلسەفە؟
- مارتین هایدگەر: ئەم قسانە پڕوپووچ و 

بێ بنەمان، پڕوپاگەندەن.
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* دێرشپیگل: كەواتە، هیچ بڕیارێكت نەداوە 
بكەیت،  ق��ەدەغ��ەی  و  بێت  هۆسرەل  دژی  لە 
پڕوپاگەندانە  ئ��ەم  وای��ە  ئ��ەگ��ەر  ئ��ەدی  باشە 

لەكوێوە سەرچاوەدەگرن؟
تەنانەت  ن��ازان��م،  من  هایدگەر:  مارتین   -
ه��ی��چ ش��رۆڤ��ەی��ەك��ی��ش��م ب���ۆی ن��ی��ی��ە. دەت��وان��م 
نموونەیەوە  ئ��ەم  پێشكەشكردنی  لەمیانەی 
ئەم  كە  بووە،  ش��اراوەش  بیسەلمێنم، شتێكی 
لێكردم  داوای  ح��وك��وم��ەت  درۆی����ە.  قسەیە 
نۆڕینگەی پزیشكی،  بەڕێوەبەری  لە  هەریەك 
لەگەڵ  ن��اوب��وو،  ت��ان��ه��اوزەری  پڕۆفیسۆر  كە 
 �� هیڤیزی  فۆن  كیمیایی  فیزیای  مامۆستای 
دواتر خەاڵتی نۆبڵی پێدرا �� كە هەردووكیان 
من  دەریانبكەم.  زانكۆ  لە  ب��وون،  ی��ەه��وودی 
ئەم  وەزیردا  لەگەڵ  چاوپێكەوتنێك  بە  توانیم 
باشە  ئ��ەی  دەرنەكرێن.  و  بهێڵمەوە  دووان��ە 
ماقووڵە من ئەمانە بێڵمەوە، بچم ئەم هەڵوێستە 
هۆسرەل  بگرمەبەر؟!  هۆسرەل  بە  بەرانبەر 
مامۆستای فەخریی من بوو، وانەی پێگوتووم. 
ل��ێ��رەوە ت��ەم��اش��ای ئ��ەم پ��ڕوپ��اگ��ەن��دان��ە بكە، 
دەزانیت چەندە پڕوپووچن. جگە لەوەش، هاتم 
قوتابیان  كە  قەدەغەكرد،  خۆپیشاندانێكیشم 
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پڕۆفیسۆر  دژی  لە  دەیانویست  وانەبێژان  و 
پزیشكییەكەی  نۆڕینگەی  لەپێش  تانهاوزەر، 
بكە  نووسینە  ئ��ەم  تەماشای  ئەنجامیبدەن. 
ئەم  مردنی  دوای  تانهاوزەر  بنەماڵەكەی  كە 
نووسیویانە"  تێیدا  و  ك��ردووه ت��ەوە  باڵویان 
تاوەكو ساڵی )1934( بەڕێوەبەری نۆرینگەی 
لە  ف��رای��ب��ۆرگ  زان��ك��ۆی  ل��ە  ب���ووە،  پزیشكی 
ب��ری��س��گ��او". ه��ەروەه��ا ڕۆژن���ام���ەی زان��ك��ۆی 
فرایبۆرگ لە مانگی دووی ساڵی )1966( دا 
نووسیویانە كە "مامۆستا فۆن هیڤیز لە ماوەی 
نێوان سااڵنی )1926 �� 1934( دا سەرۆكی 
دامەزراوەی فیزیایی كیمیایی زانكۆی فرایبۆرگ 
دەستم  من  ئ��ەوەی  پ��اش  بیسگاو".  لە  ب��ووە 
زانكۆ،  سەرۆكی  پۆستی  لە  لەكاركێشایەوە، 
پۆستەكانیان  لە  ب��ەڕێ��وەب��ەران��ەش  دوو  ئ��ەم 
دەركران. ئەوكات، كۆمەڵێك وانەبێژ هەبوون 
بەبێ  پارە دەوامیان دەكرد، بۆ ماوەیەكی زۆر 
ئینجا  گرتبوو،  پۆستەكانیانەوە  بە  دەستیان 
دواتر وازیان لێهێنا. دوای ماوەیەكی زۆر لە 
كاركردن لە زانكۆ، ئینجا پێیانوابوو كاتی ئەوە 
هاتووە وازبێنن لەم وەزعەی كە هەبووە، بۆیە 

كاتێك ئەمانە هاتنەالم، ڕووم پێنەدان.
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* دێرشپیگل: بەاڵم، بۆچی لە كاتی كۆچی 
ڕێوڕەسمی  ئ��ام��ادەی  دا  ل����ە)1938(  دوای���ی 

بەخاكسپاردنی هۆسرەل نەبوویت لە ساڵی؟
- مارتین هایدگەر: ڕێگامبدە با ئەوه ت پێبڵێم: 
هەموو ئەو قسانەی دەكرێن گوایە من په یوەندیم 
ل��ەگ��ەڵ ه��ۆس��رەل پ��چ��ڕان��دووە، هیچ ئ��ەس��ڵ و 
ئەساسێكی نییە. ژنەكەم لە مانگی مایسی ساڵی 
)1933( دا بە ناوی هەردووكمان بروسكەیەكی 
بۆ خانمی هۆسرەل نارد، تێیدا سوپاس و ڕێزی 
خۆمانی بۆیان دووبارە كردبووەوه ، لەگەڵ ئەم 
بۆ  ن��اردب��وو  چەپكەگوڵێكیشی  بروسكەیەشدا 
ماڵەكەیان. دوای ماوەیەكی كورت، وەاڵمێكمان 
لەالیەن خانمی هۆسرەلەوە پێگەیشت، كە بریتیبوو 
نووسیبووی  تێیدا  سوپاسنامە،  كارتێكی  ل��ە 
و  تێكچووە  بنەماڵەكانمان  نێوان  په یوەندیی 
مرۆڤێكی شكستخواردوو  بە  خۆم  من  نەماوە. 
زانی، كاتێك هۆسرەل لەسەر جێگا كەوتبوو و 
نەخۆشبوو، نەمتوانی جارێكی تر بچم سوپاس و 
ڕێز و خۆشەویستیی خۆمی پێبگەیەنم، هەروەها 
بكەم.  ئەم كارە  نەمتوانی  دوای مردنیشی هەر 
بەاڵم ماوەیەك دواتر، نامەیەكم بۆ خێزانەكەی 

نارد، داوای لێبوردنم لێكرد.
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* دێرشپیگل: هۆسرەل لە ساڵی )1938( 
دا كۆچی دواییكرد، بەاڵم تۆ پێشتر لە مانگی 
پۆستی  ل��ە  وازت   )1934( ساڵی  شوباتی 
چۆن  ئ��ەوە  باشە  هێنابوو،  زانكۆ  سەرۆكی 

بوو؟
- م��ارت��ی��ن ه��ای��دگ��ەر: ئ���ەم خ��اڵ��ە زی��ات��ر 
بەوە  گرنگیم  زۆرتر  ئەوكات  ڕووندەكەمەوە. 
زانكۆ  تەكنیكییەوە  الیەنی  لە  بتوانم  كە  دەدا، 
پێویستە  واب��وو  مانای  ئ��ەوەش  ڕێكبخەمەوە، 
ل���ەن���اوەوەڕا ك��ۆل��ێ��ژەك��ان ن��وێ ب��ك��ەم��ەوە، لە 
ڕوانگەی ئەرك و فرمانی خوێندنی هەركۆلێژێك 
بۆ خۆی بە جیا. لێرەوە پێشنیاری ئەوەم كرد، 
بەتایبەتییش  وانەبێژانە،  گەنجە  ه��اوڕێ   ئەم 
لەسەر  بەتوانان،  خۆیاندا  ب��واری  لە  ئەوانەی 
ئ��ەوەش  دابمەزرێنرێن،  كۆلێژەكان  هەڕەمی 
وەزری  دەستپێكردنەوەی  لەگەڵ  دەب��ووای��ە 
 )1934  ��  1933( ساڵی  زستانەی  خوێندنی 
بەبێ   ك��ارەم كرد،  ئەم  پێشنیاری  بێت. من  دا 
ئینتیما و بۆچوونی حیزبیی  ئەوەی ڕەچ��اوی 
هیچ كەسێك بكەم. بەم شێوەیەبوو، مامۆستا 
یاسا،  بەشی  س��ەرۆك��ی  ب��ووە  وۆل��ف  ئێریك 
بەشی  س��ەرۆك��ی  ك��رای��ە  شادڤایت  مامۆستا 
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سەرۆكی  بووە  سۆرگێل،  مامۆستا  فەلسەفە، 
پڕۆفیسۆر  سروشتییەكان،  زانستە  بەشی 
پۆستی  لە  وازی  پێشتر  كە  مولندۆرف،  فۆن 
سەرۆكی زانكۆ هێنابوو، بووە سەرۆكی بەشی 
 )1933( ساڵی  كۆتاییەكانی  لەگەڵ  پزیشكی. 
دا، بۆم دەركەوت بەهۆی ناڕەزایی بەشێك لە 
هاوڕێكانم ، هەموو حیزب پێكەوە، من ناتوانم 
نوێكردنەوەی  بۆ  بكەم  جێبەجێ   كارانە  ئەم 
بەدڵ  گۆڕانكارییانەیان  ئەم  هاوڕێكانم  زانكۆ. 
نەبوو. بۆ نموونە، من هاتم قوتابیانیشم خستە 
ئ��ی��دارەدان��ی  ل��ە  بەرپرسیارێتی  ئەڵقەی  نێو 
پ��ه ی��ڕەوك��راوە  ئ��ەم��ەش سیستمێكی  زان��ك��ۆدا، 
لە ڕۆژان  وای��ە. ڕۆژێ��ك  ه��ەر  ئێمڕۆش  تا  و 
وەزی��ر،  بینینی  بۆ  ك��ارل��س��ڕۆوە  بۆ  بانگكرام 
لەوێدا وەزیر لە ڕێگای یاریدەدەرێكی خۆیەوە 
 Gauleiter  �� گاوالیتەر  ئامادەبوونی  بە  و 
بە  هەرێمەدا(،  ل��ەم  ن��ازی  حیزبی  )بەرپرسی 
ئامادەبوونی بەرپرسی قوتابیان، داوای لێكردم 
سەرۆكی بەشەكانی یاسا و پزیشكی بگۆڕم، 
بە خەڵكانی تری ئەندامانی دەستەی كارگێڕیی 
من  ب��وون.  ن��ازی  حیزبی  ئەندامی  كە  زانكۆ، 
پێمگوتن دەس��ت  ك���ارەم ڕەت��ك��ردەوە و  ئ��ەم 
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ئەم  لەسەر  وەزی��ر  ئەگەر  لەكاردەكێشمەوە 
داوایەی خۆی بەردەوام بێت. ئیتر ئەوەش لە 
مانگی شوباتی ساڵی )1934( دا ڕوویدا. واتا 
لە دەسبەكاربوونم،  مانگ   )10( تەنیا دوای  من 
دەستم لەكاركێشایەوە. لە كاتێكدا سەرۆكەكانی 
پۆستەدا  لەم  زیاتر  ساڵ  دوو  لە  زانكۆ  تری 
ڕۆژن��ام��ە  ئەوكاتیش  پێتبڵێم،  ب��ا  دەم���ان���ەوە. 
ناوخۆیی و بێگانەكان بە شێوەی جۆراوجۆر 
باسی دامەزراندنی منیان دەكرد لەم پۆستەدا، 
قسەم  هیچ  لەكاركێشایەوە  دەستم  كە  منیش 

نەكرد و بێدەنگ بووم.

لەگەڵ  قسەت  ئەوكات  ئەی  دێرشپیگل:   *
بێرنهاردت ڕاست نەكرد، كە وەزیری خوێندن 

بوو لە ڕایخ؟
- مارتین هایدگەر: چ كاتێك؟

* دێرشپیگل: لە ساڵی )1933( دا ڕاست 
ئێستاش  تا  ك��ردووە،  فرایبۆرگی  سەردانێكی 

هەر قسەی لەبارەیەوە دەكرێت.
دوو  ب��اس��ی  ئێمە  ه��ای��دگ��ەر:  م��ارت��ی��ن   -
یادی  بۆنەی  بە  دەكەین.  جیاواز  ڕووداوی 
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شناو  ل��ە  ك��ە  شالگتەر،  دواییكردنی  كۆچی 
شێوەیەكی  بە  سپێردراوە،  بەخاك  وێزینتال 
ف��ەرم��ی ب��ۆ م��اوەی��ەك��ی ك��ورت ل��ە پێشوازیی 
وەزیر  تریشەوە،  الیەكی  لە  ب��ووم.  وەزی��ردا 
من  بە  بەرانبەر  هەڵوێستێكی  هیچ  هەرگیز 
نەنوواند، بۆیە منیش نەمویست هیچ قسەیەكی 
زان��ك��ۆی  قوتابیی  ش��الگ��ت��ەر  ب��ك��ەم.  ل��ەگ��ەڵ��دا 
برایەتیی  گ��رووپ��ی  ئ��ەن��دام��ی  و  ف��رای��ب��ۆرگ 
جەنابی  لەگەڵ  من  وتووێژی  بوو.  كاتۆلیكی 
 )1933( ساڵی  نۆڤێمبەری  مانگی  لە  وەزی��ر 
لە  زانكۆیی  كۆنگرەی  كاتێك  دەستیپێكرد،  دا 
بەرلین بەسترا. من لەوێدا هاتم، ڕوانینی خۆم 
لەبارەی چۆنیەتیی به ره وپێشبردنی زانست و 
لە بەردەم  بونیادی گریمانكراوی كۆلێژەكان، 
ئ��ام��ادەب��ووان و وەزی����ردا خ��س��ت��ەڕوو. زۆر 
هەستمكرد  بۆیە  لێمگرتبوو،  گوێی  ب��ەوردی 
دەبێت،  كاریگەری  دەكەم  پێشكەشی  ئەوەی 
بەاڵم دواتر هیچ ڕووینەدا. من نازانم بۆ دەبێت 
وەزیری  لەگەڵ  قسە  كاتێك  لێبكرێت  گلەییم 
هەموو  كاتێكدا  ل��ە  ب��ك��ەم،  ڕای��خ��دا  خوێندنی 
بۆ  پێشبڕكێدابوون  لە  بێگانەكان  حوكومەتە 

دانپێدانان بە هیتلەر و موجامەلەیان دەكرد.
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ئیدارەی  لە  ئ��ەوەی  دوای  دێرشپیگل:   *
بە  په یوەندییەكانت  ئایا  كشایتەوە،  زان��ك��ۆ 

حیزبی نازی، گۆڕانی بەسەردا هات؟
دەس���ت  دوای  ه���ای���دگ���ەر:  م���ارت���ی���ن   -
مامۆستایەتی  بۆ  گەڕامەوە  لەكاركێشانەوەم، 
ساڵی  هاوینەی  وەرزی  لە  وانەگوتنەوە.  و 
)1934( دا، وانەی )لۆژیك( م گوتەوە. ساڵی 
وان��ەی  یەكەم   )1935  ��  1934( دوات��ری��ش 
لە  پێشكەشكرد.  هۆلدرلین  ل��ەب��ارەی  خۆمم 
گوتەوە.  نیچە  لەبارەی  وانەم   )1936( ساڵی 
من  وانانەی  ئەم  گوێبیستی  ئەوانەی  هەموو 
بوون، دەیانتوانی بەڕوونی هەست بەوە بكەن، 

كە هەر هەمووی دژی حیزبی نازی بووە.

* دێرشپیگل: چۆن پۆستەكەت ڕادەستكرد؟ 
تۆ بەشداریی ڕێوڕەسمەكەت نەكرد؟

بێگومان، ڕەتمكردەوە  - مارتین هایدگەر: 
بكەم،  پۆستەكەم  ڕادەستكردنی  لە  بەشداری 
پڕۆسەكە بەبێ  ئامادەبوونی من بەڕێوەچوو.

تۆ  شوێنی  ه��ات��ە  ئ���ەوەی  دێرشپیگل:   *
ئەندامێكی دڵسۆزی حیزب بوو؟



46

یاسا  بەشی  ئەندامی  هایدگەر:  مارتین   -
بوو. كاتێك دەستبەكاربوو، ڕۆژنامەی حیزب 
گ��ەورە  مانشێتی  بە    Der Alemanne  ��
نووسیبووی: یەكەم سەرۆكی سۆسیالیستیی 

نیشتیمانی بۆ زانكۆ. 

* دێرشپیگل: دوای ئەوەی ڕوویدا، لەالیەن 
حیزبەوە هیچ تووشی زەحمەتی هاتی؟

- مارتین هایدگەر: بەڵێ ، بەردەوام لەژێر 
چاودێریدا بووم.

هەیە  نموونەیەكت  هیچ  دێرشپیگل:   *
لەسەر ئەم چاودێرییە؟

مەسەلەكەی  ب��ەڵ��ێ ،  ه��ای��دگ��ەر:  مارتین   -
دكتۆر هانك، كە بۆ ئەوە دانرابوو چاودێریم 
بۆ  بنووسێت  ل��ەب��ارەی��ەوە  ڕاپ��ۆرت��م  و  بكات 

حیزب.

* دێرشپیگل: تۆ چۆن ئەمەت زانی؟
- مارتین هایدگەر: چونكە ئەو خۆی هات 
ب��ۆی ب��اس��ك��ردم. ت��ازە ب��ڕوان��ام��ەی دك��ت��ۆرای 
هاتبووە  لەوانەی  یەكێكبوو  بەدەستهێنابوو، 
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ن��ێ��و ب���ازن���ەی خ��وێ��ن��دن��ی م���ن ل���ە زس��ت��ان��ی 
ساڵی  هاوینەی  خولی  و،   )1937  ��  1936(
   �� ئاساییشەوە  دەزگ���ای  ل��ەالی��ەن   .)1937(
Sicherheitsdienst نێردرابووە فرایبۆرگ 

تاوەكو بێت چاودێریم بكات.

بەم  ل��ەن��اك��او  ئ���اوا  ب��ۆچ��ی  دێرشپیگل:   *
شێوەیە هاتە الت و خۆی ناساند؟

وانانەوه   ئەم  بەهۆی  هایدگەر:  مارتین   -
بوو، كە لە هاوینی ساڵی )1937( دا لەبارەی 
بەهۆی  هەروەها  كردبوون،  پێشكەشم  نیچە 
شێوازی كاركردنی من لەگەڵ بەشداربووانی 
لە  و  هات  خۆی  ئەو  خوێندن.  وەرزەی  ئەم 
ناتوانێت  چیتر  كە  نا،  ب��ەوەدا  دانی  بەردەمم، 
وەكو  ئەنجامبدات،  من  چاودێریكردنی  كاری 
لەم  ویستی  ئەم  دیاریكردووە.  بۆیان  ئەوەی 
كارانە ئاگادارم بكاتەوە، تاوەكو مامۆستایەك 

لە داهاتوودا زیاتر ئاگاداری خۆم بم.

