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ئــەم گفتوگۆیــە ئێریــس ڕادیــش لەگــەڵ 

مارتــن  كــوڕی   هایدیگــەر،  هێرمــان 

ــداوە و  ــوفدا ئەنجامی ــەری فەیلەس هایدیگ

ــزەی هەفتەنامــە )Die zeit(ی  لەژمــارە یان

ــی 2014(  ــەرواری )6ی مارت ــە ب ــی ل ئەڵامن

چەنــد  گفتوگۆكــە  واتــە  باڵوكراوەتــەوە. 

ڕۆژێــك بــەر لــە باڵوبونــەوەی )پــەڕاوە 

باڵوكراوەتــەوە،  هایدیگــەر  ڕەشــەكان(ی 

ــی  ــە میدیاكان ــەورەی ل ــی گ ــە هەڵاڵیەك ك

ئەڵامنیــادا نایــەوە.

ــۆ  ــەر ب ــان هایدیگ ــەدا هێرم ــەم گفتوگۆی ل

یەكەمجــار زانیــاری زۆر نــوێ ، لەبــارەی 

ــی  ــان تەمەن ــت . هێرم ــەوە دەدركێنێ باوكیی

ــدا،  ــی ئەوان ــە ماڵ ــە ل ــاڵە و گفتوگۆك 93 س

لــە شــتێگنی)1( نزیــك فرایبــۆرگ ئەنجــام 

دراوە.

ــان،  ــەری هێرم ــەری هاوس ــوو هایدیگ خات

و  ئامادەكردبویــن  بــۆ  ســێوی  تورتــەی 

خرۆشــێكەوە  و  بەجــۆش  ناوبەناویــش 

بەشــداریی گفتوگۆكــەی دەكردیــن. ئێوارەی 

ــا و  ــو چی ــوو، خــۆر لەودی ڕۆژی شــەممە ب

دۆڵەكانــی )دارســتانی ڕەش( لــە ئاوابوونــدا 

ــوو. ب

كۆنرتیــن  ڕادیــش:  ئێریــس 
بیرەوەرییــەك دەربــارەی باوكــت كە هێشــتا 

چییــە؟ مابێــت  لەبیرتــدا 

كۆنرتیــن  هایدیگــەر:  هێرمــان 
ــرم مابێــت،  ــارەی باوكــم بی ــرەوەری دەرب بی

ــتی  ــە پش ــكیلەكەی ل ــە پاس ــە ب ــە ك ئەوەی

خۆیــەوە دایدەنــام،  یــان لەگەڵــی دەچــووم 

بــۆ پیاســە. ئــەوە لەســاڵی 1923دا بــوو.

ئێریــس: لــە خێزانەكەتانــدا، باوكــت چــی 
ڕۆڵێكــی هەبــوو؟

باوكێكــی  هــەر  وەك  ڕۆڵــی  هێرمــان: 
دیکــە وەهابــوو. یــاری لەگەڵــدا دەكردیــن. 

بــۆ  )الن()2(  ڕوبــاری  بــۆ  دەیربدیــن 

مەلەكــردن و لەگەڵیشــامندا دەهــات بــۆ 

بەفــر. ســەر  خلیســكێنەی 

ــگوتارەكانیدا  ــە دەرس ــت ل ــس: باوك ئێری
كــە  دەكــرد  ئــەوە  لەســەر  پێداگیریــی 

دەبێــت )فەلســەفە تــەواوی پایەكانــی بوون 

لــەق بــكات(. خواســتێكی لــەو چەشــنە 

كاریگەریــی  جــۆرەكان،  لــە  بەجۆرێــك 

لەســەر ژیانــی خێزانیتــان هەبــوو؟

لــەوەدا  ئــەوە  كاریگەریــی  هێرمــان: 
دیاربــوو كــە دایكــم بــە تەنــگ ئــەوەوە 