* دێرشپیگل: لەوە زیاتر هیچ كێشەی ترت 
لەگەڵ حیزب نەبوو؟
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زانی  ئەوەندەم  هەر  هایدگەر:  مارتین   -
لەبارەیەوە  وتووێژیان  نەدەبووایە  كارەكانم 
بكرێت. بۆ نموونە، وتاری )تیۆری ئەفالتون 
لەبارەی حەقیقەت(، یا ئەم وانەیەی لەبارەی 
شاری  لە  جێرمانی  پەیمانگای  لە  هۆلدرلین 
ڕۆما، لە بەهاری ساڵی )1936( دا پێشكەشم 
هیتلەر،  الوان��ی  گۆڤاری  لەالیەن  كردبوون، 
 Wille und  �� هێز  و  )ویست  ن��اوی  بە  كە 
ناشیرین  زۆر  شێوەیەكی  بە  بوو،   )Macht
بایەخ  كەسانەی  ئ��ەو  كرایەسەر.  هێرشیان 
بۆ  بگەڕێنەوە  دەت��وان��ن  دەدەن،  الیەنە  ب��ەم 
ئەم وتارە ڕەخنەییانەی لە دووتوێی گۆڤاری 
لە   Volk im Werden  �� ئاییندە  نەتەوەی 
دژی مندا باڵوكرایەوە. هەروەها نەیانخستمە 
ب��ەش��داری  ك��ە  ئەڵمانییەی،  وەف���دە  ئ��ەم  نێو 
لە  فەلسەفە  نێودەوڵەتیی  كۆنگرەی  لە  كرد 
شاری پراگ، لە ساڵی )1934( دا، لە كاتێكدا 
كۆنگرەیە  ئ��ەم  بۆ  شەخسی  شێوەیەكی  بە 
بانگهێشت كرابووم. هەروەها پێشنیاركرابوو 
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ی  ك��ۆن��گ��رەی  لیستی  ل��ە  ن���اوم 
دیكارتیش لە شاری پاریس دەربهێنرێت، كە 
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لە ساڵی )1937( سازكرابوو، بۆیە نەخرامە 
ئامادەبووانی  الی  لە  ئ��ەوەش  وەفدەكە،  نێو 
كۆنگرەكە سەیر و نامۆ بوو، چونكە سەرۆكی 
ك��ۆن��گ��رەك��ە م��ام��ۆس��ت��ا ب��ری��ه��ی ل��ە زان��ك��ۆی 
سۆربۆن، خۆی پرسیاری ئەوەی لێكردم، كە 
بۆچی من لەنێو ئەم وەفدەدا نەبووم، وەاڵمم 
كۆنگرە  ڕێكخەرانی  لە  پێویستە  كە  دای��ەوە 
ڕایش  حوكومەتی  فێركردنی  وەزارەت���ی  لە 
لەبارەی ئەم پرسە. دوای ماوەیەك،  بپرسن 
بەرلینەوە  لە  بانگهێشتنامەیەكم  درەنگەوە  بە 
وەفدەكە،  نێو  بخرێمە  ب��ۆئ��ەوەی  پێگەیشت 
منیش ئەوەم ڕەتكردەوە و نەچووم. هەردوو 
لەبارەی  و،  چییە؟  میتافیزیكا  وان��ەی  كتێبی 
چییەتیی حەقیقەت بەنهێنی دەفرۆشران، بەبێ  
ماوەیەكی  دەفرۆشران.  ناوونیشان  و  بەرگ 
ح��ی��زب،  ه��ان��دان��ی  ب��ە   )1934( دوای  ك���ەم 
دەستیان  و  كێشرانەوە  بازاڕ  لە  وانانە  ئەم 
كۆمەڵگەی  لەنێو  نەدەبووایە  گیرا.  بەسەردا 
بكرێت،  لێوە  باسیان  حیزبی  مامۆستایانی 
چونكە وا تەماشایان دەكرد، كە ڕەخنەیە لە 

حیزب.
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* دێرشپێگل: لە ساڵی )1939( دا جەنگ 
هەڵگیرسا، ئایا لەوە خراپتر ڕوویدا؟

ل��ە س��اڵ��ی كۆتایی  ه��ای��دگ��ەر:  م��ارت��ی��ن   -
ناودارترین  لە  ك��ەس   )500( جەنگەدا،  ئ��ەم 
سەربازی  خزمەتی  لە  هونەرمەندان،  و  زانا 
لیستە.  ئەم  نێو  نەخستە  منیان  ب��ەالوەن��ران، 
 )1944( ساڵی  هاوینی  ل��ە  ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە، 
ل��ەس��ەر ڕووب����اری  دا، ڕای��ان��س��پ��اردم ب��چ��م 
 �� )كایزەرشتول  شاخی  زنجیرەی  لە  ڕای��ن، 

Kaiserstuhl( دا خەندەق لێبدەم.

لە  بەرانبەریشدا  لەالیەنی  دێرشپیگل:   *
سویسڕا، كارل پارتیش هەر خەندەقی لێدەدا.

- مارتین هایدگەر: ئەم ڕەوشە زۆر سەیر و 
سەرنجڕاكێش بوو. سەرۆكی زانكۆ هەمووانی 
بانگكرد بۆ هۆڵی وانەگوتنەوە، وتارێكی كورتی 
پێشكەشكرد، تێیدا جەختی لەسەر ئەوە كردەوە، 
نیشتیمانیدا،  و  هەرێمی  ئاستی  لەسەر  ئەم  كە 
حیزبی  سەرۆكایەتیی  ل��ەگ��ەڵ  تەبایە  ت���ەواو 
دەستەی  ویستی  نیشتیمانی.  سۆسیالیستیی 
كارگێڕی و مامۆستایانی زانكۆ دابەش بكاتە سەر 
سێ  پۆل و گرووپ: گرووپی یەكەم، ئەوانەن كە 
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هەرگیز ناتوانێت دەستبەرداریان بێت و پێویستە 
بمێننەوە. گرووپی دووەم، ئەوانەن كە دەكرێت بە 
شێوەیەكی الوەكی دەستبەرداریان بێت. گرووپی 
دەستبەرداریان  دەتوانێت  كە  ئەوانەن  سێیەم، 
بێت و پێویستی پێیان نییە. یەكەم كەس كە ناوی 
كە  بوو،  مامۆستایانە  ئەم  لیستی  لەسەرووی 
دەتوانرێت دەستبەرداریان بێت، من بووم، ئینجا 
دوای من گێرهارد ڕیتەر. لە وەرزی زستانەی 
دوای  دا،   )1945  ��  1944( ساڵی  خوێندنی 
لێواری  لەسەر  لێدانم  خەندەق  ك��اری  ئ��ەوەی 
ڕووب���اری ڕای��ن ت��ەواوك��رد، گ��ەڕام��ەوە زانكۆ 
)شیعر  ناوونیشانی  بە  پێشكەشكرد،  وانەیەكم 
 ،)Dichten und Denken  �� بیركردنەوە  و 
بوو،  لە شێوەكان گوزارشت  بە شێوەیەك  كە 
لە بەردەوامیی كارەكانم لەبارەی نیچە، ئەوەش 
سۆسیالیستیی  ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوەی  م��ان��ای 
دووەمم  وان��ەی  ئ��ەوەی  دوای  بوو.  نیشتیمانی 
هێزی  ڕی��زەك��ان��ی  نێو  خستمیانە  ت���ەواوك���رد، 
)بەرگریی مەدەنی ��  Volkssturm(. بێننە پێش 
دەستەی  ئەندامی  بەتەمەنترین  خۆتان،  چاوی 
سەربازی  خزمەتی  بانگی  زانكۆ  مامۆستایانی 

دەكرێت.
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لە  گوێمان  ئێمە  پێموانییە  دێرشپیگل:   *
لەبارەی  دەب��ێ��ت،  هایدگەر  مامۆستا  قسەی 
ڕەوتی ڕووداوەكان تاوەكو بڵێین بە شێوەیەكی 
یاسایی ناوونیشانێكی فەخریت پێدرا، ئەوەش 

شتێكە زانراوە.
- مارتین هایدگەر: لە واقیعدا، ڕووداوەكان 
خۆیان زانراو نین، ئەوەش كارێكی باش نییە.

حەزدەكەیت  خ��ۆت  ئەگەر  دێرشپیگل:   *
شتێكیان لەبارەیەوە بڵێیت، فەرموو.

- مارتین هایدگەر: نەخێر.

وەك��و  پێویستبێت  ڕەن��گ��ە  دێرشپیگل:   *
وشەیە،  ئەم  بچووكی  مانای  بە  سیاسییەك 
نەوەكو بە مانا فراوانەكەی، ئەمە كورتبكەینەوە 
و بڵێین تۆ بەو سیاسەتانەی كە گریمان وابوو، 
دا،   )1933( ساڵی  لە  تازە  دەستپێكێكی  ببنە 

گەمارۆدرابوویت.
- مارتین هایدگەر: لەمیانەی زانكۆدا ...

گریمانی  زانكۆدا،  لەمیانەی  دێرشپیگل:   *
ئ����ەوەت ك���ردب���وو، ئ���ەو س��ی��اس��ەت��ان��ە دەب��ن��ە 
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ئ��ەوە،  دوای  س��اڵ  ی��ەك  ت���ازە.  دەستپێكێكی 
پ��ۆس��ت��ەك��ەت ه��ێ��ن��ا و  ل��ە  ج��ارێ��ك��ی��ت��ر وازت 
گەڕایتەوە بوویتەوە بە مامۆستا. بەاڵم تۆ لە 
هەمان  لە  كە  دا،   )1935( لەساڵی  وانەیەك 
ناوونیشانی  ب��ە  ب��اڵوك��راوەت��ەوە،  ساڵیشدا 
دەڵێیت:"  میتافیزیكا(،  لەبارەی  )پێشەكییەك 
مەبەست   �� هەن  ئیمڕۆكە  كە  ك��اران��ەی،  ئەم 
ساڵی 1935 �� و وا پێشكەشدەكرێن، كە گوایە 
بەاڵم  نیشتیمانییە،  سۆسیالیستی  فەلسەفەی 
جەوهەری  حەقیقەتی  بە  په یوەندییەكی  هیچ 
و مەزنێتیی ئەم بزاڤە نییە �� كە ڕووبەڕووی 
نوێ   مرۆڤی  بوونی  و  جیهان  بەئامێركردنی 
دەبێتەوە �� تۆڕەكەی خۆی هەڵدەداتە نێو ئاوی 
شێلووی بەها تۆتالیتارییەكان". ئایا تۆ كاتێك 
 ، چاپكرد  وت��ارەت  ئەم  دا   )1953( لە ساڵی 
ئەم كەوانانەت زیادكردووە؟ تاوەكو لە ساڵی 
ڕوونبكەیتەوە،  خەڵك  بۆ  ئەمە  دا   )1953(
جەوهەری  حەقیقەتی  لە  چییە  مەبەستت  كە 
 )1935( لە ساڵی  بزاڤە، كە  و مەزنێتیی ئەم 
یا  نیشتیمانی؟  لە سۆسیالیستیی  بریتیبوو  دا 
دا   )1935( لە ساڵی  تێبینییە هەر خۆی  ئەم 

هەبووە؟
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- مارتین هایدگەر: لەنێو دەستنووسەكەمدا 
گونجاوبوو  ت���ەواو  ئ��ەوك��ات،  ب��ۆ  و  ه��ەب��وو 
لەگەڵ تێگەیشتنی من بۆ بەئامێربوون، بەاڵم 
ڕاڤەی  بونیادێك  هاتم وەكو  كاتێك  نا،  دواتر 
جەوهەری تەكنۆلۆجیام كرد. هۆكاری ئەوەی 
من نەهاتم ئەم شێوە گوزارشتە بە دەنگێكی 
بەرز بخوێنمەوە و بڵێمەوە، بڕوام بوو بەوەی 
لە  تەندروست  شێوەیەكی  بە  گوێگرانم  كە 
گەمژە  خەڵكانی  بەاڵم  تێدەگەن.  مەبەستەكەم 
و ج��اس��ووس، ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی ج��ی��اواز لێم 

تێگەیشتن، هەر ئەوەشیان دەویست.

* دێرشپیگل: بێگومان ئەوە لەبارەی بزاڤی 
شیوعییەتیش هەر ڕاستبوو؟

وەكو  بێگومان،  بەڵێ ،  هایدگەر:  مارتین   -
جۆرێك لە بەئامێركردنی جیهان.

هەوڵەكانی  ئ��ەم��ە  ڕەن��گ��ە  دێرشپیگل:   *
ئەمریكاش بگرێتەوە؟

- مارتین هایدگەر: منیش ویستم ئەمە بڵێم. 
بزاڤی  كە  ڕوون��ە،  دواییدا  ساڵەی   )30( لەم 
گۆڕینی  توانای  جیهانی،  نوێی  تەكنۆلۆجیای 
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ڕێ���رەوی م��ێ��ژووی ه��ەی��ە، دەت��وان��ێ��ت شێوە 
ئیمڕۆ  وەربگرێت.  ت��ون��دڕەوان��ە  فۆڕمێكی  و 
بریتییە  من  الی  لە  یەكالكەرەوە،  پرسیاری 
دەتوانێت  سیاسی  سیستمێكی  چۆن  ل��ەوەی 
ئێستادا  تەكنۆلۆجیای  س��ەردەم��ی  ل��ەگ��ەڵ 
چ  دەبێتە  كاتە  ئ��ەو  ئ��ەی  بگونجێنێت؟  خ��ۆی 
ئەم  وەاڵمی  من  سیاسی؟  سیستمێكی  جۆرە 
پرسیارەم لە ال نییە، پێشم وانییە ئەم جۆرە 

سیستمە دیموكراتییانە بێت.

زاراوەیەكە  دیموكراتییەت  دێرشپیگل:   *
ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت.  ج��ی��اواز  چەمكی  كۆمەڵێك 
هەیە  توانا  ئایا  ئەوەیە  پرسەكە  جار  یەكەم 
ئەم  پێكهاتەی  داڕشتنەوەی  سەرلەنوێ   بۆ 
و  ڕا  دا   )1945( ساڵی  لە  ئینجا  سیستمە؟ 
جیهانی  دونیابینیی  لەبارەی  خۆت  بۆچوونی 
ل��ەوێ��دا  خ��س��ت��ەڕوو.  خ��ۆرئ��اوا  سیاسییانەی 
گوزارشتی  ك���ردووە،  دیموكراتییەتت  باسی 
دنیابینی،  ب��ۆ  مەسیحییەت  سیاسییانەی 
ه��ەروەه��ا ب��اس��ی دەوڵ��ەت��ی دەس��ت��ووری��ی��ش 
دەكەیت، هەموو ئەم شتانەت وا وەسفكردووە، 

كە نیوەبەنیوەن.
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لێت  س��ەرەت��ا  من  با  هایدگەر:  مارتین   -
و  دیموكراتییەت  باسی  من  لەكوێدا  بپرسم 
ت��ازە باست  ك���ردووە، كە  ت��رم  ئ��ەو شتانەی 
لێوەكردن؟ من بۆیە وەكو نیوەبەنیوە وەسفم 
كردووە، چونكە لە واقیعدا پێموانەبوو بتوانێت 
ببێتەوە.  تەكنۆلۆجیا  جیهانی  بەرەنگاریی 
پێیوایە  كە  لەپشتە،  بیرۆكەیەیان  ئەم  پێموایە 
ل��ەژێ��ر  شتێكە  ج���ەوه���ەردا  ل��ە  تەكنۆلۆجیا 
كۆنتڕۆڵی مرۆڤدایە. بە ڕای من، ئەمە كارێكی 
ج��ەوه��ەردا  ل��ە  تەكنۆلۆجیا  نییە.  ئ��ەس��ت��ەم 
شتێكە مرۆڤ ناتوانێت لەمیانەی دەسەاڵتەوە 

كۆنتڕۆڵی بكات. 

* دێرشپیگل: بە ڕای تۆ، كام لەم ڕوانگە 
سیاسییانە زیاتر لەگەڵ سەردەمی ئێستاماندا 

دەگونجێت؟
بەاڵم  نابینم.  وای  من  هایدگەر:  مارتین   -
بەدی  ی��ەك��الك��ەرەوە  پرسیارێكی  من  ل��ێ��رەدا 
دەكەم. سەرەتا پێویستە ئەوە ڕوونبكرێتەوە، 
)ل��ەگ��ەڵ  ل��ە  ب��وو  چ��ی  مەبەستتان  ئ��ێ��وە  ك��ە 
لێرەدا  واتا  بگونجێت(،  ئێستاماندا  سەردەمی 
گرنگتر،  لەوەش  سەردەمێكە؟  چ  مەبەستمان 
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پرسیاركردنە لەبارەی ئەوەی لەگەڵ سەردەمی 
ئێستای ئێمەدا دەگونجێت )حەقیقەتی ناوەكی(
ی چاالكییەكانی مرۆڤ، یا وەكو پێوەرێك بۆ 
)شیعر و بیركردنەوە(، سەرەڕای هەموو ئەم 
ئەم گوزارشتە هەیە،  بەرانبەر  ناڕەزایەتییەی 
ئێمە  و  پێوەر  ببنە  ناكرێت چاالكییەكان  بۆیە 

دەستنیشان بكەن.

* دێرشپیگل: ئەوە شتێكی سەرنجڕاكێشە، 
ئ��ەم س��ەردەم��ان��ەش، هێشتا  كە بە درێ��ژای��ی 
كۆنتڕۆڵی  ه��ەی��ە  ئ��ەوەی��ان  ت��وان��ای  م���رۆڤ 
ئامێرەكانیان بكەن، تەماشای توانای كەسێكی 
زێدەڕۆییكردن  ئ��ەوە  باشە  بكە.  سیحرباز 
نییە لە ڕەشبینی، كاتێك دەڵێین ئێمە ناتوانین 
كۆنتڕۆڵی ئەم ئامێرە مەزنانە بكەین، بێگومان 

مەبەست تەكنۆلۆجیای نوێیە؟
نەخێر.  ڕەشبینی؟  ه��ای��دگ��ەر:  مارتین   -
زۆر  هەڵوێستن،  دوو  گەشبینی  و  ڕەشبینی 
كەم و بۆ ماوەیەكی كورت لەنێو ئەم جیهانەدا 
ڕوودەدەن، كە ئێمە بیری لێ دەكەینەوە. بەاڵم 
بەر لە هەمووشتێك، تەكنۆلۆجیای نوێ  ئامراز 

نییە، بەگشتی هیچ كاری بەئامرازەوە نییە.
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لەمیانەی  دەب��ێ��ت  ب��ۆچ��ی  دێرشپیگل:   *
تەكنۆلۆجیاوە كۆنتڕۆڵ و بااڵدەستی بەرهەم 

بێت؟
- مارتین هایدگەر: من نەمگوت بااڵدەستی، 
گوتم هێشتا ڕووگەیەكی دیاریكراو نییە لەگەڵ 

جەوهەری تەكنۆلۆجیا بگونجێت.

هەبێت زۆر  ڕەنگە كەسێك  دێرشبیگل:   *
بەسادەیی ناڕەزایی دەرببڕێت و بڵێت: پێویستە 
هەمووشتێك  خۆ  ڕێكبكەوین؟  چی  لەسەر 
كاری خۆی دەكات. هێدی هێدی وێستگەكانی 
بەرهەم  دەبێت،  زیاتر  كارەبا  بەرهەمهێنانی 
پێشكەوتنی  كە  شوێنانەدا  لەم  دەبێت.  زیاتر 
خەڵك  دەب��ی��ن��ن،  خ��ۆی��ان��ەوە  ب��ە  تەكنۆلۆجی 
لێ  س��وودی  و  پێشدەكەون  پێویست  بەپێی 
وەردەگرن. ئێمە لە خۆشبەختیدا دەژین، باشە 

ئێمە لێرە لە چیمان كەمە؟
كاری  شتێك  هەموو  هایدگەر:  مارتین   -
و سەیرەكەیە.  نامۆ  ئ��ەوە شتە  دەك��ات،  خۆی 
بەرەو  هێدی  هێدی  ك��اردەك��ات،  هەمووشتێك 
تەكنۆلۆجیا  دەب���ەن.  زیاتریشمان  كاركردنی 
بەرەو دوور پاڵ بە مرۆڤەوە دەنێت ، هێدی هێدی 



59وتووێژ لەگەڵ مارتین هایدگەر

دەخاتەوە.  دووری��ان  خۆیان  ڕەگوڕیشەی  لە 
نا،  یان  لەوەی تۆ هیچ ترسێكت هەیە  دڵنیانیم 
بەاڵم سەبارەت بە خۆم، زۆر ترسام كاتێك بەم 
لەسەر  كە  بینی،  وێنانەی زەویم  ئەم  دواییانە، 
هەرگیز  بەڕەهایی  ئێمە  ب��وون.  گیرا  مانگەوە 
پڕۆسەی  نییە،  ئەتۆمی  بۆمبی  بە  پێویستیمان 
كردەییانە  شێوەیەكی  بە  م��رۆڤ  لەناوبردنی 
دەستیپێكردووە. ئەوەی ئێمە هەمانە، بریتییە لە 
تەكنۆلۆجییانەی  تەواو  بارودۆخێكی  و  ڕەوش 
دەژی،  لەسەریدا  مرۆڤ  ئیمڕۆ  ئ��ەوەی  پەتی. 
وتووێژێكی  دواییانەدا  لەم  نییە.  زەوی  چیتر 
پڕۆڤانس  لە  شار  ڕێنێ   لەگەڵ  دوورودرێ���ژم 
ئەنجامدا، تۆ دەزانیت ئەم پیاوە، هەم شاعیرە و 
هەمیش كەسێكە بەرەنگاری نازییەكان بووه تەوە 
پڕۆڤانس  لە  خەریكن  وا  ئێستا  فەڕەنسادا.  لە 
بونیاددەنێن،  مووشەكهاوێژی  سەربازگەیەكی 
ئەم شارە بە شێوەیەكی سەیر تێكدەدرێت. ئەو 
شاعیرەی كە هیچ گومانێك لە شیعرییەتەكەی 
ئێستای  لەڕیشەهەڵكێشانی  پێیگوتم  ناكرێت، 
بوونی مرۆڤ بریتییە لە كۆتایی، ئەگەر هزر و 
شیعر نەتوانن جارێكی تر هێزێكی ناتوندوتیژانە 

بەرهەمبێنن.
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بڵێین  پێویستە  ئێستا  دێ��رش��پ��ی��گ��ل:   *
س���ەرەڕای ئ��ەوەی ئ��ارەزوودەك��ەی��ن، لەسەر 
ماوەی  لە  نەتوانین  ڕەنگە  بمێنینەوە،  زەویدا 
ژیانماندا ناچاربكرێین سەر گۆی ئەم هەسارەیە 
مرۆڤ  چارەنووسی  دەزانێت  كێ   بەجێبێڵین، 
لێرە  هەر  دەبێت،  زەوییەدا چۆن  ئەم  لەسەر 
دەمێنێتەوە؟ پێدەچێت لەكۆتاییدا، مرۆڤ هیچ 
چارەنووسێكیان نەبێت. بەاڵم توانای ئەوە هەیە 
ببینین مرۆڤەكان بەرەو هەسارەی تر دەچن و 
دەگوازنەوە بۆ ئەوێ . بێگومان ئەمەش دوای 
ماوەیەكی زۆر دوورودرێژ، ئینجا ڕوودەدات. 
بەاڵم پێم بڵێ  لەكوێدا نووسراوە، كە تەنیا ئێرە 

شوێنی مرۆڤە؟
ئەزموون  لەمیانەی  هایدگەر:  مارتین   -
بەپێی  النیكەم  مرۆڤایەتیماندا،  م��ێ��ژووی  و 
گرنگ  شتێكی  هەموو  دەبینم  زانیارییەكانم، 
دابونەریتی  و  ڕەگوڕیشە  لەمیانەی  مەزن  و 
نیشتیمانێكەوە  و  خ���اك  ل���ەس���ەر  م����رۆڤ 
تا  ئیمڕۆ  ئ��ەدەب��ی  نموونە،  بۆ  بەدیهاتوون. 

ڕاددەیەكی زۆر تێكشكێنەرە.
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* دێرشپیگل: تێكشكێنەر لێرەدا وشەیەكی 
گوماناوییە، چونكە وشەیەكی عەدەمییانەیە و 
پێویستی بە سیاقێكی فراوان لە چەمكی تایبەت 
هەیە، لەمیانەی تۆ و فەلسەفەكەتەوە. ئەوەی 
ئەوەیە  سەرنجە،  جێگای  ئێمە  بۆ  بەڕاستی 
و  تێكشكاندن  هەیە  په یوەندییەك  ببینین  كە 
ئەدەبەی  ئەم  دەبەستێتەوە،  بەیەكەوە  ئەدەب 

كە گریمان وایە تۆ خۆشت بەشێكی لێی.
- م��ارت��ی��ن ه��ای��دگ��ەر: ح���ەزدەك���ەم ئ��ەوە 
ڕوونبكەمەوە، كە ئەو ئەدەبەی من مەبەستمە، 
ئەدەبێكی عەدەمییانە نییە، بەم شێوەیەی من 
لە مانای عەدەمییەت تێگەیشتووم و پێناسەی 

دەكەم.

كرد،  ئ��ەوەت  باسی  م��ادام  دێرشپیگل:   *
ئێستا  دەكەیت  ئ��ەوە  تێبینیی  خۆشت  دی��ارە 
دەبێتەهۆی  هەیە،  جیهانگەراییانە  شەپۆڵێكی 
بەرهەمهێنانی واقیعی دەوڵەتی تەكنۆلۆجی بە 

شێوەیەكی ڕەها؟
- م���ارت���ی���ن ه����ای����دگ����ەر: ب����ەڵ����ێ ! ب����ەاڵم 
تەكنۆلۆجی،  دەوڵ��ەت��ی  دەستنیشانكردنی 
و  جیهان  لەگەڵ  گونجاوبێت  لنیكه م  دەبێت 
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كۆمەڵگەیەكی دیاریكراو، لەمیانەی جەوهەری 
تەكنۆلۆجی  دەوڵ��ەت��ی  خ��ۆی��ەوە.  تەكنۆلۆجیا 
دەیەوێت ببێتە خزمەتكارێكی هەرە كوێرانە و 

ملكەچی هێزی تەكنۆلۆجی.

پرسیارە  ئەم  ب��ەاڵم  باشە.  دێرشپیگل:   *
ئەوەی  توانای  تاك  ئایا  دێنێتەپێشەوە:  خۆی 
لە  ت��ۆڕە  ئ��ەم  س��ەر  بخاتە  كاریگەری  دەبێت 
حەتمییەتی كۆتایی؟ یان ئایا فەلسەفە توانای 
ئەم كارەی هەیە؟ یا هەردووكیان بە یەكەوە 
دێت  فەلسەفە  بە جۆرێك  دەك��ەن،  ك��ارە  ئەم 
چاالكییەكی  ب��ەرەو  تاك  كۆمەڵێك  یا  تاكێك 

دیاریكراو ئاڕاستەدەكات؟
- م��ارت��ی��ن ه���ای���دگ���ەر: ئ����ەم پ��رس��ی��ارە 
ئەم وتووێژە.  بۆ سەرەتاكانی  دەمانگێڕێتەوە 
ڕەنگە  بەپەلەو  وەاڵمێكی  هەبێت  بۆم  ئەگەر 
قووڵیش  كەمێك  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە 
تێڕامانێكی  لەمیانەی  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  ب��دەم��ەوە، 
جیهاندا،  ئێستای  حاڵەی  لەم  دێت:  درێ��ژەوە 
ف��ەل��س��ەف��ە ن��ات��وان��ێ��ت ه��ی��چ گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ەك��ی 
ئەنجامبدات.  ئێمەدا  ژیانی  لەنێو  ڕاستەوخۆ، 
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هەموو  بەڵكو  نییە،  فەلسەفە  بۆ  بەتەنیا  ئەوە 
دەگرێتەوە.  مرۆڤیش  هەوڵەكانی  و  تێڕامان 
پێموایە  بكات.  دەتوانێت ڕزگارمان  تەنیا خوا 
لەوەی  بریتییە  ڕزگاربوونمان،  بۆ  ڕێگا  تاكە 
خۆمان ئامادەبكەین، ئەوەش لەمیانەی هزر و 
شیعرەوە، بۆ دەركەوتنی خوا، یا بۆ نائامادەیی 
ئاوا  ناكرێت  ئاستنزمییەوە.  لەمیانەی  خ��وا 
عەدەمییانە  مەرگێكی  وەك���و  خ��وا  م��ەرگ��ی 
لەگەڵ  دەزان��ی��ن  ئێمە  بەڵكو  تەماشابكەین، 
دابەزین و ئاستنزمیی خۆماندا، لە نائامادەیی 

خوادا، زیاتر ئاستنزمتریش دەبین. 

هەیە  په ێوەندییەك  هیچ  دێرشپیگل:   *
لەنێوان هزری تۆ و سەرهەڵدانی ئەم خوایەدا؟ 
هەیە؟  ه��ۆك��ارگ��ەرای��ان��ە  په یوەندییەكی  هیچ 
پێتوایە لە ئەنجامی بیركردنەوەوە دەكرێت پاڵ 

بەم خوایەوە بنرێت تاوەكو دەربكەوێت؟
- مارتین هایدگەر: ئێمە ناتوانین لەمیانەی 
دەربكەوێت.  پێوەبنێین  پاڵی  بیركردنەوەوە 
و  ساز  خۆمان  پێدەكرێت  ئەوەندەمان  هەر 

ئامادەبكەین.
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* دێرشپیگل: ئێمە دەتوانین یارمەتیدەربین؟
- مارتین هایدگەر: دەشێت خۆئامادەكردن 
مرۆڤەوە،  لەمیانەی  یەكەم.  هەنگاوی  ببێتە 
جیهان ناكرێت وه هابێت، یا بەم شێوەیە بێت 
كە هەیە، بەاڵم بێگومان ناكرێت وه هاش نەبێت 
بەبێ  بوونی ئەم مرۆڤە. بە بڕوای من، ئەمە 
دەنێم  ناوی  من  كە  واقیعەی  بەم  پەیوەستە 
وشەی  هەمان  بەكارهێنانی  بە  كەینونەت، 
پێویستی  ئ��ەم��ە  ك���ۆن،  ئ��اڵ��ۆزی  و  تەقلیدی 
م��رۆڤ  ب��وون��ی  بەبێ   كەینونەت  م��رۆڤ��ە.  ب��ە 
لە  گوزارشت  بتوانێت  كە  كەینونەتێك،  نابێتە 
و  پاراستن  بە  پێویستی  بۆیە  بكات،  خ��ۆی 
جەوهەری  من  هەیە.  داڕشتنەوە  سەرلەنوێ  
ناویدەنێم  كە  دەبینم،  لەم شتەوە  تەكنۆلۆجیا 
جار  یەكەم  بۆ  كاتێك  ن��اوە،  ئ��ەم  بونیادنان. 
بۆئەوەی  دەبات.  هەڵەتدا  بە  لێیدەبێت،  گوێت 
تێبگەم،  خ��اڵ��ەك��ان  ل��ە  ڕاس��ت��ت��ر  و  باشتر  ب��ە 
هێشتا  كە  میتافیزیكا  قوواڵیی  بۆ  گەڕامەوە 
 �� )دازای��ن  بوون   ئیمڕۆشدا، دەستنیشانی  لە 
Dasein( ی ئێمە دەكات )8(. كاری بونیادنان 
مانای وایە كە: بوونی مرۆڤ دەستگیركراوە، 
هێرشی  هێزێكەوە  لەالیەن  بانگەشەبۆكراوە، 
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دەك��رێ��ت��ە س����ەر، ك��ە خ���اوەن���ی ج��ەوه��ەری 
تەكنۆلۆجیایە. تاقیكردنەوەی ئەوەی كە گوایە 
مرۆڤ لەالیەن هەندێك شتەوە دروستكراون، 
مانای وایە مرۆڤ خۆیان نین و هێشتا توانای 
نییە كۆنتڕۆڵی خودی خۆیان بكەن،  ئەوەیان 
توانای  ئاشكرابوونی  مانای  بە  وردت��ری��ش 
پێویستیان  م��رۆڤ  كە  ئەوەیە،  ئیدراككردنی 
تاقیكردنەوەی  ت��وان��ای  هەیە.  كەینونەت  بە 
دانراو،  كەینونەتێكی  كەینونەت،  بۆ  پێویستی 
كە هەڵگری كۆمەڵێك گریمانەیە، لەنێو هەناوی 
نوێترین تەكنۆلۆجیادا خۆی حەشارداوە. هزر 
ناتوانێت لەوە زیاتر بكات، كە یارمەتیی مرۆڤ 
لێرەدا  فەلسەفەش  بكەن،  ئەوە  ئیدراكی  بدات 

دەگاتە كۆتایی. 

ڕاب��ردوودا،  سەردەمانی  لە  دێرشپیگل:   *
بڵێین نەوەكو هەر تەنیا لە سەردەمانی  با  یا 
ب���ەردەوام  ئێستاش،  ت��ا  بەڵكو  ڕاب�����ردوودا، 
ب����ڕواواب����وو ك��ە ف��ەل��س��ەف��ە ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی 
ناڕاستەوخۆ كارایە �� زۆر كەم ئەم كاراییەی 
��  چونكە یارمەتیی  بە شێوەی ڕاستەوخۆیە 
نوێ   سەرهەڵدانی كۆمەڵێك هزر و ڕووگەی 
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دەدات. تەنیا تەماشای ئەڵمانییەكان بكە، ناوی 
مەزنی وەكو كانت، هێگل، تەنانەت نیچە، بەبێ  
پێمان  ئەوە  بكەین،  ماركسیش  باسی  ئەوەی 
دەڵێت فەلسەفە ئەگەر بە ڕێگای خواروخێچیشدا 
ڕۆیشتبێت، بەاڵم كاریگەرییەكی مەزنی هەیە. 
ئایا تۆ بەڕاستی پێتوایە فەلسەفە گەیشتووه تە 
م��ردووە،  فەلسەفە  دەڵێی  كاتێكیش  كۆتایی؟ 
چیتر بوونی نەماوە، ئایا مەبەستت كاریگەری 
و چاالكیی فەلسەفییە �� ئەگەر هەبووبێت �� لە 

ئیمڕۆدا، النیكەم تازە تەواو نەماوە؟
شێوەیەكی  ب��ە  م��ن  ه��ای��دگ��ەر:  مارتین   -
بە  نەوەكو  ك��رد،  قسەیەم  ئ��ەو  ناڕاستەوخۆ 
لەمیانەی  دەك��رێ��ت  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ.  شێوەیەكی 
جۆرێكی تر لە بیركردنەوە، كاریگەری بوونی 
وەكو  دەتوانێت،  ه��زر  شێوەیە  ب��ەم  هەبێت. 
ڕەوشی  بتوانێت  واب��ووە،  پێشتریش   ئەوەی 

جیهان بگۆڕێت.

نامانەوێت  بمانبوورە  تكایە  دێرشپیگل:   *
�� ئێمە لەم ئاستەدا نین  فەلسەفەكاری بكەین 
په یوەندیمان  لە  جۆرێك  ئێمە  لێرەدا  بەاڵم،   ��
بۆیە  فەلسەفەدا،  و  سیاسەت  لەنێوان  هەیە 
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تكایە بمانبوورە، ئەگەر پاڵت پێوەبنێین بۆ ئەم 
جۆرە وتووێژە. تۆ كەمێك پێش ئێستا گوتت 
بكەن،  شتێك  هیچ  ناتوانن  ت��اك  و  فەلسەفە 

تەنیا...
نەبێت  خۆئامادەكردن  هایدگەر:  مارتین   -
كەوتنی  ڕووی  بە  بكرێتەوە،  خود  بۆئەوەی 
ن��ا ئ��ام��ادەی��ی خ����وادا. ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەی ئ��ەم 
نائامادەییە بریتی نییە لە )هیچ(، بەڵكو بریتییە 
ناونراوە  كە  ل��ەوەی،  م��رۆڤ  ئازادكردنی  لە 
كتێبی بوون و  لەنێو  نێو كەینونەت(  )كەوتنە 
كات دا. بیركردنەوە لە چییەتیی ئیمڕۆ )ئێستا( 
كە  خ��ۆئ��ام��ادەك��ردن،  حاڵەتەی  ل��ەم  بەشێكە 

باسی لێوەدەكەین.

دەبێت  ئەوكات،  خۆ  ب��ەاڵم  دێرشپیگل:   *
پاڵنەرێك هەبێت بۆ ئەمە، ئینجا لەالیەن خواوە 
بێت یا هەر الیەكی تر. تەنانەت بیركردنەوەش 
ئیمڕۆ  خ��ۆی��دا  تایبەتیی  ه��ارم��ۆن��ی��ی��ەت��ی  ل��ە 
كاریگەری نەماوە؟ ئەوە ڕای خەڵكە لەبارەی 

ڕابردوو، بۆیە پێموایە ئێستاش  وایە.
- مارتین هایدگەر: بەاڵم ئەمە بە شێوەیەكی 

ڕاستەوخۆ نییە.
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* دێرشپیگل: پێشتر ئاماژەمان بۆ كانت و 
هێگل و ماركس كرد، وەكو ئەوەی كاریگەریی 
ڕۆڵی  الیبنتزیش  بەاڵم خۆ  هەبووە،  مەزنیان 
فیزیای  به ره وپێشبردنی  لە  هەبووە  گرنگی 
نوێدا، ئینجا ئەسڵی جیهانی نوێ  بە شێوەیەكی 
ئیمڕۆدا،  لە  گوتت  تۆ  تازە  پێمانوایە  گشتی. 
چیتر پێشبینیی ئەم جۆرە كاریگەرییە ناكەیت.
الیەنی  لە  بێگومان  نا  هایدگەر:  مارتین   -
تا  ناكەم. ئەو ڕۆڵەی  فەلسەفییەوه  چاوەڕوان 
ئێستا فەلسەفە گێڕاویەتی، لە ئیمڕۆدا زانست 
دەستی بەسەرداگرتووە. با ئێمە بە شێوەیەكی 
ڕوونتر كاریگەریی هزر ڕوونبكەینەوە، چونكە 
دەبێت ئێمە لێرەدا، لەنێو قوواڵیی ئەم وتووێژەدا، 
ل��ە چییەتیی ك��اری��گ��ەری و  ت��ەم��اش��ای زی��ات��ر 
هۆكار،  ب���ەوردی  پێویستە  بكەین.  ماناكەی 
پاڵنەر، پاڵپشتیكەر، ڕێگر، هاوكار، هەموو ئەمانە 
لە یەكتری جیا بكەینەوە. ئەوەی ئێمە دەتوانین 
گونجاو  ڕەهەندێكی  ل��ەوەی  بریتییە  بیكەین، 
بەدەستبێنین، بۆئەوەی بتوانین ئەم جیاكارییە، 
لەیەكتری جیاكردنەوەیە ئەنجامبدەین، لەمیانەی 
وت��ووێ��ژی زۆر ل��ەب��ارەی ه��ۆك��اری ت���ەواو. 
دەتوێتەوە:  زانستەكاندا  كایەی  لەنێو  فەلسەفە 

سایكۆلۆژیا، لۆژیك، سیاسەتزانی.
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* دێرشپیگل: بە ڕای تۆ چی   ئیمڕۆ جێگای 
فەلسەفەی گرتووه تەوە؟

)زانستی  سبیرنتیكا  هایدگەر:  مارتین   -
تەكنۆلۆجیای ورد و عەقڵی ئەلیكترۆنی(.

* دێرشپیگل: ئەی تەقوا هێشتا هەر هەیە؟
فەلسەفە  ب��ە  ئ���ەوە  ه��ای��دگ��ەر:  م��ارت��ی��ن   -

دانانرێت.

* دێرشپیگل: ئەی بە چی دادەنرێت؟
- مارتین هایدگەر: من ناویدەنێم هزرەكەی 

تر.

* دێرشپیگل: ناوی دەنێیت هزرەكەی تر! 
دەتوانیت زیاتر ئەوەمان بۆ ڕوونبكەیتەوە؟

ڕستەیە  ل��ەم  بیرت  ه��ای��دگ��ەر:  مارتین   -
لەبارەی  وانەكەم  لەكۆتایی  كە  كردووه تەوە، 
تەكنۆلۆجیا(  ب��ە  پ��ەی��وەس��ت  )پ��رس��ی��ارێ��ك��ی 
ت���ەق���وای  "پ���رس���ی���ارك���ردن  ن��ووس��ی��وم��ە  دا 

بیركردنەوەیە".
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ت��ۆم��ان  ل��ێ��دوان��ێ��ك��ی  ئێمە  دێ��رش��پ��ی��گ��ل:   *
دۆزیوەتەوە، لە كاتی وانەكانت لەبارەی نیچە، 
كە لێرەدا گونجاوە بۆ ئێمە بیخەینەڕوو تێیدا 
مومكین  په یوەندیی  مەزنترین  چونكە  دەڵێت:" 
كە زاڵە بەسەر بیركردنەوەی فەلسەفیدا، ئەوەیە 
هەموو هزرڤانە مەزنەكان بیر لە هەمان شت 
دەكەنەوە. هەرچەندە ئەم هاوشێوەییە پێویست 
و دەوڵەمەندیش دیارە، كە تاك ناتوانێت كۆتایی 
پێبێنێت، بۆیە هەمووتاكێك، بە شێوەیەكی توند 
بە هەمووانه وه  بەستراوەتەوە". دیارە سەرەڕای 
ئەمەش، تۆ پێتوایە ئەم بونیادە فەلسەفییە بەرەو 
كۆتاییەكی دیاریكراو هەنگاودەنێت و دەڕوات.

- مارتین هایدگەر: كۆتایی هاتووە، بەاڵم 
بۆ ئێمە هێشتا بەتەواوی ئێكسپایەرنەبووە. یا 
با بڵێین سەرلەنوێ  لەمیانەی وتووێژكردنەوە 
ئامادەدەبێتەوە. هەموو پڕۆژەكەی من، وانەكانم 
و سیمینار و كۆڕەكانم لە ماوەی )30( ساڵی 
ڕابردوودا، لە بنچینەدا بریتیبوو لە ڕاڤەكردنی 
گ��ەڕان��ەوە  ڕێ��گ��ای  خ��ۆرئ��اوای��ی.  فەلسەفەی 
بەرەو بنچینە مێژووییەكانی هزر، بیركردنەوە 
كە   پرسیارانەی،  ئەم  خستنەڕووی  لەمیانەی 
تاوەكو  یۆنانییەوە  فەلسەفەی  سەردەمی  لە 
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لە  بێگومان  ئەوەش  نەخراونەتەڕوو،  ئیمڕۆ، 
خۆرئاوایی  فەلسەفەی  تەقلیدی  دەرەوەی 
تەقلیدە  ئەم  دەڵێم  لێرەدا  من  ب��ەاڵم  نەبووە. 
میتافیزیكییەی بیركردنەوە، كە لەگەڵ نیچەوە 
پێنادات  ت��وان��ای��ەك��م��ان  هیچ  ك��ۆت��ای��ی��ه��ات��ووە، 
تایبەتمەندییە  سایەیدا  لە  بتوانێت  بۆئەوەی 
پێ   تەكنۆلۆجیای  سەردەمی  بنچینەییەكانی 
تاقیبكەینەوە، ئەم سەردەمە تازەیە، لەمیانەی 

بیركردنەوەوە دەستپێدەكات.