بــوو، هاوســەرەكەی ئــارام و ئیرساحــەت 

بێــت. ئــەو كاتــەی بــۆ یاریكردنــی منــدااڵن 

دیاریكرابــوو.  بــەوردی  كرابــوو،  تەرخــان 

گــەر دایكــم نەبوایــە باوكــم نەدەبــووە ئــەو 

ــە. ــاوە گرنگ پی

خــوا  و  خەڵــك  هایدیگــەر:  خاتــوو 
ــی  ــە ژیان ــی ژن ل ــت، باس ــەن نەبێ بەدەگم

ئــەودا ناكــەن! ئێمــە و مانــان كە لــە دەوری 

بوویــن، هەموومانــی خســتبووە ژێــر ڕكێفی 

زۆری  كۆنرتۆڵكردنــی  توانــای  خۆیــەوە، 

هەبــوو. بــەاڵم بــێ  ئەنــدازە بــە تەنگامنــەوە 

ــوو. ب

ئێریــس: ئایــا دایــك و باوكتــان ســەختگیر 
بوون؟

هێرمــان: دایكــم زۆر ســەختگیر بــوو، 
بــەاڵم باوكــم میهرەبــان بــوو.

ــی  ــتیدا هەق ــەر: لەڕاس ــوو هایدیگ خات
ــوو. ــەوە نەب ــتێكی ماڵ ــچ ش ــەر هی بەس

خێزانــی  كەشــوهەوای  ئــەی  ئێریــس: 
چــۆن بــوو؟

خاتــوو هایدیگــەر: ســەروەختێك لــە 
ــارد  ــم س ــان، بینین ــە ناوی ــاڵی 1949 هامت س

خێزانەكــەدا  بەســەر  باڵــی  ســڕییەك  و 

كێشــاوە. كەشــێكی شــلۆق بــوو.

ئێریــس: خەســوت نەیدەتوانــی، كەشــەكە 
ئــارام بكاتــەوە؟

ــوو.  ــارام ب ــوردە و نائ ــان: زۆر پەژم هێرم
ئەڵبــەت لــە ســەردەمی گەنجێتیــدا ڕۆژانــی 

بــە  حــەزی  گوزەراندبــوو.  زۆر خۆشــرتی 

باوكــم  وەلــێ   دەكــرد،  ســەما  و  دانــس 

ســەمای نەدەزانــی.

تونــدی  ڕەخنــەی  باوكــت  ئێریــس: 
لــە ڕەوتــی مۆدێرنــە و گەشــەی خێــرا و 

بەپەلــەی تەكنۆلۆژیــا هەبــوو. ئایــا ئــەو 

نوێگــەری، كاریگەریــی  لــە  ترســە قوڵــە 

هەبــوو؟ ژیانتــان  لەســەر 

لــە  فۆبیــای  باوكــم  هێرمــان: 
نەبــوو. مۆدێرنیزاســیۆن 

ئێریــس: بــەاڵم ئــەی ناتوانیــت بلێیــت 
لــە ژیانــی تایبەتیــی خۆیــدا، هەوڵیــداوە 

ــێ   ــۆی ل ــت و خ ــە نەكەوێ ــەرەی مۆدێرن ق

بــەدوور بگرێــت؟

خاتــوو هایدیگــەر: هەرگیــز ئامێــری 
ــووە. ــەودا نەب ــی ئ ــۆن لــە ماڵ تەلەفزی

هێرمــان: باوكــم لــە هەمــوو ئەو شــتانەی 
پەیوەندییــان بــە كاری دەســتییەوە هەبــوو، 

بەهرەمەنــد و دەســتڕەنگین بــوو. دەیتوانــی 
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داربشــكێنێت  و هەڵیانچنێــت  و ئــاگاداری 

مەڕومااڵتیــش بێــت. مامەڵــە و ســەوداكردن 

لێــی  و  بــەو  نامۆبــوو  شــتێكی  بەپــارە 

نەدەزانــی. نەیدەزانــی چەنــدی هەیــە و 

ــم  ــت. دایك ــت دەكەوێ ــارە دەس ــدی پ چەن

خەرجیــی ڕۆژانــەی پێــدەدا تــا بتوانێــت 

پێكێــک  شــەرابی  دوای دەرســگوتارەكانی 

ــەوە. ــێ  بخوات پ

و  دەدا  سیاســەت  بــە  گرنگیــی  دایكــم 

ــرد، هــەر  ــوو شــتێكی دەك ــی هەم چاودێری

لــە سیاســەتی دەرەوە تا ڕووداوە نیشــتامنی 

لــە  ئاگاداربــوون  و  ناوخۆییــەكان  و 

ــەی  ــم ڕۆژنام ــەكان. دایك ــە ئابووریی هەواڵ

دەخوێنــدەوە.

ئێریــس: ئــەی بــۆ باوكــت ڕۆژنامــەی 
نەدەخوێنــدەوە؟

بــاس  هەنــدێ   بەدەگمــەن.  هێرمــان: 
ــەوە،  ــاڵی 1927ـ ــە س ــە ل ــەن ك ــەوە دەك ل

بئــو  )ڤۆلكیــش  ڕۆژنامــەی  بــەردەوام 

ــەوەش قســەی  ــەوە، ئ ــە)3((ی خوێندۆت باخت

قــۆڕە.

ئێریــس: جگــە لــەوە تــۆ نەتدەتوانــی 
دیكــەی  هاوســۆزییەكی  هیــچ  تێبینیــی 

باوكــت بكەیــت بــۆ نازیــزم؟

ئــەوەی   كــەس  پێویســتە  هێرمــان: 
لــە  هایدیگــەر  مارتــن  كــە  بیرنەچێــت 

تەمــووزی  ڕایشــتاگی)٤(  هەڵبژاردنەكانــی 

)پارتــی  بــە  دەنگــی   ،1932 ســاڵی 

جوتیارانــی باخــی مێــو دا لــە فرمتــربگ(. 

ــووزی 1932  ــە 29ی تەم ــەروەختێكیش ل س

ــگای  ــە یاری ــی ل ــاری هەڵبژاردن ــەر وت هیتل

)موســلی()5(، لێــرە لــە فرایبــۆرگ پێشــكەش 

ــدا  ــەردوو كوڕەكەی ــەڵ ه ــم لەگ ــرد، دایك ك

ــەاڵم  ــەوێ ، ب ــۆ ئ ــوو ب ــەم( چ ــن و براك )م

باوكــم نەچــوو.

ئێریــس: ئــەی چــۆن ئــاگاداری ژیانــی 
سیاســی دەبــوو؟

هێرمــان: لەڕێــی مامۆســتا هاوڕێكانییەوە. 
ــوو گــەورە مامۆســتاكانی  ــک هەب کۆڕبەندێ

زانكــۆی فرایبۆرگــی كۆدەكــردەوە و چاویــان 

بەیــەك دەكــەوت.

ئــەو قسەوباســە  بیــری  ئاخــۆ  ئێــرس: 
ــی  ــە ماڵ ــە ل ــەوە ك ــییانەت دەكەوێت سیاس

ئێــوەدا دەكــران؟

هێرمــان: بێگومــان. مــن بۆخــۆم لــەدوای 
ــن  ســاڵی 1933 سەردەســتەی پۆلێكــی خوێ

نەوجەوانانــی  ڕیــزی  لــە  بــووم  گــەرم 

ئەڵامنیــدا)6( و پاشــان بوومــە ســەركردەی 

بــەدواوە   1934 ســاڵی  لــە  دەســتەیەك. 

قەناعەتــم  هەوڵیانــدا  باوكــم  و  دایكــم 

پێبێنــن و پێیــان وتــم: »كــوڕە بەجدیەتــەوە 

ســەیری مەســەلەكە مەكــە، چونكــە وانییە«. 