ئێستا،  پێش  ساڵێك  چەند  دێرشپیگل:   *
لەمیانەی وتووێژت لەگەڵ ڕاهیبێكی بوودیدا، 
بیركردنەوە"  بۆ  تەواو نوێ  "ڕێگایەكی  باسی 
ت كردووە، گوتووتە "لە سەردەمی ئێستاماندا 
ئەم  دەتوانن  هەن  كەسانێك  بەدەگمەن  زۆر 
تازەیەی  ڕێگا  ئ��ەم  مەبەستت  ب��ك��ەن"،  ك��ارە 
بەدەگمەن  بڵێی  دەتەوێت  ئایا  بیركردنەوەیە. 
خەڵك هەن خاوەنی ئەم ڕوانینەن، بە ڕای تۆ 

ئەوە مومكین و پێویستە؟
بە  "خ��اوەن��دارێ��ت��ی"  ه��ای��دگ��ەر:  مارتین   -
بە  دەتوانین  وایە  مانای  مانا سەرەتاییەكەی، 
شێوەیەكی دیاریكراو باسی ئەم ڕوانینە بكەن.
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لەمیانەی  ب���ەاڵم  ب��ەڵ��ێ ،  دێ��رش��پ��ی��گ��ل:   *
تۆ  ب��وودی��ی��ەدا،  پیاوە  ئ��ەم  لەگەڵ  وت��ووێ��ژت 
چۆنیەتیی  وەس��ف��ی  ب��ەڕوون��ی  ن��ەه��ات��ووی��ت 

بەدیهاتنی ئەمە بكەیت.
- م��ارت��ی��ن ه���ای���دگ���ەر: ن���ات���وان���م ئ��ەم��ە 
ئەمەوە  لەبارەی  شتێك  هیچ  ڕوونبكەمەوە. 
بیركردنەوەیە  ئ��ەم  دەك��رێ��ت،  چ��ۆن  ن��ازان��م 
بیركردنەوەی  ڕووگ��ەی  ڕەنگە  كارابكرێت. 
ئەم  ب��ەوەش  ببات.  بێدەنگیمان  ب��ەرەو  ئیمڕۆ 
شێوە بیركردنەوەیە، بۆ ماوەی ساڵێك خۆی 
لە دەركردن دەپارێزێت، خۆ ڕەنگە پێویستیشی 

بە سێ  سەدە هەبێت تاوەكو كارابێت.

بەاڵم  تێدەگەین.  لەوە  باش  دێرشپیگل:   *
مادام ئێمە ناتوانین سێ  سەدەی تر بژین، بەڵكو 
ئێستا لێرەدا دەژین، بۆیە بێدەنگ نابین. ئێمە 
سیاسەتمەدار و نیمچە سیاسی، هاوواڵتیان و 
ڕۆژنامەنووسان و ... تاد، بەردەوام جۆرێك لە 
بڕیار دەردەكەین. پێویستە خۆمان لەگەڵ ئەم 
دەژین،  سایەیدا  لە  كە  بگونجێنین  سیستمەدا 
دەبێت هەوڵبدەین بیگۆڕین، دەبێت لە دەرگای 
شتەكان  تەماشای  چاكسازییەوە  بچووكی 
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بكەین، ئەم دەرگایەی كە بۆ پێشڤەچوون زۆر 
بچووكتریشە. ئێمە پێشبینی دەكەین، یارمەتی 
ئەگەر  تەنانەت  وەربگرین،  فەلسەفەكاران  لە 
ڕێگای  بە  بێت،  ناڕاستەوخۆش  یارمەتییەكی 
پێچاوپێچیش بێت. كەچی ئێستا ئێمە دەبیستین 

دەڵێی ناتوانم یارمەتیتان بدەم.
- مارتین هایدگەر: من ناتوانم.

 �� ت��ری��ش  خەڵكانی  ئ���ەوە  دێرشپیگل:   *
نافەلسەفەكار �� سارددەكاتەوە.

چونكە  ن��ات��وان��م،  ه��ای��دگ��ەر:  م��ارت��ی��ن   -
پرسەكان زۆر زەحمەتن ، دەتوانن لە الیەنی 
ڕۆڵ��ە  ئ��ەم  پ��ێ��چ��ەوان��ەی  ب��ە  گشتییەوە  ڕای 
هاتنی  مزگێنیی  ناتوانم  بكەونەوە.  فەلسەفییە 
باڵوبكەمەوە.  ئەخالقییانە  ب��ڕی��اری  و  ب��دەم 
بەم  سەركێشی  بتوانم  ئەوەندە  هەر  ڕەنگە 
بااڵدەستی  نهێنیی  بڵێم:  و  بكەم  لێدوانەمەوە 
جەوهەری  بە  بیرنەكردنەوە  گەردوونیانەی 
لەگەڵ  گ��ون��ج��اوە  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  تەكنۆلۆجیا، 
كە  ب��ی��رك��ردن��ەوە،  ئاڵۆزییەكانی  پێشەكییە 
بیرنەكردنەوە  بەم  بەپشتبه ستن   هەوڵدەدات 

جەوهەرییە، بیربكاتەوە.
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* دێرشپیگل: تۆ خۆت لەم كەسانە حیساب 
گوێیان  ئەگەر  تەنیا  ه��ەر  ئ��ەوان��ەی  ناكەیت، 

لێبگیرێت دەتوانن ڕێگایەك بكەنەوە؟
- مارتین هایدگەر: نا! من ڕووگەیەك پێنازانم 
ڕاستەوخۆیەی  گۆڕانكارییە  ئەم  ببێتەهۆی 
حاڵەتی ئێستای جیهان، بە گریمانكردنی ئەوەی 
مرۆڤەوە  لەالیەن  گۆڕانكارییانە  ج��ۆرە  ئەم 
مومكینە. بەاڵم من پێموایە هەوڵی بیركردنەوە 
بەئاگایان  وری��اب��ك��ات��ەوە،  خ��ەڵ��ك  دەت��وان��ێ��ت 
بێنێت، بۆیان ڕوونبكاتەوە، ئەم ئامادەسازییە 

بەهێزتربكات، كە پێشتر ئاماژەمان بۆ كرد.

بدەوە.  ڕوونمان  وەاڵمێكی  دێرشپیگل:   *
لە  كە  ئەوەبین،  چاوەڕوانی  لەسەرمانە  تەنیا 

سێ  سەدەی داهاتوودا چیمان بەسەردێت؟
په یوەندی  مەسەلەكە  هایدگەر:  مارتین   -
شتێك  تاوەكو  نییە  چاوەڕوانییەوە  بە  تەنیا 
ڕووب������دات، پ���اش س��ێ  س����ەدەی ت���ر، بەڵكو 
په یوەندی هەیە بەوەی لەمیانەی بیركردنەوەوە 
چ��اوەڕوان��ی  ئ��ەوەی  بەبێ   بچین،  بەرەوپێش 
ئەنجامی پێغەمبەرانە بین لە ماوەی داهاتوودا، 
بەپێی ڕوانینمان بۆ تایبەتمەندییە بنچینەییەكانی 
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سەردەمی ئێستامان، كە هەر ئەوەتە لەمیانەیدا 
ب��ی��ردەك��رێ��ت��ەوە. ب��ی��رك��ردن��ەوە ت��ەم��ب��ەڵ��ی   و 
پڕۆسەی  لە  بریتییە  بەڵكو  نییە،  خاوبوونەوە 
ئەنجامدانی وتووێژ لەگەڵ چارەنووسی جیهاندا. 
من وای دەبینم كە ئەم جیاوازییەی هەڵقوواڵوی 
میتافیزیكایە، ئەنجامی جیاوازیی نێوان تیۆر و 
بازدان  لە گواستنەوە و  تێگەیشتنە   ، پراكتیك 
لەنێوانیاندا، ئەوەیە ڕێگا لەم دنیابینییە دەگرێت، 
دەك��ەم.  تەماشای  بیركردنەوە  وەك��و  من  كە 
ڕەنگە پێویست بەوە بكات ئاماژە بۆ ئەم وانەیەم 
بكەم، كە لە ساڵی )1954( دا لەژێر ناوی )چ 
شتێك ناونراوە بیركردنەوە؟( دا گوتوومەتەوە 
لێكۆڵینەوەیەم  ئ���ەم  پ��ێ��ش��ك��ەش��م��ك��ردووە.  و 
بەراورد بە هەموو باڵوكراوەكانم، زۆر به كەمی 
خوێندراوەتەوە، ڕەنگە ئەمەش سیما و مۆركی 

سەردەمی ئێمە بێت.

* دێ��رش��پ��ی��گ��ل: ب��ەدڵ��ن��ی��ای��ی��ەوە ه���ەروای���ە. 
هەیە  تێگەیشتن  خ��راپ  لە  جۆرێك  ب���ەردەوام 
فەلسەفەكار  ب���ەوەی  فەلسەفە،  ب��ە  ب��ەران��ب��ەر 
لەمیانەی فەلسەفەكەیدا جۆرێك لە كاریگەریی 
ڕاستەوخۆی هەیە. ڕێگامان بدە با بگەڕێینەوە 
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بۆ سەرەتای ئەم وتووێژەمان. زۆر نالۆژیكی 
دێتەپێش چاو، كە ببینین حیزبی سۆسیالیستیی 
ئەم  بەدیهێنانی  بۆ  كار  الی��ەك  لە  نیشتیمانی، 
بەرەنگاربوونەوەیە هەسارەییە دەكات، لە الیەكی 
تریشەوە كۆتاییە پڕ لە كارەساتەكەی دەبینین، 
هەمان  ل��ە  گ��ەورەك��ەی.  ستەمە  و  زۆرداری 
لە  الواز  زۆر  دەربڕینێكی  ناڕەزایی  كاتیشدا، 
بەرانبەر ئەم بەرەنگاربوونەوەیە "هەسارەییەی، 
كە لەمیانەی تەكنۆلۆجیاوە ئەنجامدەدرێت" بۆ 
بوونی نوێی م��رۆڤ؟ دی��ارە تۆ مامەڵە لەگەڵ 
كۆمەڵێك دژكاری دەكەیت، كە په یوەندی تەنیا بە 
خۆتەوە هەیە، وەكو هەرچاالكییەكی تری خۆت 
تۆوە  لەالیەن  واقیعدا  ئ��ەرزی  لەسەر  ناكرێت 
بەشی  بە جۆرەها  بەستراونەتەوە  ڕاڤەبكرێت، 
كەینونەتی خۆت، كە خۆی لە قەرەی جەوهەری 
فەلسەفی ناگەیەنێت، دەست بە كۆمەڵێك شتەوە 
دەگرێت، خۆشت وەكو فەلسەفەكارێك دەزانیت 
ناتوانن بەردەوامیان هەبێت. بۆ نموونە، چەمكی 
تری  هەندێكی  و  ڕەگوڕیشە  نیشتیمان،  وەكو: 
هاوشێوە. باشە لەم حاڵەتەدا، چۆن دەتوانرێت 
پێكەوە  نیشتیمان  و  هەسارەیی  تەكنۆلۆجیای 

بگونجێن؟
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بڵێم.  ئ��ەوە  نەمویست  هایدگەر:  مارتین   -
پێموایە ئێوە تەكنۆلۆجیا بەڕەهایی وەردەگرن 
بوونی  حاڵەتی  پێموانییە  ت��ەم��اش��ادەك��ەن.  و 
مرۆڤ لەنێو جیهانی تەكنۆلۆجیای هەسارەییدا، 
چارەنووسێكی كارەساتبار و بێ  دەربازبوون 
لە  هزر،  فرمانی  و  ئەرك  پێموایە  بەڵكو  بێت. 
لەوەی  بریتییە  خۆیدا،  چوارچێوەی سنووری 
بوونی  یارمەتیی  پێشكەشبكات.  ی��ارم��ەت��ی 
په یوەندییەكی  بەدیهێنانی  ب��ۆ  ب��دات  م��رۆڤ 
گونجاو لەگەڵ جەوهەری تەكنۆلۆجیا بەگشتی. 
سۆسیالیستیی  حیزبی  ئ���ەوەی  س����ەرەڕای 
نیشتیمانی هەمان ڕێڕەوی گرتەبەر، بەاڵم ئەم 
سنوورداربوو،  زۆر  بیركردنەوەیان  خەڵكانە 
دروستبكەن،  ڕوون  په یوەندییەكی  نەیانتوانی 
لەگەڵ  ڕوودەدات،  ئیمڕۆ  كە  ئ��ەوەی  لەگەڵ 

ئەوەی سێ  سەدە پێشتر ڕوویداوە.

كە  ڕوون��ەی  پێوەندییە  ئەم  دێرشپیگل:   *
باسی دەكەیت، ئایا ئیمڕۆ لە الی ئەمریكییەكاندا 

هەیە؟
- مارتین هایدگەر: بەگشتی نەخێر. ئەوان 
بیركردنەوەدا  لە  شێوازە  ئ��ەم  لەنێو  هێشتا 
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چ��ەق��ی��ون ����� پ��ڕاگ��م��ات��ی��زم ����� ك���ە پ��ڕۆس��ەی 
لێ دەكات  وای  بەهێزتردەكات،  تەكنۆلۆجیایی 
كاتیشدا،  هەمان  لە  پێبكرێت.  گەمەی  زیاتر 
بەربەستن لە بەردەم ڕێڕەوی هزر بۆ تێگەیشتن 
لەم  نوێ .  تەكنۆلۆجیای  تایبەتمەندییەكانی  لە 
ویالیەتەكانی  لەنێو  ل��ەوێ ،  و  لێرە  ماوەیەدا، 
ئەمریكادا، هەندێك هەوڵ و كۆشش هەیە بۆ 
ئێمە  لە  كێ   پڕاگماتییە.  ه��زرە  ئەم  شكاندنی 
توانای ئەوەی هەیە بڵێت، كە ڕەنگە ڕۆژێك لە 
ڕۆژان، لە ڕووسیا و چینیش ئەم دابونەریتە 
كۆنەی هزر بەئاگانەیەتەوە، ئەوەش یارمەتیی 
ت��ەك��ن��ۆل��ۆج��ی��ادا،  ل��ەم��ی��ان��ەی  دەدات  خ��ەڵ��ك 
ئەم  ببەستن،  ئازاد  جیهانی  لەگەڵ  په یوەندی 

په یوەندییە ببێتە شتێكی مومكین؟ 

نەیتوانی  كەس  ئەگەر  ئەی  دێرشپیگل:   *
ئەمە بكات؟ لە كاتێكدا فەلسەفەكاریش ناتوانێت 

وا بكات مومكین بێت بۆیان ...
من  لە الی  مەسەلەكە  هایدگەر:  مارتین   -
په یوەندی بە دانپێدانان نییە، بەوەی لەمیانەی 
ئ��ەم ه��ەواڵن��ەم��دا لەنێو ه��زر دەگ��ەم��ە ك��وێ ، 
لە  وەردەگ��ی��رێ��ت،  خەڵكەوە  ل��ەالی��ەن  چۆنیش 
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ئاییندەدا دەكرێتە بەرهەم.  لە ساڵی )1957( دا 
بە بۆنەی ساڵیادی دامەزراندنییەوە، وانەیەكم لە 
زانكۆی فرایبۆرگ پێشكەشكرد بە ناوونیشانی 
)بنەمای ناسنامە(. دواتریش هەندێك هەنگاوم 
هاویشت بۆ دەستنیشانكردنی ئەم مەودایەی، 
چییەتیی  لەبارەی  ه��زری  ئەزموونی  دەشێت 
جەوهەری تەكنۆلۆجیای نوێدا پێیبگات. هەوڵمدا 
ئەوە پیشانبدەم دەشێت ئەزموون زۆر دوور 
بڕوات، وەكو كرانەوەیەك بەسەر تاقیكردنەوەی 
لە  تەكنۆلۆجیادا،  لە سەردەمی  توانای مرۆڤ 
لێی  گوێیان  تەنیا  هەر  نەوەكو  په یوەندییەك 
لێی.  بەشێكیش  بوونەتە  ئێستا  بەڵكو  نەبووە، 
بیركردنەوەی من په یوەندییەكی جەوهەرییانەی 
بە هۆلدرلینەوە هەیە، بەاڵم پێموانییە هۆلدرلین 
تەنیا شاعیر بووبێت، كار لەسەر بابەتێك بكات 
لە  ئەوەی  وەكو  تردا،  بابەتی  كۆمەڵێك  لەنێو 
پێموایە  گرنگە.  ئەدەبی  مێژوونووسانی  الی 
هۆلدرلین ئەم شاعیرەیە، كە ئاماژە بۆ ئاییندە 
دەكات، ئەم شاعیرەی چاودێریی خوا دەكات، 
لێكۆڵینەوە  بابەتێكی  وەكو  تەنیا  ناكرێت  بۆیە 
مامەڵەی  ئەدەبیدا  خەیاڵدانی  مێژووی  لەنێو 

لەگەڵدا بكرێت.
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لەسەر  قسە  م���ادام  باشە  دێرشپیگل:   *
ه��ۆل��درل��ی��ن دەك���ەی���ن ���� ب���ب���ورە، ك��ە دی��س��ان 
دەگەڕێینەوە بۆ وەرگرتنی قسەیەكی خۆت �� لە 
وانەیەكت لەبارەی نیچەوە دەڵێیت" تێگەیشتنی 
و  دیۆنیزیۆسی  ن��ێ��وان  ملمالنێی  ل��ە  ج��ی��اواز 
ئەپۆلۆنی، لەنێوان پیرۆز و گرانبەهایی، شێوازی 
بەستراوەتەوە  ه��ەی��ە،  ش���اراوەی  یاسایەكی 
بۆیە  ئەڵمانەكان،  مێژوویی  چارەنووسی  بە 
بۆئەوەی  ئامادەبین  دەبێت  ڕۆژان  لە  ڕۆژێك 
تەنیا  ناكۆكییە،  و  ئەم جیاوازی  دایبڕێژینەوە. 
بریتی نییە لە شێوازێك، كە یارمەتیمان بدات لە 
وەسفكردنی الیەنی كولتووریی ئەم ملمالنێیە. 
نیشانەی  نیچە  و  ه��ۆل��درل��ی��ن  ل��ە  ه��ەری��ەك 
پرسیاریان خستە بەردەم ئەڵمانییەكان، تاوەكو 
بدۆزنەوە.  خۆیان  مێژوویی  جەوهەری  بێن 
ئاماژە  لەم  دەبێت،  ئەوەمان  توانای  ئێمە  ئایا 
و نیشانەیە تێبگەین؟ لەم نیشانەی پرسیارەی 
هەیە:  دڵنیاكەرەوە  شتی  یەك  دایانناوە؟  كە 
ئەگەر ئەم كارە نەكەین، ئەوە مێژوو تۆڵەمان 
لێ دەكاتەوە". لەڕاستیدا، ئێمە بەوردی نازانین 
لە چ ساڵێك ئەمەت نووسیوە، بەاڵم پێمانوایە 

هی ساڵی )1935( ە. 
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لێرە  كە  قسەیەی  ئەم  هایدگەر:  مارتین   -
بازنەیە  ئەم  بۆ  خستتەڕوو،  و  خواستبووت 
سازمكردبوو  نیچە  لەبارەی  كە  دەگەڕێتەوە، 
ل��ەژێ��ر ن��اوون��ی��ش��ان��ی )وی��س��ت��ی ه��ێ��ز وەك��و 
 1936( سااڵنی  نێوان  م��اوەی  لە  هونەرێك( 
ل��ە س��ااڵن��ی دوات��ری��ش  دا. ڕەن��گ��ە   )1937  ����

دووبارەم كردبێتەوە.