زۆر  گیــروگازی  توشــی  باوكمــدا  لەگــەڵ 

بــووم. دواتــر هەردووكیــان ئامۆژگارییــان 

كــردم كــە پەیوەندیــی بــە ڕیزەكانــی پارتــی 

ــەم. ــەوە نەك نازیی

ــت و  ــاڵی 1933، دایك ــەاڵم س ــس: ب ئێری
ــە؟ ــەو حیزب ــی ئ ــە ئەندام ــوون ب ــت ب باوك

ســاڵی  بــوو  باوكــم  ئــەوە  هێرمــان: 
خۆشــی  وەك  و  كــرد  كارەی  ئــەو   1933

ــكۆمەندی  ــە ش ــی ب ــیویەتی: »قەناعەت نوس

و مەزنیــی ئــەو وەرچەرخانــە هەبــووە«. 

ــك  ــو خەڵ ــا، بەڵك ــەو بەتەنه ــەر ئ ــەك ه ن

ــوون  ــادا، دڵنیاب ــەواوی ئەڵامنی ــە ت ــوا ل و خ

لــەدوای دەستنیشــانكردنی هیتلــەر لەالیــەن 

تــازە  ســەردەمێكی  )هندنبورگ(ـــەوە)7(،  

ــارا. ــە ئ دێت

ئێریــس: بــەاڵم ئــەو مەســەلەیە بەخێرایی 
گــۆڕا، دوای ئــەوەی ســاڵی 1933 هایدیگــەر 

كــرا بــە ســەرۆكی زانكــۆی فرایبــۆرگ؟

ســەرۆكی  بەوپێیــەی  باوكــم  هێرمــان: 
هەڵواســینی  بــە  ڕێگــەی  بــوو،  زانكــۆ 

الفیتــەی دژ بــە جولەكــە و ســوتاندنی كتێب 

نــەدا. لێــرەوە پەیوەندیــی لەگــەڵ وەزارەت 

ــی  ــدا گرژی ــی نازی ــەی خوێندكاران و كۆمەڵ

تێكــەوت. پاشــان دركــی بــە هەڵــەی خــۆی 

ــەت  كــرد و دەســتی لەكاركێشــایەوە، بەتایب

مامۆســتایەكی  چەنــد  لێكــرا  داوای  كــە 

وەزارەت  )ئەوانــەی  دەربــكات  بەتوانــا 

ــات(. ــە چارەیــان نەدەه ــیی ب خۆش

ئێریــس: هەمیشــە بــاس لــەوە دەكرێــت 
هایدیگــەر(،  )ئەلفریــد  دایكــت  كــە 

بەدرێژایــی ژیانــی و تــا مردنــی بــاوەڕی بــە 

ــوو؟ ــەق نەب ــزم ل نازی

لەگــەڵ  پەیوەندیــی  دایكــم  هێرمــان: 
هەبــوو.  نازیزمــدا  ژنانــی  ناوەندەكانــی 

دڵخــوازی  لەباوكــم،  زیــاد  لەسەرەتاشــدا 

ــەدوای ســاڵی  بزاوتــی نازیــزم بــوو. بــەاڵم ل

1934 )تــەواو وەك باوكــم(، بــە چاوێكــی 

ــەر و نازیزمــی  ــە هیتل ــەوە ل زۆر ڕەخنەگران

دەڕوانــی.

ــرازات  ــەری( ب ــرۆد هایدیگ ــس: )گرت ئێری
نامەكانــی  كتێبــەی  ئــەو  پێشــەكیی  لــە 
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تێدایــە،  هاوســەرەكەی  بــۆ  هایدیگــەری 

نووســیویەتی: )دایكــت هەتــا مردنــی هــەر 

نازیســت و دژە جولەكــە بــووە(.

لەجێــی  دەربڕینێكــە  ئــەوە  هێرمــان: 
ــە. دایكــم هاوڕێیەكــی گەنجــی  ــدا نیی خۆی

منــە-  بایۆلۆژیــی  باوكــی  )كــە  هەبــوو 

ئــەو  بەداخــەوە  كایــزەر(،  فردیریــش 

هەڵوێســتی تونــدی دژە جولەكــەی هەبــوو. 

لەســەر  ئــەو  كاریگەریــی  ڕادەی  بــەاڵم 

دایكــم تاچەنــد بــووە، ئــەوە زەحمەتــە 

بیزانیــن.

دەیــربدم  بومایــە،  نەخــۆش  گــەر  دایكــم 

بــۆالی پزیشــكێكی جولەكــە و لــە مانگەكانــی 

پشــووی خوێندنیشــدا، دەینــاردم بــۆ الی ئــەو 

هــاوڕێ  جولەكانــەی ماڵیــان لــە دەوروبــەری 

ــوو)8(. دەریاچــەی شــتار نبێرگــدا ب

زۆر  لــە  جیهانــی  جەنگــی  دووەم  دوای 

ــە  ــوو، هەربۆی ــرت ب ــر بەرچاوڕون ــانی ت كەس

كــە  كــرد  بێبــەری  شــتانە  لــەو  خــۆی 

ڕوویانــدا.

و  باوكــت  نامەكانــی  كتێبــی  ئێریــس: 
دایكــت، نامەكانــی دایكتــی تێدانییــە؟ ئایــا 

ــاون؟ ــە نەم ــەو نامان ئ

هێرمــان: نامــەكان مــاون، بــەاڵم پــرس 
و  تایبەتیــن  نامــەكان،  نــاو  باســەكانی  و 

شــتێكی گشــتی نیــن.

ئــەو  ســەروەختێك  مــرۆڤ  ئێریــس: 
ــەوە،  ــە باڵوكراونەت ــەوە ك ــە دەخوێنێت نامان

ئــەو بۆچونــەی الدروســت دەبێــت كــە 

نێــوان  مێردایەتیــی  و  ژن  پەیوەندیــی 

بــووە؟ پڕكێشــە  باوكــت  و  دایكــت 

هێرمــان: ســەیرم پێدێــت و نازانــم دایكــم 
چــۆن بەدرێژایــی ئــەو ســااڵنە، هەمــوو 

ــردووە. ــوڵ ك ــی قب ــەی باوكم ــەو ناپاكییان ئ

بــۆ  هەرگیــز  هایدیگــەر:  خاتــوو 
ئێمــەدا  لەبەرچــاو  چییــە،  یەكجاریــش 

نەكــردووە. مەســەلەیە  لــەو  باســی 

ئێریــس: دایكــت و باوكــت كــە شــەڕ 
چیبــوو؟ بۆچوونیــان  پێكــرد،  دەســتی 

هێرمــان: هــەر لەســەرەتاوە دایكــم و 
ــی  ــەڕ ماڵوێرانییەك ــوو، ش ــان واب ــم پێی باوك

گەورەیــە.

هیــچ  باوكــت،  و  دایكــت  ئێریــس: 
هەبــوو؟ ســەركەوتن  بــە  ئومێدێكیــان 

باوكــم  كاردانەوەكانــی  هێرمــان: 
هــەر  دیاربــوو،  پێــوە  هێمنییەكــی 

قەشــەنگیی  باســی  دەمویســت  جارێــک 

ئەڵامنیــای  ســوپای  ســەركەوتنەكانی 

بۆبكــەم. بــەاڵم ئــەوە هیــچ خۆشــحاڵی 

نەدەكــرد.

ــا  ــۆ ڕەخســا ت ــەوەت ب ــی ئ ئێریــس: هەل
ــە،  ــاندنەوەی جولەك ــە چەوس ــەبارەت ب س

ــەت  ــت. بەتایب ــدا بكەی ــەڵ باوكت قســە لەگ

دووەم  ســەروەختی  لــە  و  دواجــار  كــە 

الیــەك  بــۆ هەمــوو  جەنگــی جیهانیــدا، 

ئاشــكرابوو؟

هێرمــان: لەمــەدا لەگەڵــت نیــم، چونكــە 
چەوســاندنەوەی جولەكــە لــە فرایبــۆرگ 