* دێرشپیگل: دەتەوێت زیاتر ئەمەمان بۆ 
دەخاتەوە  دوورم��ان  چونكە  شرۆڤەبكەیت؟ 
چارەنووسێكی  ل��ەب��ارەی  بەگشتیكردن  ل��ە 

دیاریكراو بۆ ئەڵمانییەكان.
- مارتین هایدگەر: دەتوانم ئەوەی كە تازە 
بڕوای  بڵێمەوە:  شێوەیە  بەم  خستتانەڕوو، 
ئامادەكاری  دەكرێت  كە  هەیە،  بەوە  ت��ەواوم 
هەمان  لە  تەنیا  بكرێت،  گۆڕانكارییەك  بۆ 
شوێندا كە ئەسڵی جیهانی تەكنۆلۆجیای نوێ  
 ، و  بودییەت   لەمیانەی  ئەوە  سەریهەڵداوە. 
فەراهەم  ترەوە  خۆرهەاڵتییەكانی  ئەزموونە 
ناكرێت. ڕزگاركردنی تەقلیدی خۆرئاواییانە و 
هەیە  گۆڕانكاری  بە  پێویستی  نوێكردنەوەی، 
بیركردنەوەش  بیركردنەوەدا.  ئاستی  لەسەر 
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بیركردنەوەیەكەوە  لەمیانەی  تەنیا  ناگۆڕێت 
نەبێت، كە هەڵگری هەمان ئەسڵ و چارەنووسە.

ئەم  مەبەستت  ب����ەوردی  دێرشپیگل:   *
شوێنەیە، كە تێیدا جیهانی تەكنۆلۆجی سەری 

هەڵداوە، پێتوایە دەبێت لەوێوە ...
- مارتین هایدگەر: لەوێوە بە هەمان مانای 
هێگلی ببەزێنرێت، نەوەكو ڕه تبكرێتەوە، بەاڵم 

ئەوە تەنیا لەالیەن بوونی مرۆڤەوە ناكرێت.

* دێرشپیگل: ئایا تۆ بە شێوەیەكی تایبەت 
دی��اری��ك��راو  فرمانێكی  و  ك��ار  دەستنیشانی 

دەكەیت بۆ ئەڵمانییەكان؟
ئەم  مانایە  بەم  بەڵێ ،  هایدگەر:  مارتین   -
هۆلدرلین  ل��ەگ��ەڵ  وت��ووێ��ژ  لەمیانەی  ك���ارە 

ئەنجام دەدەم.

ئەڵمانییەكان  پ��ێ��ت��وای��ە  دێ��رش��پ��ی��گ��ل:   *
ب����ەت����ای����ب����ەت����ی، ئ�������ام�������ادەن ب������ۆ ئ����ەم 

بەرەنگاربوونەوەیە؟
- مارتین هایدگەر: من بڕوام بە په یوەندیی 
تایبەتی و جەوهەریی نێوان زمانی ئەڵمانی و 
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جارێكی  هەیە.  گریكی  بیركردنەوەی  و  هزر 
بۆ  فەڕەنسییەكانەوە  الی  لە  ئ��ەوەم  تریش 
دەست  كاتێك  فەڕەنسییەكان  دەرك��ەوت��ووە. 
و  دەدوێن  بەئەڵمانی  دەكەن،  بیركردنەوە  بە 
قسەدەكەن، ئەگەرچی جەخت لەسەر ئەوەش 
دەك���ەن���ەوە، ك��ە ئ��ەم ك���ارە ب��ەدی��ن��ای��ەت تەنیا 

لەمیانەی زمانی خۆیانەوە نەبێت.

ئەم  قسەیە  ب��ەو  دەت��ەوێ��ت  دێرشپیگل:   *
پیشاندەیت،  خۆتمان  بەهێزەی  كاریگەرییە 
بەتایبەتیش  ڕۆمانسییەكانه وه ،  واڵتە  بەسەر 

بەسەر فەڕەنسادا؟
پێیانوایە  چ��ون��ك��ە  ه��ای��دگ��ەر:  م��ارت��ی��ن   -
كاتێك  هەیانە،  كە  عەقاڵنییەتەی  هەموو  بەم 
ئیمڕۆ  جیهانی  ج��ەوه��ەری  ل��ە  ه���ەوڵ���دەدەن 
دەستبەتاڵ  و  دەستناكەوێت  هیچیان  تێبگەن، 
دەمێننەوە. دەكرێت بیركردنەوەش وەكو شیعر 
باشترین  لە  بەسەردابێت.  كەمێك گۆڕانكاری 
دابڕێژرێتەوە.  سەرلەنوێ   دەكرێت  حاڵەتدا، 
هەركاتێك هەوڵی وەرگێڕانی حەرفی بدرێت، 

هەمووشتێك دەگۆڕێت.
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* دێرشپیگل: بیركردنەوەیەكی ڕاڕایە.
دەبێت  باش  كارێكی  هایدگەر:  مارتین   -
فۆڕمێكی  دڵەڕاوكێیە،  و  ڕاڕای��ی  ئەم  ئەگەر 
خۆ  بێت،  فروانتر  و  وەربگرێت  جیددییانە 
ئ��ەگ��ەر ت��ەم��اش��ای ئ��ەم گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ە گرنگە 
هات،  گریكی  ه��زری  دووچ���اری  كە  بكرێت، 
التینیی  زم��ان��ی  س��ەر  وەرگ��ێ��ڕدرای��ە  كاتێك 
ڕێگامان  ئیمرۆش  ت��ا  ڕووداوێ��ك��ە  ڕۆم��ان��ی، 
بنچینەییەكانی  وشە  لە  بەتەواوی  لێ دەگرێت 

هزری گریكی ڕابمێنین.

* دێرشپیگل: مامۆستا، ئێمە لەنێو واقیعدا 
گریمانی  گەشبینانە  شێوەیەكی  بە  ب��ەردەوام 
بەردەوام  دەتوانێت  شتێك  كە  دەكەین،  ئەوە 
وه ریش  تەنانەت   ، بێت  لەپه یوەندیدا  و  بێت 
گەشبینییە  ئ��ەم  ئ��ەگ��ەر  چونكە   ، بگێردرێت 
ڕۆبچێتە نێو هزر و بیركردنەوە، ئەوە دەتوانێت 
زمانەوانییەكانیش،  بەربەستە  س����ەرەڕای 
ئەو  ده هێنێت.  بەرهەم  په یوەندی  لە  جۆرێك 

كاتە، با بیرتەسكی هەر هەڕەشە بێت.
ه��زر و  ه��ای��دگ��ەر: دەت��ان��ەوێ��ت  - مارتین 
ه��زر و  ل��ەب��ەران��ب��ەر  ب��ی��رك��ردن��ەوەی گریكی 
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بە  ڕۆمانیدا  ئیمپڕاتۆڕییەتی  بیركردنەوەی 
بیرتەسك ناوببەن؟ دەكرێت نامە زانستییەكان 
بۆ سەر هەموو زمانەكانی دنیاوه ربگێررێن . 
زانستەكان لە ئیمڕۆدا بریتین لە سروشتزانی، 
بنەڕەتی،  زانستێكی  وەكو  ماتماتیك  و  فیزیا 
ئەمانەش دەكرێت وەربگێڕدرێنە سەر هەموو 
ڕوون��ك��ردن��ەوە،  ب��ۆ  ه��ەر  دون��ی��ا.  زمانەكانی 
زمانی  هەمان  ئ��ەوە  بەڵكو  وەرن��اگ��ێ��ڕدرێ��ن، 
ئێمە  قسەدەكات.  و  دەدوێ��ت  كە  ماتماتیكییە، 
فراوان  ناوچەیەكی  قەرەی  لە  خۆمان  لێرەدا 

دەدەین، كە داپۆشینی ئەستەمە.

* دێرشپیگل: ڕەنگە ئەمەش هەر په یوەندی 
لە  زێدەڕۆییكردن،  بەبێ   هەبێت:  بابتەوە  ب��ەم 
پەرلەمانی  دیموكراتییەتی  سیستمی  ئێستادا 
زۆر  خۆی  هەر  قەیرانە  ئەم  قەیراندایە.  لەنێو 
لەمێژە هەبووە، بەتایبەتییش لە ئەڵمانیادا. تەنیا 
ئەڵمانیا ئەم قەیرانەی نییە، بەڵكو واڵتانی خاوەنی 
دیموكراتییەتی كالسیكیش هەیانە، لە ئەمریكا و 
ئینگلتەرادا هەیە، ئەگەرچی تا ئێستا لە فەڕەنسادا 
پرسیارەكە  ئێستا  تەماشاناكرێت.  قەیران  وەكو 
یارمەتییەك  هیچ  ناتوانن  هزرڤانان  ئایا  ئەوەیە: 
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بەرهەمێكی  هیچ  ڕاوێژێك،  هیچ  پێشكەشبكەن، 
بە  سیستمە  ئ��ەم  پێویستە  ئ��ەوەت��ا  ی��ا  ه���زری، 
سیستمی  باشە  بگۆڕینەوە؟  تازە  تری  یەكێكی 
تازە دەبێت چۆن بێت؟ یا هێشتا دەرفەت ماوە 
لەبارەیەوە  وتووێژی  پێویستە  چاكسازی،  بۆ 
بكرێت؟ بە شێوەیەكی تر، ئەم كەسەی لە الیەنی 
بێگومان  كە   �� ئامادەنییە  هێشتا  فەلسەفییەوه  
بەدەستەوەیە،  شتەكانی  كەسەی  ل��ەم  بریتییە 
سەرەڕای ئەوەی ناتوانێت دەستنیشانیان بكات، 
خۆی لەنێو لەپی شتەكاندا حەشارداوە �� ئەم كەسە 
بەردەوام دەگاتە ئەنجامی هەڵە، بگرە ڕەنگە بگاتە 
ئەنجامی زۆر كارەساتباریش. كەواتە، ئایا لەسەر 
بیربكاتەوە،  ئامادەنەبێت  پێویستە  فەلسەفەكار 
لەبارەی چۆنییەتیی ڕێكخستنی ژیانێكی هاوبەش 
كە  شێوەیەی،  بەم  جیهانە  ئەم  مرۆڤەكانی  بۆ 
خۆیان هاتوون خۆیانیان بەئامێر كردووە، ڕەنگە 
ئامێرانە بەسەریاندا زاڵببن؟ ئەی وا باشتر  ئەم 
لە  بكرێت  ئامۆژگاری  پێشبینیی وەرگرتنی  نییە 
هاوبەشدا؟  ژیانی  توانای  لەبارەی  فەلسەفەكار 
لەمیانەی  فەلسەفەكار  نییە  پێویست  باشە  ئەی 
ئەرك و بانگەوازی خۆیدا، شتێك پێشكەش بكات، 

ئەگەر سادەش بێت؟
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كە  ڕاددەی����ەی  ب��ەو  ه��ای��دگ��ەر:  مارتین   -
دەتوانم ببینم، تاك وەكو تاكێك هێشتا ئامادە 
لە  بیركردنەوەوە  لەمیانەی  نەبووە، بۆئەوەی 
تەواوی جیهان تێبگات، بە ڕاددەیەك بتوانێت 
بەتایبەتییش  ببەخشێت،  ك��ردەی��ی  ڕێنمایی 
ل��ە ب��ەران��ب��ەر ئ��ەرك��ێ��ك��ی وەك���و س��ەرل��ەن��وێ  
بیركردنەوەی  بنەمای  ی��ەك��ەم  دۆزی��ن��ەوەی 
خۆی. مادام بیركردنەوە لە ڕوانگەی تەقالیدی 
م��ەزن��ەوە دێ��ت، ئ��ەم خ��ودی خ��ۆی بەجیددی 
بتوانێت  تاوەكو  ئەوە هیالك دەبێت  دەگرێت، 
خ���ۆی ب���ۆ پ��ێ��ش��ك��ەش��ك��ردن��ی ڕێ��ن��م��ای��ی��ەك��ان 
ئ��ام��ادەب��ك��ات. ب��اش��ە ئ��ەم��ە ب��ە چ ت��وان��ای��ەك 
هزرەوە،  جیهانی  توانای  لەمیانەی  دەكرێت؟ 
كە هیچ لێدوانێك تێیدا جێگای متمانە نییە. تاكە 
كە  دێت،  پرسانەوە  لەم  بیركردنەوە  مەرجی 
بیریان لێكراوەتەوە. چونكە، هەرچۆنێك بێت، 
پێویستیان  پرسانە  ئ��ەم  هەمووشتێك  پێش 
ب���ەوە ه��ەی��ە ب��خ��رێ��ن��ەوە ب��ەر پ��رس��ی��ارك��ردن. 
بۆئەوەی بتوانرێت ئەم ڕەوشە وای لێبكرێت 
لەبارەی  وتووێژ  پێویستە  بێت،  تێگەیشتراو 
زانستەكانه وه   و  فەلسەفە  نێوان  په یوەندیی 
ئەنجامبدرێت، لەبەرئەوی زانستەكان دەتوانن 
كردەیی  و  تەكنیكی  سەركەوتنی  سایەی  لە 
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لەبارەی  بكەن  بیركردنەوە  لە  وا  خۆیانەوە، 
هێدی  هێدی  ئ��ەوەی  وەك��و  فەلسەفی  مانای 
ب��ێ ئ��ەن��ج��ام و ب��ێ��ه��وودە ب��ێ��ت. ئ���ەم ڕەوش���ە 
تێدایە،  بیركردنەوەی  و  هزر  كە  سەختەی، 
تەماشای  وا  ئ��ەوەی  بووه تەهۆی  ئێستادا  لە 
ئ��ەوەی  بكات وەك��و  فرمانی خ��ۆی  ئ��ەرك و 
بریتی بێت لە نامۆبوونی، ئەم هەڵوێستەیە كە 
هانیدەدەن،  و  لێ دەكەن  پاڵپشتی  زانستەكان 
ئەوەش  بەهێزی خۆیانەوە،  لەمیانەی شوێنی 
لە ئیمڕۆدا وا لە بیركردنەوە دەكات، هەر بە 
خۆی دەستبەرداری بەرسڤدانەوەی پرسیارە 

كردەیی و ئایدیۆلۆژییەكان بێت.

جیهانی  لەنێو  مامۆستا،  دێرشپیگل:   *
بوونی  متمانەپێكراو  لێدوانێكی  هیچ  ه��زردا 
سەرسوڕمان  دووچ��اری  نابێت  كەواتە  نییە، 
بێین، بەرانبەر بەم ڕەوشەی كە هونەری نوێی 
تێدایە و لە ڕەوشێكی زەحمەتدایە، كاتێك دێت 
ناوی  تۆ  كە  دەدات،  متمانەپێكراو  لێدوانی 
نوێ   هونەری  زۆرجار  )تێكشكێنەر(.  دەنێیت 
ئەزموونگەرییانەیە،  هونەرێكی  خۆی  پێیوایە 

كارەكانی بریتین لە هەوڵ و كۆشش.
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- م��ارت��ی��ن ه��ای��دگ��ەر: ئ��ەزم��وون��گ��ەرای��ی��م 
پێخۆشە.

بۆ  هەیە  ه��ەوڵ  كۆمەڵێك  دێرشپیگل:   *
بوونی  داب��ڕان��ەی  حاڵەتە  ل��ەم  دەرب��ازب��وون 
هەوڵدا،  سەد  لەنێو  هونەرمەندان،  و  م��رۆڤ 

تەنیا یەكێكیان سەركەوتوودەبێت.
- م��ارت��ی��ن ه���ای���دگ���ەر: ئ����ەوە پ��رس��ی��ارە 
لەكوێدایە؟ چ شوێنگەیەك  گرنگەكەیە: هونەر 

داگیر دەكات؟

* دێرشپیگل: باشە، بەاڵم ئێستا تۆ شتێك 
لە هونەر داوادەكەیت، كە چیتر لە هزر داوای 

ناكەیت.
لە  شتێك  هیچ  داوای  هایدگەر:  مارتین   -
لەبارەی  دانا  پرسیارێكم  تەنیا  ناكەم.  هونەر 

شوێنگەی هونەر.

لە  نەزانێت  هونەر  ئەگەر  دێرشپیگل:   *
لێ دەكات  وای  ئەمە  ئایا  شوێنگەیەكدایە،  چ 

تێكشكێنەر بێت؟
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- م��ارت��ی��ن ه���ای���دگ���ەر: ب���اش���ە، ب���ا ئ���ەوە 
ڕوونبكەمەوە.  شتێك  دەم��ەوێ��ت  تێپەڕینین. 
پێموانییە هونەر لە دەرەوەی ئەم ڕێگایەدایە، 
كە  ڕوون��ب��ێ��ت،  زۆر  پێناچێت  بەتایبەتییش 
ڕووەو كوێ  هەنگاو دەنێت، یا النیكەم، چۆن 
تەماشای ئەم شتانە دەكات، كە زۆرتر تایبەتن 

بە هونەر.

خۆی  زۆر  هونەرمەندیش  دێرشپیگل:   *
پێت  ڕەنگە  تەقالیدەكان.  بە  ناكات  پەیوەست 
وابێت جوانە، ئەویش بڵێت: ئەمە ئەم ڕێگایەیە، 
كە لەمیانەیدا كەسێك )600( ساڵی ڕابردوو، 
)300( ساڵی ڕابردوو، یا تەنانەت )30( ساڵی 
ناتوانێت  ڕابردووش وابووە، بەاڵم ئەم چیتر 
خۆیشی  ئەگەر  تەنانەت  واب��ێ��ت.  و  واب��ك��ات 
ناتوانێت  ه��ەر  ب��ك��ات،  ح��ەزی��ش  و  ب��ی��ەوێ��ت 
واب��ێ��ت. ب��ۆی��ە ه��ون��ەرم��ەن��دی م���ەزن ل��ێ��رەدا 
دەبێتە ساختەكارێكی بلیمەتی وەكو هانز ڤان 
،كە   Hans van Meegeren  �� میگێرێن 
دەتوانێت زۆر باشتر لە هاوچەرخەكانی خۆی 
ڕەسم بكات. بەاڵم ئەمە چیتر كارناكات و بەم 
و  هونەرمەند  چونكە  بەڕێوەناچێت،  شێوەیە 
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نووسەر و شاعیر لە ڕەوشێكدان هاوشێوەی 
هزر و بیركردنەوەیە. پێویستە چەندجار پێیان 

بڵێین چاوەكانتان دابخەن.
)كولتووری  تۆ  ئەگەر  هایدگەر:  مارتین   -
پ��ی��ش��ەس��ازی( ت ك���ردووه ت���ە پ��ێ��وەرێ��ك بۆ 
فەلسەفە،  و  شیعر  و  ه��ون��ەر  پۆلێنكردنی 
هەیە.  خۆی  پاساوی  هاوشێوەییە  ئەم  ئەوە 
ئ��ەگ��ەر پ��ی��ش��ەس��ازی ك��راوەن��ەب��ێ��ت ب��ەس��ەر 
ناویدەنێین  ئێمە  كە  بۆئەوەی،  پرسیاركردندا 
ئەوە  ل��ەب��ارەی��ەوە،  پرسیاركردن  كولتووری 
دەكەوێتە  پرسیاركردنە  ل��ەم  ب��ی��رك��ردن��ەوە 
و  ه��زر  جیهانی  بەرپرسیارێتیی  و  ئەستۆ 
بیركردنەوەیە. كێشەی هزر لەوەدایە، كە هەر 
ئەوەتە بەئەستەم تێبینی دەكرێت. بەاڵم ئیمڕۆ 
ئێمە مەزنترین كێشەی هزرمان هەیە، تا ئەو 
ڕاددەیەی كە من پێموایە، بریتییە لەوەی هێشتا 
نەكردووە، هزرڤانێكی  هیچ هزرڤانێك قسەی 
مەزن كە بتوانێت بایی ئەوەندە بە شێوەیەكی 
بیركردنەوە  و  هزر  كردەییانە،  و  ڕاستەوخۆ 
دابنێت و بخاتەڕوو، ڕێگاكە دەستنیشان بكات. 
مەزنی ئەوەی كە چ شتێك دەبێت هزر بێت، 
ڕەنگە  ئێمەدا،  الی  لە  مەزنە  پرسێكی  ئیمڕۆ 
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پردێكی  بونیادنانی  ب��ۆ  تێبكۆشین  بتوانین 
لەپێناو  ن���اڕوات،  دووری��ش  زۆر  كە  تەسك، 

پەڕینەوەدا.

زۆر  ه��ای��دگ��ەر،  مامۆستا  دێرشپیگل:   *
ب��ووی��ت ئەم  س��وپ��اس��ت دەك��ەی��ن، ك��ە ڕازی 

دیدارەت لەگەڵ ئەنجامبدەین.