ــوو. ــاو نەب بەرچ

پەرســتگایەكی   1938 ســاڵی  ئێریــس: 
جولەكــەكان ســوتێرنا. لــە )22ی ترشینــی 

یەكەمــی 1940( بــەر لــە گواســتنەوەیان، 

ساڵی 1933 
باوكم بوون بە 
ئەندامی پارتی 

نازی؛ وەك خۆشی 
نووسیویەتی: 
»قەناعەتی بە 
شكۆمەندی و 

مەزنیی ئەو 
وەرچەرخانە هەبووە«
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چەنــد  لــە  فرایبــۆرگ  جولەكەكانــی 

ــاگای  ــت ئ ــا باوك ــەوە. ئای شــوێنێكدا كۆكران

لەوانــە نەبــوو؟

باوكــم  بــەوەی  ســەبارەت  هێرمــان: 
شــتێك دەربــارەی پاكتاوكردنــی جولەكــە 

ئاگاداربووبێــت،  جەنگــدا  لەســەردەمی 

ئــەوە مــن نایزانــم.

ئێریــس: ئــەی تــۆ وەك خــۆت، ئــاگاداری 
ئــەوە بوویــت كــە ڕوویــدا؟

22ی  لەســەر   21( شــەوی  هێرمــان: 
كاتــی  لــە   ،1941 ســاڵی  حوزەیرانــی 

ــۆ  ــی و ب ــەوەم زان ــادا ئ ــی ڕۆمانی پەالماردان

ــی جولەكــە  یەكەمجــار بیســتم كــە خەڵكان

ــەوە  ــووم. دوای ئ ــەواو شــۆك ب كــوژراون. ت

نەوجەوانانــدا  هێــزی  لــە  هاوڕێیەكــم 

ــە ئەفســەر  ــوو ب ــر ب ــوو و دوات لەگەڵمــدا ب

بــۆی  ئێســدا)9(  ئێــس  یەكەكانــی  لــە 

باســكردم كــە چــۆن لــە ڕوســیا جولەكــەكان 

كــوژراون.

ــا ئــەوەت بــۆ باوكــت  ئێریــس: بــەاڵم ئای
ــەوە؟ گێڕای

هێرمان: نەخێر.
ئێریــس: دەی باشــە ســەروەختێك ســاڵی 
1947 وەك دیلێــك لــە ڕوســیا گەڕایتــەوە 

بــۆ ماڵــەوە پرســی پاكتاوكردنــی جولەكــەت 

ــدا باســكرد؟ لەگــەڵ باوکت

ــرد.  ــە نەك ــەو بابەت ــەمان ل ــان: قس هێرم
بوویــن،  ســەرقاڵ  پێیــەوە  زۆر  ئــەوەی 

ــوو. مــن  ــوی خۆمــان ب ــووس و داهات چارەن

لەژێــر كاریگەریــی شــۆكی دیلكردنەكەمــدا 

بــووم، چونكــە بــە ملیۆنەهــا دیلــی ئەڵامنی 

ــە  ــوە ك ــەوەی ئێ ــوون. ن ــیادا تیاچ ــە ڕوس ل

ــە  ــدووە، هەمیش ــان نەگوزەران ــەو دۆخەی ئ

ــاس. ــە بەرب ــیارێتی دێنن ــی بەرپرس پرس

ئێریــس: لــە ســەردەمی شــەڕدا، تێڕوانینی 
و  ڕوون  بەرپرســیارێتی  بــۆ  هایدیگــەر 

زۆری  خەڵكێكــی  نازییــەكان،  ڕەوانــی 

ــدا  ــە ئەقڵ ــوو. ب ــك كردب ــەوە خەری بەخۆی

خۆتانــدا،  خانەوادەكــەی  لەنێــو  ناچێــت 

باســتان لــەو مەســەلەیە نەكردبێــت؟

مەســەلەیە  لــەو  بێدەنگــی  هێرمــان: 
كرابــوو. الی خۆشــیەوە باوكــم بەئاشــكرا 

خــۆی لــە قــەرەی ئــەو بابەتــە نــەدەدا، 

ــرا  ــە پێیدەوت ــە بابەتێكــی بچــوك ك ــە ل جگ

برێمــەن)10(. دەرســگوتاری 

ــگ  ــەو مشــتومڕەی دوای جەن ئێریــس: ئ
دەرهــەق بــە ڕۆڵــی باوكــت لــە بزاوتــی 

نازیزمــدا هاتــە ئــارا، چــۆن چۆنــی بەڕێــت 

ــت؟ ــدا ژیای ــرد و لەگەڵی ك

دەربــارەی  مشــتومڕە  ئــەو  هێرمــان: 
هایدیگــەر و ڕۆڵــی ئــەو لــەدوای ســاڵی 

رایخــی  ســەردەمی  لــە  تەنانــەت   ،1933

منوونــە  بــۆ  بــوو.  لەئــارادا  سێیەمیشــدا 

لــەدوای  زانكــۆ(  ســەرۆكایەتیی  )وتــاری 

ــەرلەنوێ   ــە س ــە ب ــەوە، ڕێگ ــی دووەم چاپ

نــەدرا. چاپكردنــەوەی 

هایدیگــەر لــە ســەروەختی جەنگــدا، لــەو 

نوســەرانە نەبــوو كاغــەزی بەردەســت خرابێت 

)كــە لــەو ســەردەمەدا كاغــەز دەگمــەن بــوو(، 

وەلــێ  خانــەی وەشــانی )كلۆســرتمان( كاغــەزی 

یەدەگــی هەبــوو، بــەوەش چەنــد تێكســتێكی 

هایدیگــەری چاپكــرد.

دایكم پەیوەندیی 
لەگەڵ ناوەندەكانی 
ژنانی نازیزمدا 
هەبوو. لەسەرەتاشدا 
زیاد لەباوكم، 
دڵخوازی بزاوتی 
نازیزم بوو. بەاڵم 
لەدوای ساڵی 1934 
بە چاوێكی زۆر 
ڕەخنەگرانەوە لە 
هیتلەر و نازیزمی 
دەڕوانی
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هەرئــەوەش بــووە هــۆكاری ئــەوەی دواتــر 

خانــەی )كلۆســرتمان(، مافــی چاپكردنــی 

كۆبەرهەمەكانــی هەبێــت.

دەڕوانیتــە  چــۆن  هەنوكــە  ئێریــس: 
ــە  ــەوە، ل ــە نازیزم ــت ب ــی باوك ئیلتیزامكردن

مــاوەی ئــەو چەنــد مانگــەی ســەرۆكایەتیی 

زانكــۆی فرایبۆرگــی وەرگــرت؟

بــە  یاســایانەی  ئــەو  هێرمــان: 
مەبەســتی چاكســازیكردن لــە فەرمانگــە 

حكومییەكانــدا بڕیاریــان لەســەر درابــوو)11(، 

بەرلــەوەی باوكــم لــە )21ی نیســانی 1933( 

ــت،  ــت بەكاربێ ــۆ دەس ــەرۆكی زانك وەك س

جێبەجێكردنــەوە.  بــواری  چووبوونــە 

دەســتبەجێ  و دوای ئــەوەی هەڵبژێــردرا 

بــە ســەرۆك، هەوڵــی خــۆی خســتەگەڕ 

ــەو  ــی ئ ــەی بەپێ ــك لەوان ــەوەی زۆرێ ــۆ ئ ب

ــەوە ســەر  ــەوە بگێڕێت یاســایانە دورخرابوون

كارەكانیــان.

بڕیــاری   )1933 نیســانی  )28ی  لــە 

كۆلێــژی  لــە  دەركردنــی چــوار جولەكــە 

هــاوكات  هەڵوەشــێرنایەوە.  فەلســەفە، 

خۆشــی  تایبەتییەكــەی  یاریــدەدەرە 

گەڕایــەوە ســەر كارەكــەی. لــە هاوینــی 

ســاڵی 1933 مكوڕبــوو لەســەر ئــەوەی بــە 

بڕیارێكــی فەرمــی )ئەدمۆنــد هۆرسێــڵ( 

بگەڕێرنێتــەوە و دەســت بــە وانەوتنــەوە 

بــكات لــە زانكــۆدا.