كۆتایی



93وتووێژ لەگەڵ مارتین هایدگەر

بەشی دووەم
فەلسەفە و كۆمەڵگە،
تەكنیك و بوونەوەر)9(
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* ڕیچارد فیسەر: بەڕێز مامۆستا هایدگەر، 
لە سەردەمی ئێستاماندا هەندێك دەنگ هەیە، 
كۆمەاڵیەتییەكان  پێوەندییە  گۆڕانی  پێیوایە 
یەكالكەرەوەیە،  فرمانێكی  و  كار  ئێستادا  لە 
دەبێتە تاكە خاڵی دەسپێكردن بەرەو ئاییندەی 
مزگێنی پێدراو. ئەم ڕووداوانە هەمیشە زۆرتر 
لە  چۆنە  ئێوە  هەڵوێستی  دەب��ن،  بەهێزتر  و 
ئاست ڕووگە و بۆچوونی لەم شێوەیەدا، كە 
نموونە،  بۆ  س���ەردەم(؟  )ڕوح��ی  ناودەنرێت 
لەبارەی چاكسازیكردن لە سیستمی خوێندنی 

زانكۆییدا؟
بەشی  وەاڵم��ی  تەنیا  هایدگەر:  مارتین   -
پ��رس��ی��ارەك��ەت دەدەم�����ەوە، چونكە  ك��ۆت��ای��ی 
فراوانە.  زۆر  پرسیارە  ئ��ەم  یەكەمی  بەشی 
دەیخەمەڕوو،  لێرەدا  ئێستا  كە  وەاڵمەی  ئەم 
ئێستا  پێش  س��اڵ   )40( ك��ە  وەاڵم���ە  ه��ەم��ان 
فرایبۆرگ  لە  زانكۆییمدا،  وانەی  یەكەم  لەنێو 
لێرەدا  پێشكەشمكرد.  دا   )1929( لەساڵی 
چییە؟  میتافیزیكا  وان���ەی  نێو  ڕس��ت��ەی��ەك��ی 
بواری  نووسیومە:"  تێیدا  كە  دێنمەوە  بۆ  ت 
دوورە،  ی��ەك��ت��ری��ی��ەوە  ل��ە  زۆر  زان��س��ت��ەك��ان 
بابەتەكانیشیان  چارەسەركردنی  شێوازەكانی 
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باڵوییەی  و  فرەیی  ئەم  جیاوازە.  بەتەواوی 
میللەت لە ئیمڕۆدا تەنیا لەمیانەی ڕێكخستنی 
تەكنیكییانەی زانكۆ و كۆلێژەكانەوە، دەكرێت 
بپارێزرێت، وەكو چۆن دەاللەتەكەیان لەمیانەی 
ئ��اڕاس��ت��ەك��ردن��ی م���اددەك���ان دەب��ێ��ت ب���ەرەو 
ڕەگوڕیشەی  كاتێكدا  لە  زانستی،  مەبەستی 
زانستەكان لە بنچینەدا پووكاوەتەوە". پێموایە 

ئەم وەاڵمە بەس بێت بۆ ئەم پرسیارە.

* ڕیچارد فیسەر: كۆمەڵێك پاڵنەری جیاواز 
و  هەوڵ  ئەم  بەرهەمهێنانی  بۆتەهۆی  هەیە، 
كۆششە تازانەی مەبەستیان گۆڕینی ئاڕاستەیە 
ئامانجەكان،  دەستنیشانكردنی  ل��ەب��ارەی 
لەنێو  واقیعییەكان  پێدراوە  بونیادی  گۆڕینی 
ئاستی كۆمەاڵیەتیدا، یا تەنانەت لەسەر ئاستی 
ئەم  دیارە  خەڵكیشدا.  نێوان  په یوەندییەكانی 
پرسە فەلسەفەیەكی لەپشتەوەیە، بە ڕای تۆ چ 
ئایا  نێگەتیڤە؟  شتێكی پۆزەتیڤە، چ شتێكیشی 
ئێوە هیچ ئەرك و فرمانێكی كۆمەاڵیەتییانە بۆ 

فەلسەفە بەدیدەكەن؟
- م��ارت��ی��ن ه��ای��دگ��ەر: ن���ا! ن��اك��رێ��ت ئ��اوا 
فرمانی  و  ئ��ەرك  ل��ەب��ارەی  قسە  مانایە  ب��ەم 
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وەاڵمی  بمانەوێت  ئەگەر  بكەین.  كۆمەاڵیەتی 
سەرەتا  پێویستە  ب��دەی��ن��ەوە،  پرسیارە  ئ��ەم 
پرسیاری ئەوە بكەین كە:" كۆمەڵگە چییە؟" ، 
بریتییە  تەنیا  ئیمڕۆ  لەبیرمان بێت كۆمەڵگەی 
بۆیە  ڕەه��ا)10(.  خودێتیی  نوێی  شێوازێكی  لە 
خودێتی  ڕوانگەی  فەلسەفە  ڕوانگەیەوە،  لەم 
بەشداری  نییە  ئەوەیشی  مافی  ب��ەزان��دووە، 
چ  تا  كە  ئ��ەوەی،  پرسیاری  ب��ەاڵم  تێدابكات. 
لەسەر  قسە  بەگشتی  دەك��رێ��ت  ڕاددەی����ەك 
پرسیارێكی  ئ��ەوە  بكرێت،  كۆمەڵگە  گۆڕانی 
ترە. پرسیاركردن لەبارەی پێویستیی گۆڕینی 
دەگەڕێتەوە،  ماركس  ڕستەیەكی  بۆ  جیهان، 
فیۆرباخ(  ل��ەب��ارەی  تێزێك  )چ��ەن��د  لەنێو  ك��ە 
زۆرج��ار  ڕستەیەكە  خستوویەتییەڕوو،  دا 
بەكاردەهێنرێت و دەخرێتەڕوو. من دەمەوێت  
بخەمە  بەردەمتاندا  لە  ب��ەوردی  ڕستەیە  ئەم 
بە  ه���ات���وون  ت��ەن��ی��ا  ف��ەل��س��ەف��ەك��اران  ڕوو:" 
ڕاڤەكردووە،  جیهانیان  جۆراوجۆر  شێوازی 
كاتێك  مرۆڤ  گۆڕینییەتی".  گرنگ  كاتێكدا  لە 
كە  دەچێت،  بیری  دەخ��ات��ەڕوو،  ڕستەیە  ئەم 
دەكات  گۆڕانكاری  گریمانی  جیهان،  گۆڕینی 
بگەینە  ئێمە  ناكرێت  جیهاندا،  وێناكردنی  لە 
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ئەوەندە  بایی  ئەگەر  جیهان،  بۆ  وێناكردنێك 
ببینە  بتوانین  تاوەكو  بۆمان،  ڕاڤەنەكرابێت 
كاتێك  وای��ە  مانای  وێناكردنە.  ئ��ەم  خاوەنی 
ئەوە  دەك��ات،  جیهان  گۆڕینی  داوای  ماركس 
دەبەستێت  دیاریكراو  ڕاڤەكردنێكی  بە  پشت 
بۆیە  دەی��ەوێ��ت،  ك��ە  گۆڕانكارییەی  ئ��ەم  ب��ۆ 
بۆمان دەردەكەوێت، كە ئەم ڕستەیە بەباشی 
پێدەدات، كە  دانەمەزراوە. بۆچوونێكی وامان 
فەلسەفە  باسی  چۆنایەتییانە  شێوەیەكی  بە 
ڕستەكە  دووەم��ی  بەشی  كاتێكدا  لە  دەك��ات، 
پێویستی  گریمانی  خ��ۆی��دا،  ه��ەن��اوی  لەنێو 

فەلسەفە دەخاتەڕوو.

* ڕیچارد فیسەر: باشە لە ئیمڕۆدا، چۆن 
كارایە،  كۆمەڵگەیەكدا  لەنێو  ئێوە  فەلسەفەی 
هەیە،  زۆری  خ��ەم��ی  و  كێشە  و  ئ���ەرك  ك��ە 
یا  هەیە؟  هیوای  كۆمەڵێك  و  كێشە  كۆمەڵێك 
ڕەخنەگرەكانت ڕاستدەكەن، كاتێك بانگەشەی 
ئەوە دەكەن مارتین هایدگەر جەخت دەكاتەوه  
سەر گەردوون)11(، مرۆڤی فەرامۆشكردووە و 
كردوویەتییە قوربانی، واته  مرۆڤ وەكو تاك 

و كەس و لەنێو كۆمەڵگەشدا؟
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ڕەخنەیە  ج��ۆرە  ئ��ەم  هایدگەر:  مارتین   -
دام��ەزراوە!  تێگەیشتن  خراپ  بنەمای  لەسەر 
پرسیاركردن لەبارەی گەردوون و خستنەڕووی 
شرۆڤەكردنی  گریمانی  پرسیارە،  جۆرە  ئەم 
دازاین دەكات، واته  دەستنیشانكردنی چییەتیی 
مرۆڤ. بیرۆكەی بنچینەیی بیركردنەوەی من 
ك��ران��ەوەی  و  گ���ەردوون  كە  ل��ەوەی  بریتییە 
مرۆڤیش  م��رۆڤ��ە،  ب��ە  پێویستی  گ����ەردوون، 
كە  نەبێت،  ئەمەوە  بەهۆی  تەنیا  نییە،  مرۆڤ 
لێرەدا  جێنشینە.  گەردووندا  كرانەوەی  لەنێو 
چ  تا  بووبێتەوە:  یەكالیی  پرسیارەكە  دەبێت 
داوە، مرۆڤم  بە گەردوون  بایەخم  ڕاددەیەك 
پرسیار  ناتوانین  ئێمە  خۆ  ئێ   لەبیركردووە. 
كاتێكدا  لە  بخەینەڕوو،  گ���ەردوون  ل��ەب��ارەی 
مرۆڤمان  چییەتیی  ل��ەب��ارەی  پرسیاركردن 

فەرامۆش كردبێت.

* ڕیچارد فیسەر: نیچە جارێك گوتوویەتی: 
ئ��ازاردراوی  ویژدانی  لە  بریتییە  فەلسەفەكار 
نیچە  بێنین  ل��ەوە  واز  ب��ا  خ��ۆی.  س��ەردەم��ی 
تێرامان  ب��ەاڵم  ب���ووە،  ك��ێ   و  چ��ی  مەبەستی 
ئێوە  ه��ەوڵ و كۆششی  ل��ە  و وردب��وون��ەوە 
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ئێستا  تا  فەلسەفە،  مێژووی  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ 
ئاستنزمی  و  تێكشكان  بۆ  مێژووێك  وەك��و 
هەڵوەشاندنەوەی  ئینجا  گ��ەردوون،  لەبارەی 
ئ��ەم م��ێ��ژووە، ڕەن��گ��ە ه��ان��ی ه��ەن��دێ��ك كەس 
بدات ناو لەمارتین هایدگەریش بنێن ویژدانی 
ئێوە  خ��ۆرئ��اوای��ی.  فەلسەفەی  ئ�����ازاردراوی 
 �� هزری  هێمای  نەڵێم  تاوكەو   �� سمیایە  ئەم 
لەكوێوە بەدیدەكەن؟ ئەم سیمایەی كە زۆرتر 
پێتان خۆشە ناویبنێن )لەبیركردنی گەردوون(، 

یا )جێهێشتی گەردوون(؟ )12(
- مارتین هایدگەر: سەرەتا پێویستە بەشێك 
باسی  كاتێك  ڕاستبكەمەوە،  پرسیارەكەت  لە 
بە  ئەمە  نابێت  دەك���ەن،  تێكشكان  م��ێ��ژووی 
مانایەكی نێگەتیڤ تەماشابكرێت و وەربگیرێت! 
من باسی مێژووی تێكشكان ناكەم، بەڵكو باسی 
چارەنووسی  دەك��ەم،  گ��ەردوون  چارەنووسی 
ئ��ەوەی، كە هێدی هێدی لە  گ���ەردوون وەك��و 
لە  ك��ران��ەوەی��ەی  ب��ەم  ب���ەراورد  كشانەوەدایە، 
كشانەوەیە  ئەم  ه��ەب��ووە)13(.  گریكەكاندا  الی 
تەنیا  ئێستادا  لە  گ��ەردوون  كە  ڕاددەیەكە،  بە 
ت��ەم��اش��ادەك��رێ��ت،  زان��س��ت��ی  بابەتێكی  وەك���و 
بەكاردەهێنرێت بۆ كۆنتڕۆڵكردنی تەكنیكییانەی 
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ئێمە  ئێستا  ئ��ەوەی  كەواتە،  بەگشتی.  جیهان 
بەڵكو  نییە،  تێكشكان  م��ێ��ژووی  تێیدادەژین، 
كە  سیمایەی،  ئ��ەو  گ���ەردوون���ە.  ك��ش��ان��ەوەی 
 �� ب��وون  لەبیركردنی  نیشانەی  بووه تە  زیاتر 
لێرەدا پێویستە بەردەوام لە كاتی بیركردنەوە 
 �� بێت  گریكەكان  الی  بیرمان  لەبیركردن،  لە 
ونبوون و كشانەوەی گەردوون، ئەمە سیمای 
جیاكەرەوەی سەردەمی ئێمەیە كە تێیدا دەژین، 
النیكەم وەكو ئەوەی من تێبینی دەكەم بەگشتی، 
واقیعی ئەم پرسیارەی من لەبارەی گەردوون 

دەیخەمەڕوو، هێشتا تێگەیشتراو نییە. 

ئێوە  هەیە  پرس  دوو  فیسەر:  ڕیچارد   *
بەردەوام لەسەریەك وایان لێ دەكەن، جێگای 
پرسیار بن: خواست و ئارەزووی زانست بۆ 
وا  كە  تەكنیك  لە  تێگەیشتن   ، كۆنتڕۆڵكردن 
تەماشادەكرێت، گوایە شێوازێكی گونجاوە بۆ 
گەیشتنی خێراتر بە ئامانجەكانمان. لە ئێستادا 
لە  هەمووشتێك  چاوەڕوانی  بەگشتی  خەڵك 
پڕۆگرامەكانی  ئەوەی  وەكو  دەك��ەن.  زانست 
پیشانیدەدەن،  هەمووجیهان  لە  تەلەفزیۆنیش 
مرۆڤ لەمیانەی تەكنیكەوە هەموو ئەم شتانە 
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لە  دەك��ات.  ئ��ارەزووی��ان  كە  دێنێت،  بەدەست 
وبۆچوونی  بیر  ئێستادا،  وەكو  سەردەمێكی 
لە  تەكنیك،  چییەتیی  زانست،  لەبارەی  ئێوە 
الی زۆر كەس سەرئێشە دروستدەكات. ئێوە 
مەبەستتان لەم قسەیە چییە، كە دەڵێن زانست 

بیرناكاتەوە؟
- م��ارت��ی��ن ه��ای��دگ��ەر: م��ن س��ەرەت��ا ل��ەم 
پێموایە  دەس��ت��پ��ێ��دەك��ەم،  س��ەرئ��ێ��ش��ەی��ەوە 
بەگشتی  ت��ەن��دروس��ت��ە!  ت���ەواو  دی��اردەی��ەك��ی 
و  كەمە  زۆر  سەرئێشە  ئێستادا،  جیهانی  لە 
ئامادەنەبوونە  ئەم  ئامادەنییە،  بیركردنەوەش 
بەاڵم  گ���ەردوون.  لەبیركردنی  بە  پەیوەستە 
سەبارەت بەوەی كە دەڵێم زانست بیرناكاتەوە، 
سەرنجی زۆری بۆ خۆی ڕاكیشا كاتێك لەنێو 
فرایبۆرگ  لە  وانەزانكۆییەكانم  لە  یەكێك، 
گ��وزارش��ت��م ل��ێ��ك��رد، م��ان��ای وای���ە زان��س��ت لە 
دووری�����ی ف��ەل��س��ەف��ەوە ن��اج��ووڵ��ێ��ت. ل��ەگ��ەڵ 
ئەوەی  بەبێ   جێگیرە،  و  وەستاوە  ئەوەشدا، 
بزانێت كە چەندە دوورە لێی. بۆ نموونە، فیزیا 
لە چوارچێوەی چەمكەكانی كات و شوێن و 
جووڵەدا دەبزوێت، بەاڵم زانست خۆی وەكو 
ی��ەك��الك��ەرەوە  ب��ڕی��اری  ناتوانێت  زانستێك، 
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و  كات  و  جووڵە  دەستنیشانكردنی  لە  ب��دات 
شوێندا. كەواتە، زانست بیر ناكاتەوە، هەرگیز 
شێوەیە  بەم  میتۆدەكانیدا  لەمیانەی  ناتوانێت 
من  نموونە،  ب��ۆ  بیربكاتەوە.  مانایە  ب��ەم  و 
بڵێم  فیزیاییەكانەوە  میتۆدە  لەمیانەی  ناتوانم 
بكەمەوە  ل��ەوە  بیر  ناتوانم  من  چییە؟  فیزیا 
پرسیاری  لەمیانەی  تەنیا  چییە،  فیزیا  ك��ە 
فەلسەفییەوە نەبێت. بۆیە گوزارشتی: زانست 
لە زانست،  نییە  بیرناكاتەوە، گلەیی و ڕەخنە 
ناوەكییەتی،  ب��ون��ی��ادی  ت��ۆم��ارك��ردن��ی  بەڵكو 
بەشێكە لە چییەتیی زانست. لە الیەك لەسەر 
الیەكی  لە  وەستاوە،  فەلسەفی  بیركردنەوەی 
تریشەوە خۆی بیری دەچێت و ئاگاداری ئەوە 

نییە، كە دەبێت بیر لە چی بكاتەوە.

مەبەستتان  ئەی  باشە  فیسەر:  ڕیچارد   *
باسی مەترسییەكی  تر  كاتێك جارێكی  چییە، 
لەسەر  دەك���ەن،  ئ��ەت��ۆم  بۆمبی  ل��ە  گ��ەورەت��ر 
یاسای  ئ��ەوە  ئایا  مرۆڤایەتی،  چارەنووسی 
ناویدەنێن  خۆتان  ئ��ەوەی  وەكو  یا  تەكنیكە؟ 
خ��ۆی  وا  ك��ە  ت��ەك��ن��ی��ك،  بنچینەیی  س��ی��م��ای 
ڕەسیدێكی  ئ��ەوەی  وەك��و  بەرجەستەدەكات 
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یا بە مانایەكی تر،  ئاشكرای ژێردەست بێت. 
هەمووشتێك وا لێبكات، تەنیا لە پەنجەلێدان لە 

دوگمەیكدا كۆببێتەوە.
تەكنیكەوە،  لەبارەی  هایدگەر:  مارتین   -
تەكنیك،  چییەتیی  بۆ  من  دەستنیشانكردنی 
ئەم دەستنیشانكردنە هێشتا لە هیچ شوێنێكدا 
بنچینەی  كە  ل��ەوەی  بریتییە  قبووڵنەكراوە، 
چییەتیی  بنەمای  لەسەر  نوێ   سروشتزانیی 
بەپێچەوانەوە  ن��ەوەك��و  دام����ەزراوە،  تەكنیك 
نیم،  ت��ەك��ن��ی��ك  دژی  م��ن  پێتبڵێم،  ب��ا  ب��ێ��ت. 
تەكنیك  نەكردووە دژی  هەرگیز قسەیەكیشم 
ن��اون��راوە  ك��ە  بێت،  شتە  ئ��ەم  دژی  ی��ا  بێت، 
هەوڵدەدەم  بەاڵم،  تەكنیك.  شەڕانگێزییەكانی 
لە چییەتیی تەكنیك تێبگەم. كاتێك بیرۆكەیەكی 
وا دەخەنەڕوو لەبارەی هەبوونی مەترسییەك، 
كە گەورەتر بێت لە بۆمبی ئەتۆمی، ئەوە من 
ئیمڕۆدا  لە  فزیایە  پێشڤەچوونی  مەبەستم 
وەكو بایۆفیزیا، واتا ئێمە پاش ماوەیەكی تر 
دەتوانین مرۆڤیش دروستبكەین، بەو مانایەی 
ت��وان��ای ئ���ەوەم���ان دەب��ێ��ت ل��ەس��ەر ش��ێ��وەی 
شێوەیەی  بەم  دروستیبكەین،  پەتی  چییەتیی 
دەمانەوێت.  ئێمە  یا  پێیەتی،  پێویستمان  كە 
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گەمژە،  و  گێل  یا  بەتوانا،  و  زی��رەك  مرۆڤی 
هەرجۆرێك كە خۆمان دەمانەوێت. ئێمە تا ئەم 
ئیمڕۆدا  لە  ئێستا  ڕاددەیەش دەڕۆین! چونكە 
ئەم توانا تەكنیكییە لە بەردەستدایە، پێشتریش 
لەالیەن چەند زانایەكەوە، كە خەاڵتی نۆبڵیان 
پێدراوە، لە یەكێك لەم كۆنگرانە بەم دواییانە 
چەند  منیش  ك��راوە،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  بەسترا، 
ساڵێك پێش ئێستا كاتێك سیمینارێكم هەبوو، 
لە شاری مێسكیرش �� Messkirsch باسی 
هەمووشتێك  پێش  كەواتە،  ك��ردووە.  ئ��ەوەم 
كە  بەالوەبنرێت،  تێنەگەیشنە  ئ��ەم  پێویستە 
وا  تەكنیك  م��ن  تەكنیكم.  دژی  م��ن  پێیوایە 
دەبینم، بەتایبەتییش لە الیەنی چییەتییەوە، كە 
كاریگەریی هێزێك و  مرۆڤ كەوتووه تە ژێر 
چیتر ئازادنییە بەرانبەر بەم هێزە، تێكچوونی 
ئەویش  پێدەڵێت،  شتێكمان  په یوەندییە  ئ��ەم 
لە په یوەندیی گەردوون بە مرۆڤەوە،  بریتییە 
تەكنیكدا  چییەتیی  لەنێو  پ��ه ی��وەن��دی��ی��ە  ئ��ەم 
وندەبێت، ڕەنگە لەمیانەی ئەوەشدا ڕۆژێك لە 
ڕۆژان ئاشكرابێت، بكەوێتە بەر ڕووناكی. من 
نازانم ئەمە ڕوودەدات، یا ڕوونادات! بەاڵم لە 
چییەتیی تەكنیكدا یەكەم دەركەوتنی نهێنییەكی 
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)ڕوودان(.  ناویدەنێم  كە  دەبینم،  قووڵتر  زۆر 
لێرەدا ئێوە دەتوانن وا تێبگەن كە هیچ بوارێك 
ئیدانەكردنی  و  ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوە  ب��ۆ  نییە 
تەكنیك. پرسەكە لە الی من، په یوەندی هەیە 
جیهانی  و  تەكنیك  چییەتیی  لە  تێگەیشتن  بە 
مادام  بەدینایەت،  ئەمە  من  ڕای  بە  تەكنیكی. 
مرۆڤ لە چوارچێوەی په یوەندی نێوان خود 
وایە،  مانای  ئەوەش  دەجووڵێتەوە.  بابەتدا  و 
كە هەرگیز ناكرێت لەمیانەی ماركسییەتەوە لە 

چییەتیی تەكنیك تێبگەین.

تێڕامانەكانت  هەموو  فیسەر:  ڕیچارد   *
لەسەر ئەم پرسیارە دامەزراوە، كە پرسیاری 
)پرسیاری  لەنێو  فەلسەفەكەتە،  نێو  بنچینەیی 
دەڕوات.  ئ���ەم���ەش  ب�����ەرەو  و  گ�������ەردوون( 
ناتەوێت  كە  ڕاتگەیاندووە،   چەندجارێكیش 
تێزانەی،  ئەم  نێو  بخەیتە  نوێ   تێزێكی  هیچ 
ك��ە ت��ا ئێستا ل��ەب��ارەی گ���ەردوون���ەوە ه��ەن. 
زۆر  چەندایەتیی  بە  گ��ەردوون  لەبەرئەوەی 
وەكو  نموونە  بۆ  دەستنیشانكراوە،  جیاواز 
تایبەتمەندی و كردە و حەقیقەت، بگرە وەكو 
لەنێو  ئێوە  دەستنیشانكراوە.  خواوەندێكیش 
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بەدوای  جیاوانە،  بۆچوونە  و  ڕا  هەموو  ئەم 
یەكێتییەك دەگەڕێن، كە بشێت تێگەیشتراو بێت، 
بەو مانایەی ناتانەوێت تێزێك بێت لەسەرووی 
هەموو تێزەكانی ترەوە بێت، بەڵكو دەتانەوێت 
باشە،  گەردوونەوە.  لەبارەی  بێت  پرسیارێك 
خۆشدەكات،  ڕووگەیەك  چ  تۆ  بیركردنەوەی 
بوونەوەر  بۆچی  پرسیاری:  وەاڵمدانەوە  بۆ 

هەیە، بۆچی لەبری ئەمە هیچ نەبوو؟
پێویست  ل���ێ���رەدا  ه��ای��دگ��ەر:  م��ارت��ی��ن   -
ی��ەك��ەم،  ب���دەم���ەوە:  پ��رس��ی��ار  وەاڵم����ی دوو 
پرسیاری  ل��ەب��ارەی  بێت  ڕوون��ك��ردن��ەوەی��ەك 
و  ناڕۆشنی  لە  جۆرێك  پێموایە  گ���ەردوون. 
گوزارشتی  هەیە.  پرسیارەكەتدا  لە  ئاڵۆزیش 
ده الل���ەت���ی  دوو  گ��������ەردوون(  )پ���رس���ی���اری 
دوالیزمییانەی هەیە، لە الیەك پرسیارە لەبارەی 
ئەم  لەنێو  هەیە.  كە  ئ��ەوەی  وەكو  بوونەوەر 
دەكرێت  شتە  ئەم  دەستنیشانی  پرسیارەشدا 
پرسیارە  ئەم  وەاڵم��دان��ەوەی  بوونەوەرە،  كە 
گ���ەردوون.  دەستنیشانكردنی  دەب��ێ��ت��ەه��ۆی 
ب���ەاڵم دەك��رێ��ت ئ���ەم پ��رس��ی��ارەت ل��ەب��ارەی 
كە  تەماشابكرێت،  مانایەش  بەم  گ���ەردوون، 
بوونەوەر،  لەبارەی  پرسیار  وەاڵم��دان��ەوەی 
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واتا  دێ��ت،  لەكوێوە  بنیچینەیەكەوە  چ  بەپێی 
بەگشتی  گەردوون  ئاشكرایی  و  ناشاراوەیی 
شێوەیە  بەم  گریكەكان  دادەمەزرێت؟  لەكوێ  
دەستنیشانیان كردووە، كە گەردوون بریتییە 
لە ئامادەیی ئەوەی كە ئێستا ئامادەیی هەیە. 
دەدوێت،  و  دەئاخفێت  ئێستا  ئامادەییدا  لەنێو 
كە چركەساتێك  ئەوەی  مانای  بە  ئێستادا  لە 
هەیە، ئەوەش مانای وایە گەردوون بچووكە 
بەم  و  ك��ات  بە  دەبەسترێتەوە،  ئامادەیی  و 
خۆ  دەكرێت.  دی��اری  و  دەستنیشان  شێوەیە 
كاتەوە  لەمیانەی  بمەوێت  من  ئێستا  ئەگەر 
بۆ  بگەڕێمەوە  بكەم،  دەستنیشان  ئامادەیی 
نێو مێژووی هزر، تاوەكو بزانم چی لەبارەی 
كات  چییەتیی  دەبینم  ئەوە  گوتراوە،  كاتەوە 
لەمیانەی  ئێستا،  تا  ئەرستۆوە  سەردەمی  لە 
تێگەیشتنێكی پێشتر دیاریكراو بۆ گەردوونەوە 
دەستنیشانكراوە. كەواتە، تێگەیشتنی تەقلدییانە 
نایەت.  بەكارهێنان  بەكەڵكی  لێرەدا  كات  بۆ 
بۆیە دەبینیت من لەنێو كتێبی بوون و كات دا 
دێم چەمك و تێگەیشتنێكی تازە دەخەمەڕوو، 
كرانەوە  مانای  بە  كە  كات  و  چركەسات  بۆ 
دێت بە ڕووی دەرەوە. پرسیارەكەی تریش، 
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شلینگیش  خستوویەتییەڕوو،  الیبنتز  پێشتر 
خۆی،  هەروه كو  منیش  ئینجا  دای��ن��اوە،  هات 
هاتم لەنێو وانەی میتافیزیكا چییە؟ دامنایەوە 
ئاماژەم  پێشتر  ئ��ەوەی  وەك��و  بەكارمهێنا،  و 
ب��ۆ ك����ردووە. ب���ەاڵم  ب��ا ئ���ەوەش بڵێم، ئەم 
پرسیارە لە الی من مانایەكی تەواو جیاوازی 
كاتێك  میتافیزیكییانە  باوی  وێناكردنی  هەیە. 
بەم  دەخرێتەڕوو  پرسیارەدا  ئەم  لەنێو  لێرە 
بوونیان  شت  و  بوونەوەر  بۆچی  شێوەیەیە: 
نییە؟  بوونیان  ن��ەب��وون  و  هیچ  ب��ەاڵم  هەیە، 
هەیە  بنچینەیەك  چ  یا  چییە،  هۆكاری  باشە 
شتێك  هیچ  و  هەبێت  بوونەوەر  وای��ك��ردووە 
دەپ��رس��م:  دێ��م  م��ن  ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە،  نەبێت؟ 
هیچ  نەوه كو  هەیە،  لێرەدا  ب��وون��ەوەر  بۆچی 
شتێك؟ بۆچی بوونەوەر لەپێش هەمووشتێكی 
نەبوون  و  هیچ  ل��ە  بیر  وا  بۆچی  ت��رەوەی��ە، 
لەگەڵ  هاوشێوەن  ئ��ەوەی  وەك��و  ناكرێتەوە، 
بۆچی  دەپرسم:  من  وایە  مانای  گەردووندا؟ 
بیرچوونەوە و لەیادكردنی گەدروون زاڵە؟ ئەم 
بیركردنەوەیە لەكوێوە دێت؟ ئەمە پرسیارێكی 
بەو  میتافیزیكی.  پرسیاری  لە  جیاوازە  تەواو 
مانایەی من دێم دەپرسم )میتافیزیكا چییە؟(، 
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ناكەم،  میتافیزیكانە  پرسیارێكی  م��ن  وات��ه  
میتافیزیكا  چییەتیی  لەبارەی  پرسیار  بەڵكو 
ئەم  ه��ەم��وو  دەبینن  ئ���ەوەی  وەك���و  دەك���ەم. 
لە  نین،  ئاسایی  پرسیارانە، زۆر زەحمەتن و 
تێگەیشتنی  بۆ  نین  بەردەست  لە  بنچینەشدا 
پێویست  پرسیارانە  لەم  وردبوونەوە  بۆ  باو. 
بە سەرئێشەیەكی دوورودرێ��ژو، وتووێژێكی 
ڕاستەقینە دەكات، لەگەڵ ئەم كولتوورە مەزن 
مەترسییە  لە  یەكێك  هەیە.  كە  گەورەیەی  و 
بیركردنەوەی ڕۆژگاری  نێو  هەرەگەورەكانی 
ئیمڕۆمان، لێرەدایە كە بیركردنەوە �� بە مانای 
په یوەندییەكی  لە   �� فەلسەفی  بیركردنەوەی 

حەقیقیدا نەماوە لەگەڵ ئەم كولتوورە. 

* ڕیچارد فیسەر: دیارە بەپێی تێگەیشتنی 
تێكشكاندنی  بە  پەیوەستە  هەمووشتێك  ئێوە، 
خوێتی، نەوه كو بەم شێوەیەی كە ئیمڕۆ كاری 
لەسەردەكرێت، جەختی لەسەر دەكرێتەوە، وەكو 
ئەوەی كە ئەنترۆپۆلۆژییانەیە و جەختدەكاتەوه  
سەر مرۆڤ، نەوەكو بەم وێناكردنەی كە پێیوایە 
مرۆڤ لە سایەی ئەم مەعریفەیەی، كە هەیەتی 
ل��ەب��ارەی خ��ۆی، ئ��ەم ك��ردەی��ەی كە ئەنجامی 
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ئ��ەوەی  بوونەتەهۆی  ئەمانە  هەموو  دەدات، 
ئیدراكی چییەتیی خۆی بكات. لەبری ئەمە، ئێوە 
)دازای��ن(  ئەزموونی  بۆ  مرۆڤ  دێن سەرنجی 
ڕادەكێشن، كە تێیدا مرۆڤ خۆی وا دەناسێت 
وەكو ئەوەی بوونەوەرێكی كراوە بێت بەسەر 
پێشكەشی  وا  خۆی  گەردوونیش  گ��ەردوون، 
مرۆڤ بكات، وەكو ئەوەی )نا �� ونبوو( نەبێت. 
لەسەر  جەختكردنەوەیە  ك��ارەك��ان��ت  ه��ەم��وو 
گۆڕانە،  جۆرە  ئەم  پێویستی  ڕوونكردنەوەی 
لە گەردوونی مرۆڤ بەپێی ئەزموونی دازاین. 
ئاماژەیەك هەیە لەسەر ئەم  ئایا هیچ هێما و 
پرسەی، كە ئێوە بیری لێ دەكەنەوە و پێتانوایە 

ببێتە واقیعی؟
- م��ارت��ی��ن ه���ای���دگ���ەر: ك����ەس ن��ازان��ێ��ت  
چارەنووسی بیركردنەوە بە كوێ  دەگات. پێشتر 
نووسی،  لێكۆڵینەوەیەكم  دا   )1964( لە ساڵی 
من خۆم پێشكەشم نەكرد، بەڵكو وەرگێڕدرایە 
ئەم  خوێندرایەوە،  و  فەڕەنسی  زمانی  س��ەر 
و  فەلسەفە  )ك��ۆت��ای��ی  ن���اوی  ب��ە  لێكۆڵینەوە 
فرمانی بیركردنەوە( بوو. كەواتە، من جیاكاری 
میتافیزیكا  وات��ه   فەلسەفە،  لەنێوان  دەك���ەم  
ل��ەگ��ەڵ ب��ی��رك��ردن��ەوە وەك��و ئ���ەوەی م��ن خۆم 
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لەنێو  لێرە  بیركردنەوەیەی  ئەم  تێیگەیشتووم. 
ئەم لێكۆڵینەوەیەدا جیای دەكەمەوە �� لەمیانەی 
چەمكی  چییەتیی  ڕوون���ك���ردن���ەوەی  ه��ەوڵ��ی 
بیركردنەوەیە  ئەم   ،��  )aletheia( یۆنانییانەی 
وەكو خۆی كە هەیە، بەراود بە بیركردنەوەی 
میتافیزیكی، زۆر لە فەلسەفە ئاسانترە، بەاڵم هەر 
بەهۆی ئەم ئاسانییەی، لە كاتی جێبەجێكردندا 
پێویستی  دەبێت.  زەحمەتتر  و  سەختتر  زۆر 
ئەوە  هەیە،  زمانەوە  نوێی  ڕەچاوكردنێكی  بە 
په یوەندی نییە بە داهێنانی زاراوەی نوێ،  وەكو 
ئەوەی پێشتر ئەم بڕوایەم هەبوو، بەڵكو بریتییە 
لە گەڕانەوە بۆ ناوەڕۆكی ئەسڵی زمانی تایبەتیی 
خۆمان، كە هێدی هێدی وا خەریكە دەپووكێتەوە 
و لەناودەچێت. پێویستە لەسەر هزرڤانێكی تر، 
پێش  كەوتووه تە  دەبینێتەوە  خۆی  و  دێت  كە 
ب��ی��رك��ردن��ەوە، وەك��و  پ��ه ی��ڕەوك��ردن��ی فرمانی  
ئەوەی من پێشتر زەمینەسازیم بۆ كردووە، بە 
وشەیەك ڕازی بێت، كە هاینریش فۆن كالیست 
نووسیویەتی:" كڕنۆش بۆ ئەمە دەبەم كە هێشتا 
لێرە نییە، هەزار ساڵ پێش ئەوەی بێت، كڕنۆش 

بۆ ڕۆحەكەی دەبەم".
كۆتایی
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1( ب���ڕوان���ە دەق����ی ئ��ی��ن��گ��ل��ی��زی ئ���ەم وت���ووێ���ژە 
 Der Spiegel Interview with Martin
فایلی  شێوەی  بە  كە   )Heidegger* )1966
لە  ئێمەش  ئینتەرنێتدا باڵوكراوەتەوە،  لە   )PDF(
بەراوردكاری،  و  دڵنیابوون  بۆ  شوێندا  هەندێك 

گەڕاوینەتەوە سەری. 
چەند  ل��ە  بریتییە  ی��ەه��وودی،  بەیاننامنەی   )  2
مانگی  لە  كە  ی��ەك،  ل��ەدوای  یەك  بەیاننامەیەكی 
دەسەاڵتدارانی  لەالیەن   )1933( ساڵی  نیسانی 
بەیاننامەكان  ل��ە  یەكێك  دەرچ����وون،  ن��ازی��ی��ەوە 
تایبەت بوو، به  دەركردنی هەموو ئەو فەرمانبەرە 
یەهوودییانەی، كە دوای ساڵی )1914( لە فەرمانگە 
و دائیرەكانی حوكومەت دامەزرابوون، تەنیا ئەو 
جەنگی  لە  كە  مانەوە،  یەهوودییانە  فەرمانبەرە 
یەكەمی جیهانیدا بەشداریانكردبوو. بەیاننامەیەكی 
تریش تایبەت بوو بەسنوورداركردنی وەرگرتنی 
و  قوتابخانە  لەنێو  یەهوودی  قوتابیانی  ڕێ��ژەی 
مامۆستا  دەركردنی  لەگەڵ  ئەڵمانییەكاندا،  زانكۆ 
یەهوودییەكان، یا بەركەناركردنیان و هیچ وانە و 
ئەوەی  گەیشتە  كار  تاوەكو  پێنەدرێت،  ئیشێكیان 
ڕابكێشرێت  زانكۆ  كتێبخانەی  لەنێو  كتێبەكانیان 
دەرەوە. پێش دەركردنی ئەم بەیاننامانە، حوكومەتی 
نازی داوای لە هاوواڵتیانی ئەڵمانی كردبوو، چیتر 



113وتووێژ لەگەڵ مارتین هایدگەر

نەكڕن،  یەهوودییەكان  ب��ازاڕە  و  دوك��ان  لە  شت 
ئەڵمانیا  ناچاربكرێن  ی��ەه��وودی��ی��ەك��ان  ت��اوەك��و 
ئاماری  هەندێك  بەپێی  كۆچبكەن.  و  جێبهێڵن 
فەرمیی ئەڵمانیی ئەوكات، لە ماوەی نێوان مانگی 
شوبات و حوزەیرانی ساڵی )19333( دا، زیاتر 
ئەڵمانیا  لە  یەهوودی  هاوواڵتیی  هەزار   )37( لە 
كۆچیانكردووە و ڕایانكردووە بەرەو واڵتانی تر.  
3( ل��ێ��رەدا م��ەب��ەس��ت ل��ە س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات 
ت��ەواوی  ن��اوی  چونكە  ئەڵمانییە،  نازیی  حیزبی 
)پ��ارت��ی  ل��ه   بریتیبوو  ئ��ەڵ��م��ان��ی  ن��ازی��ی  ح��ی��زب��ی 
ئەڵمانی  سۆسیالیستی  نیشتیمانی  كریكارانی 
 Nationalsozialistische Deutsche  ����
لە  نازیزی،  چەمكی  لێرەدا   .)Arbeiterpartei
سۆسیالیستی  نیشتیمانی  چەمكی   و  زاراوە 
وەرگ���ی���راوە.   Nationalsozialistische  ����
كرێكارانی  پارتی  میراتگری  وەك��و  حیزبە  ئ��ەم 
یەك  تەنیا  تەمەنی  كە  دەستبەكاربوو،  ئەڵمانی 
ساڵی  لە  دام��ەزرا،   )1919( ساڵی  لە  بوو،  ساڵ 
تازەیەی  ئەم حیزبە  )1920( هەڵوەشێنرایەوە و 
گۆتفرێد  حیزبە  ئ��ەم  س��ەرۆك��ی  ل��ێ دروس��ت��ك��را.  
حیزبەكەی  پڕۆگرامی  و  په یڕەو  كە  بوو،  ڤیدەر 
ن���ووس���ی���وت���ەوە، وەك����و ح��زب��ێ��ك��ی ڕاس���ت���ڕەوی 
ناساندوویەتی  سۆسیالیست  و  نەتەوەپەرست 
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پێویستە  ك��ە  دەك�����رد،  ئ����ەوەی  ب��ان��گ��ەش��ەی  و 
بانك و  خاوەندارێتیی زەوی بۆ دەوڵ��ەت بێت و 
ڕكێفی  ژێر  بخرێنەوە  زەبەالحەكانیش،  كۆمپانیا 
دەوڵەت و دەوڵەتیش ئابووریی بازاڕ بەڕێوەببات. 
بااڵدەستیی  سایەی  لەژێر  حیزبە  ئەم  الیەنگرانی 
هەڵبژاردنەكانی  لە  توانییان  هیتلەردا،  ئەدۆڵف 
كۆماری  و  ببەنەوە   )1933( ساڵی  سەرەتاكانی 
حوكومەتێكی  داب��م��ەزرێ��ن��ن،  س��ێ��ی��ەم  ڕای��ش��ی 
دابمەزرێنن،  ڕەها  دەسەاڵتی  خاوەن  دیكتاتۆری 
دامەزراوەی پەرلەمان و یاسادایی لە پەلوپۆبخەن.  
4( م��ەب��ەس��ت ل��ێ��رە ح��ی��زب��ی ن��ازی��ی��ە، ك��ە ن��اوی 
كریكارانی  )پ��ارت��ی  ب��وو  شێوەیە  ب��ەم  ت���ەواوی 
ن��ی��ش��ت��ی��م��ان��ی��ی س��ۆس��ی��ال��ی��س��ت��ی��ی ئ��ەڵ��م��ان��ی �� 
 Nationalsozialistische Deutsche

   .)Arbeiterpartei
ك��ردووه ت��ە  هایدگەرمان  وان��ەی��ەی  ئ��ەم  ئێمە   )5
باڵوكراوەتەوە،  ئایدیا  دەزگ��ای  لەالیەن  ك��وردی، 
مارتین  نووسینی:  چییە؟  )میتافیزیكا  ب��ڕوان��ە 
هایدگەر، لەعەرەبییەوە: ڕێبێن ڕەسوڵ ئیسماعیل، 

چاپی یەكەم، دەزگای ئایدیا، سلێمانی، 2017(. 
6( بوون و كات یەكێكە لە كتێبە هەرەناودارەكانی 
مارتین هایدگەر و لەالیەن دكتۆر محەمەد كەمال 
ك��راوەت��ە ك����وردی، ل��ەالی��ەن دەزگ����ای س���ەردەم 
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یەكەمی  چ��اپ��ی   2013 س��اڵ��ی  ل��ە  سلێمانی  ل��ە 
باڵوكراوەتەوە. 

پێشكەشی  كات( ی  )بوون و  كتێبی  هایدگەر   )7
نووسیویەتی:"  تێیدا  ك��ردووە،  هۆسرەل  ئێدمۆند 
پێشكەشە بە ئێدمۆند هۆسرەل بە ناوی هاوڕێیەتی 
و ڕێزلێنانەوە". بڕوانە وەرگێڕانەكەی د. محەمەد 

كەمال، كە پێشتر ئاماژەمان بۆ كردووە. 
ئاڵۆز و  لەڕاستیدا وشەی دازاینی هایدگەری   )8
سەرلێشێواوكەرە، چونكە هایدگەر وشەی دازاین 
�� Dasein بۆ دەاللەتكردن لە مرۆڤ بەكاردێنێت، 
بەسەر  كراوەیە  كە  بوونەوەرێك،  وەكو  مرۆڤ 
گەردووندا، بەو مانایەی لە هەموو بوونەوەرەكانی 
گەردوونی  مرۆڤ خۆی  كە  ب��ەوەی  جیاوازە  تر 
په یوەندی  دروستیدەكات،  و  بەرهەمدێنێت  خۆی 
بە گەردوونی خۆی و گەردوونی بوونەوەرەكانی 

تریشەوە هەیە.  
9( ئ���ەم دی�����دارە ل���ەالی���ەن ڕی���چ���ارد ف��ی��س��ەر �� 
تەلەفزیۆنیی  كەناڵێكی  بۆ   Richard Wisser
كتێبێكدا  لەنێو  دواتر  بەاڵم  ئەنجامدراوە،  ئەڵمانی 
باڵوكراوەتەوە، كە بریتیبووە لە كۆمەڵێك دیدار و 
چاوپێكەوتن، هەر لەالیەن فیسەرەوە ئامادەكراون 
، لەالیەن پەخشخانەی كارل ئەلبیر لە فرایبۆرگ 
باڵوكراوەتەوە،  دا   )1970( ساڵی  لە  میونیخ   ��
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سەر  وەرگێڕدراوەتە  مصدق  ئیسماعیل  لەالیەن 
زمانی عەرەبی، لە ئینتەرنێتدا باڵوكراوەتەوە.

مانای  بە  لێرەدا  خودێتی،   Subjektivitat  )10
ببێتە  لە خودێك دەك��ەن،  ئەم شتانە دێت، كە وا 
خود، یا بریتییە لە چۆنیەتیی گەردوونی تایبەتیی 
كە  بخەینەڕوو،  ئ��ەوە  پێویستە  لێرەدا  خودێك. 
خۆرئاوا  نوێی  مێژووی  ئەوەی  پێیوایە  هایدگەر 
بووه تە  خ��ود  كە  ل��ەوەی  بریتییە  جیادەكاتەوە، 
سێنتەر و مەرجەع، لەمیانەی ئەم خودەدا شتەكان 
و چ شتێك  هەیە  دەكرێن، چ شتێك  دەستنیشان 
نییە. خود ڕەنگە بە شێوازی جۆراوجۆر شرۆڤە 
جەستە،  ترانسێندنتالی،  هۆشیاری  وەكو:  بكرێت 

ڕەگەز، كۆمەڵگە و ... تاد. 
ب��ەردەوام،  فەلسەفەكارێك  وەك��و  هایدگەر   )11
یەكترییەوە  لە  كە  دەك��ات،  چەمك  دوو  بە  گەمە 
 Etre: Sein(.( ،نزیكن لەڕووی مانا و دەاللەتەوە
 )Sein( بەاڵم  گ��ەردوون دێت،  بە مانای   ))Etre
بە مانای بوون �� هەیە بەكاردێت دێت. بۆیە ئەم 
�� زاین  زۆرج��ار دێت گ��ەردوون بە مانای بوون 

بەكاردێنێت.   
)جێهێشتنی  ی��ا  گ����ەردوون(،  )لەبیركردنی   )12
بۆ  هایدگەر،  لەالیەن  چەمكێك  وەكو  گ��ەردوون( 
ئەوە بەكاردێت، تاوەكو وا پیشانی بدات، كە ئەم 
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و  كارێك  گ��ەردوون،  جێهێشتنەی  و  لەبیركردن 
ئەنجامی   ، بەرپرسیاربێت  لێی  خود  نییە  شتێك 
گ��ەردوون  جێهێشتنی  بێت.  خ��ۆی  ڕەفتارەكانی 
بەڵكو  نییە،  ئەنجامی هەڵە و كەموكوڕیی مرۆڤ 
گەردوون  گشتیی  سیمای  هایدگەر  الی  لە  ئەوە 
خۆیەتی، بەو مانایەی ئەوە گەردوون خۆیەتی، كە 

بوونەوەر لەبیردەكات و جێی دەهێڵێت.   
13( كشانەوەی گەردوون، یا كرانەوەی گەردوون 
دیاردەیەكی  بەكاریدێنێت،  هایدگەر  ئەوەی  وەكو 
تاوەكو  لەكۆنەوە  خۆرئاوا،   مێژووی  بە  تایبەتە 
لە  قووڵتربووە  كشانەوەیە  ئ��ەم  ڕاستە  ئیمڕۆ. 
سەردەمی ئێستاماندا بەهۆی بااڵدەستیی تەكنیك 
و تەكنۆلۆژیاوە، بەاڵم لە ئەسڵدا لەگەڵ ئەزموونی 
ل��ەالی��ەن  بەتایبەتییش  س��ەره��ەڵ��دەدات،  گریكدا 
هایدگەر  لێرەدا  كاتێك  ئەرستۆوە.  و  ئەفالتون 
هزرڤانە  ئ��ەزم��وون��ی  ب��ۆ  گ��ەڕان��ەوە  بانگەشەی 
بەم  دەك��ات،  سوقراتیش  پێش  یۆنانی  كۆنەكانی 
نییە كە پێویستە ئێمە بێین ئەم ئەزموونە  مانایە 
الی  ل��ە  لێبكەین،  پ��ێ��ڕەوی  و  زی��ن��دووب��ك��ەی��ن��ەوە 
گەڕانەوە  نییە.  مانایەكی  هیچ  كارە  ئەم  هایدگەر 
دیالۆگە  دروستكردنی  لەپێناو  مێژووە،  ئەم  بۆ 
پێویستە  دیالۆگە  ئ��ەم  ئ��ەزم��وون��ەدا.  ئ��ەم  لەگەڵ 
ئەنجامبدرێت، چونكە بیركردنەوە لەسەر لێواری 
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بێت  وت��ووێ��ژدا  لە  پێویستە  و  تازەیە  قرناغێكی 
تازەیە  دەستپێكە  ئ��ەم  بەراییدا.  قۆناغی  لەگەڵ 
ناكرێت  بۆیە  لەخۆدەگرێت،  میتافیزیكانە  توانای 
لەدەست میتافیزیكا ڕزگارمان بێت، تا ئەم كاتەی 
و  لەگەڵ دەستپێك  ئەم وتووێژە  نێو  دەچینە  كە 
سەرەتای یەكەمدا. بە ڕای هایدگەر، بیركردنەوەی 
حەقیقەت  ئیدراكی  توانیویەتی  سوقراتی  پێش 
ن��ا ش���اراوەی���ەك، حەقیقەت وەك��و  ب��ك��ات، وەك��و 
لەگەڵ  په یوەندییەكەی  توانیویەتی  و  ئاشكرایی 
بوونەوەر ببینێت، وەكو ئەوەی سیمای گەردوونە 
نەك وەكو بیركردنەوە و بڕیارەكانی ئێمە بێت، كە 
دواتر ئەم بۆچوونە لەگەڵ ئەفالتون و ئەرستۆدا 
باڵوبووه وە. بیركردنەوەی پێش سوقراتی ئیدراكی 
په یوەندیی نێوان حەقیقەت و شاراوەیی كردووە، 
ئاشكرابوونێكی  هەموو  بۆ  سەرچاوەیەك  وەكو 
بیركردنەوەیە  ئەم  ئەوەشدا،  لەگەڵ  ب��وون��ەوەر. 
شاراوەیی  نائاشكرایی،  پێیوایە  سوقراتییە،  پێش 
لێ   خۆیانی  دەب��ێ��ت  نێگەتیڤن  و  خ��راپ  سیمای 

ڕزگاربكەن.
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لە كتێبە چاپكراوەكانی وەرگێڕ

)1( فەلسەفەی دەوڵەت، لێكۆڵینەوەیەكی فەلسەفی 
ڕەس��وڵ  ڕێبین  نووسینی:  م��ێ��ژووی��ی��ە،  سیاسی 
دەزگای چاپ و   ،1997 یەكەم،  ئیسماعیل، چاپی 

پەخشی ڕێبین.
2( قوتابخانەی فرانكفۆرت، نووسینی: فیل سلیتەر، 
و  ڕس���وڵ  ڕێبین  و  بێخاڵی  ن���وری  وەرگ��ێ��ڕان��ی: 

ئیسماعیل كوردە، 2002، سەنتەری نما.
3( سیستەمی سیاسی، هزرو فەلسەفەی سیاسی، 
نووسینی: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 

2003، وەزارەتی ڕۆشنبیری �� سلێمانی.
ڕێبین  نووسینی:  م��ۆدێ��رن،  هیگڵ..فەلسەفە و   )4
ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 2003، دەزگای 

چاپ و پەخشی ڕێبین. 
لێكۆڵینەوەیەكی  ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەگ��ەرای��ی،   )5
وەرگێڕانی:  زیما،  ڤی.  پییر.  نووسینی:  ڕەخنەیی، 
ئازاد  پێداچوونەوەی:  ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ  ڕێبین 
و  چاپ  دەزگ��ای   ،2004 یەكەم،  چاپی  سوبحی، 

پەخشی ڕێبین.
ڕادەم��ێ��ن��ن،  سێیەم  ل���ەه���ەزارەی  ب��ی��رم��ەن��دان   )6
ڕەس��وڵ  ڕێبین  وەرگ��ێ��ڕان��ی:  ن��ووس��ەر،  كۆمەڵێك 

ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 2004، سەنتەری نما.
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7( ئەپستمۆلۆژیاو فەلسەفە، لێكۆڵینەوە لەفەلسەفەی 
ڕەسوڵ  ڕێبین  نووسینی:  یەكەم،  بەرگی  زانست، 
و  دەزگای چاپ   ،2004 یەكەم،  ئیسماعیل، چاپی 

پەخشی ڕێبین.
8( ئەنترۆپۆلۆژیا، لێكۆڵینەوەی تیۆری، نووسینی: 
شەریف،  عەزیز  دیار   �� ئیسماعیل  ڕەسوڵ  ڕێبین 
پەخشی  و  چ��اپ  دەزگ���ای   ،2004 ی��ەك��ەم،  چاپی 

ڕێبین.
یەكەم،  لەفەلسەفەی  میتافیزیكانە  تێڕامانی   )9
نووسینی: ڕینێ  دیكارت، وەرگێڕانی: ڕێبین ڕەسوڵ 
ئیسماعیل، پێداچوونەوەی: عەبدولموتەڵب عەبدوڵاڵ 
پەخشی  و  دەزگ��ای چاپ   ،2007 یەكەم،  ، چاپی 

ڕێبین.
ن��ووس��ەر،  ف��ەل��س��ەف��ەی ه��ێ��گ��ل، ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك   )10
وەرگێڕانی: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 

2008، خانەی وەرگێڕان.
11( تیۆری كۆمەاڵیەتی لەپارسۆنزەوە تا هابرماس، 
ڕێبین ڕەسوڵ  ئیان كریب، وەرگێڕانی:  نووسینی: 
ئیسماعیل، چاپی یەكەم، خانەی وەرگێڕان، 2008. 
12( ژیانی یەسووع، نووسینی: هێگل، وەرگێڕانی: 
 ،2008 یەكەم،  چاپی  ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ  ڕێبین 

خانەی وەرگێڕان.
كۆمەڵێك  مۆدێرنە،  پۆست  بۆ  لەمۆدێرنەوە   )13
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ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ  ڕێبین  وەرگێڕانی:  نووسەر، 
چاپی یەكەم، 2009، خانەی وەرگێڕان. 

وەرگێڕانی:  دول��ۆز،  جیل  نووسینی:  نیچە،   )14
 ،2009 یەكەم،  چاپی  ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ  ڕێبین 

خانەی وەرگێڕان.
15( لەتەالرسازی مۆدێرنەوە بۆ تەالرسازی پۆست 
مۆدێرن، نووسینی: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی 

یەكەم، سەنتەری نما، هەولێر، 2009.
نیچە،  ف��ردری��ك  نووسینی:  م��رۆڤ،  ئ��ەوەی��ە   )16
وەرگێڕانی لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، 
چاپی  وەرگ��ێ��ڕان.  خانەی   ،2009 ی��ەك��ەم،  چاپی 

دووەم، كتێبخانەی فێربوون، هەولێر، 2016.
17( جاك دریداو هەڵوەشاندنەوە، نووسینی: ڕێبین 
چاپ،  خانەی  یەكەم،  چاپی  ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ 

سلێمانی 2010.
ڕەج��ا  نووسینی:  چ��ی��رۆك،  ك��ورت��ە  باهیرە،   )18
ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ  ڕێبین  وەرگێڕانی:  بەكرییە، 

سەنتەری نما، چاپی یەكەم، 2010.
ڕەجا  نووسینی:  ڕۆم���ان،  نامەكە،  ئافرەتی   )19
ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ  ڕێبین  وەرگێڕانی:  بەكرییە، 

چاپی یەكەم، خانەی وەرگێڕان، 2010.
ڕایمۆند  نووسینی:  سیاسییەكان،  زانستە   )20
ڕەس��وڵ  ڕێبین  ل��ەع��ەرەب��ی��ی��ەوە:  گیتیل،  كارفیل 
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ئیسماعیل �� موحسین ئەدیب، چاپی یەكەم، خانەی 
وەرگێڕان، 2010.

ڕێبین  لەعەرەبییەوە:  وتووێژ،   �� دریدا  جاك   )21
ڕەسوڵ ئیسماعیل، چاپی یەكەم، دەزگای موكریانی، 

.2010
ئ��ەف��س��ان��ەی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی و  ڕام���ای���ان���ا،   )22
ڕەس��وڵ  ڕێبین  نووسینی:  هیند،  خواوەندەكانی 

ئیسماعیل، چاپی یەكەم، 2011.
23( كیركیگارد: فەلسەفەو ژیان، نووسینی: ڕێبین 
یەكەم،  چاپی  نما،  سەنتەری  ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ 

 .2013
24( نووسین و جیاوازی، جاك دریدا، لەعەرەبییەوە: 
ڕۆشنبیری،  وەزارەت��ی  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین 
هەولێر،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  بەڕێوەبەرایەتی 

چاپی یەكەم، 2013.
پەرلەماندا،  لەنێو  س��ەرۆك  دەسەاڵتەكانی   )25
بەریتانیا،  )ئەمریكا،  ب��ەراوردك��اری  توێژینەوەی 
ڕێبین  نووسینی:  كوردستان،  هەرێمی  فەڕەنسا، 
ڕەسوڵ ئیسماعیل، سەنتەری توێژنەوەی پەرلەمانی 

كوردستان، چاپی یەكەم، 2014.
26( ڕۆڵی ژنان لەدروستكردنی بڕیارو بەدیهێنانی 
ئەنجوومەنی  بڕیاری  لەبارەی  توێژینەوە  ئاشتیدا، 
ئاسایش ژمارە )1325(، نووسینی: ڕێبین ڕەسوڵ 
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 ،PAO ڕێكخراوی  لەباڵوكراوەكانی  ئیسماعیل، 
هەولێر، چاپی یەكەم، 2015. 

نیچە،  فردریك  نووسینی:  بتەكان،  ئاوابوونی   )27
لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، كتێبخانەی 

فێربوون، هەولێر، چاپی یەكەم، 2015.
28( دەرمانخانەی ئەفالتون، نووسینی: جاك دریدا، 
لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، كتێبخانەی 

فێربوون، هەولێر، چاپی یەكەم، 2015. 
نیچە،  ف��ردری��ك  ن��ووس��ی��ن��ی:  م��ەس��ی��ح،  دژە   )29
لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، كتێبخانەی 

فێربوون، هەولێر، چاپی یەكەم، 2016.
لەئێستاتیكای  تێڕامانێك  حەقیقەت،  هونەرو   )30
ه��ای��دگ��ەرو دری����دا، ن��ووس��ی��ن��ی: ڕێ��ب��ی��ن ڕەس���وڵ 
ئیسماعیل، دەزگای جەمال عیرفان، سلێمانی، چاپی 

یەكەم، 2017.
دریدا،  جاك  نووسینی:  درۆك��ردن،  مێژووی   )31
دەزگای  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  لەعەرەبییەوە: 

جەمال عیرفان، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017.
گریكیدا،  تڕاژیدیای  لەسەردەمی  فەلسەفە   )32
ڕێبین  لەعەرەبییەوە:  نیچە،  فردریك  نووسینی: 
هەولێر،  فێربوون،  كتێبخانەی  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ 

چاپی یەكەم، 2017.
33( فەلسەفەو ئیمان، لەنێوان هێگل و كیركیگارددا، 
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كتێبخانەی  ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ  ڕێبین  نووسینی: 
فێربوون، هەولێر، چاپی یەكەم، 2017.

34( ڕۆشنگەری چییە؟ نووسینی: ئیمانوێل كانت، 
دەزگای  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  لەعەرەبییەوە: 

ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017. 
35( بەرەو ئاشتی هەمیشەیی، نووسینی: ئیمانوێل 
ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ  ڕێبین  لەعەرەبییەوە:  كانت، 
دەزگای ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017.     

فردریك  نووسینی:  ش��ەڕ،  خێرو  ئ��ەودی��وی   )36
ئیسماعیل،  ڕەس��وڵ  ڕێبین  لەعەرەبییەوە:  نیچە، 
كتێبخانەی فێربوون، هەولێر، چاپی یەكەم، 2017.
نیچە،  ف��ردری��ك  نووسینی:  ش���اد،  زانستی   )37
لەعەرەبییەوە: ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل، كتێبخانەی 

فێربوون، هەولێر، چاپی یەكەم، 2017.
38( میتافیزیكا چییە؟ نووسینی: مارتین هایدگەر، 
دەزگای  ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  لەعەرەبییەوە: 

ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017.
 �� هایدگەر  مارتین  سیاسەت،  فەلسەفەكارو   )39
ئیسماعیل،  ڕەسوڵ  ڕێبین  لەعەرەبییەوە:  وتووێژ، 

دەزگای ئایدیا، سلێمانی، چاپی یەكەم، 2017.
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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
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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
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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
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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
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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
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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

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی
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162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

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
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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
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2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

221
كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 

سۆسیال دیموكرات
2017كۆمەڵێك نوسەر

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
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