ــاڵی  ــدا دوای س ــەڵ ئەوەش ــس: لەگ ئێری
ــەكان،  ــۆ نازیی ــری ب ــۆی الیەنگی 1945 بەه

بــووەوە.  ڕەخنــە  ڕووبــەڕووی  باوكــت 

ســاڵی 1946 بڕیارێــك لــە دژی دەرچــوو 

و  پێنــادات  وانەوتنــەوەی  ڕێــی  كــە 

لــە  تــا  بــوو،  بــەردەوام  بڕیــارەش  ئــەو 

ئەڵبەتــە  هەڵوەشــێرنایەوە.   1949 ســاڵی 

ــك  ــنە، بابەتێ ــەو چەش ــی ل ــت دۆخێك دەبێ

بووبێــت بــۆ قســە و باســی ناوخۆتــان و 

خانەوادەكەتــان؟

بــۆ  كەمــامن  دەرفەتــی  هێرمــان: 
ــوو. كەسیشــامن حەزمــان  قســەكردن هەب

نەدەكــرد. باســانە  ئــەو  وروژاندنــی  بــە 

چاوەڕوانــی  زۆر  خەڵكانێكــی  ئێریــس: 
ســەبارەت  دەكــرد،  باوكتیــان  لێدوانێكــی 

بــە ڕۆڵــی لــە ڕایخــی ســێیەمدا. گرنگیدانــی 

لــەم  كــە  ڕەشــەكان(  )پــەڕاوە  بــە  زۆر 

چەنــد ڕۆژەی داهاتــوودا باڵودەكرێتــەوە، 

خەڵــك  دواجــار  بۆئــەوەی  دەگەڕێتــەوە 

زانیارییــان  و خــوا هیواخــوازن زۆرتریــن 

لەبــارەی ئــەو پرســەوە دەســگیرببێت.

ــەم  ــە ل ــەكان( ك ــەڕاوە ڕەش ــان: )پ هێرم
چەنــد ڕۆژەی داهاتــوودا باڵودەكرێتــەوە، 

تێدایــە،  ڕەخنەگرانــەی  هەڵوێســتی  زۆر 

هایدیگــەر  ڕووداوانــەی  بــەو  دەرهــەق 

ئەزمونــی كــردوون.

و  ڕوون  هەڵوێســتی  بــەاڵم  ئێریــس: 
ڕەوانیشــی دژ بــە جولەكــە تێــدا. بەپێــی 

ئێســتا  تــا  كــە  بێــت  پەڕەگرافانــە  ئــەو 

باڵوكراونەتــەوە؟

ــە  ــە ل ــەو پەڕەگرافان هێرمــان: پێویســتە ئ
ســیاقی زەمەنــی خۆیانــدا بخوێرنێنــەوە. من 

الی خۆمــەوە پێموانییــە باوكــم كەســێكی 

ــەوكات و  ــە ئ ــت، ن ــە بووبێ ــی- جولەك ئەنت

نــە ئێســتاش بــاوەڕم بــەوە نەبــووە.

هێرمان: گەر دایكم نەبوایە
باوكم نەدەبووە ئەو پیاوە گرنگە
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ئێریــس: تــۆ بەدرێژایــی ســی و پێنــچ 
دانــە ســاڵ، باڵوكــەرەوەی بەرهەمەكانــی 

باوكــت بویــت. ئــەوە چــۆن ڕوویــدا؟

دیلیەتــی  لــە  ســەروەختێك  هێرمــان: 
گەڕامــەوە باوكــم پێــی وتــم: )هێرمــان گــوێ  

بگــرە. گــەر هاتــوو مــردم، دەبێــت هەرچیــم 

و  كەیتــەوە  كــۆی  جێدەمێنێــت،  لەپــاش 

لــە ئەرشــیفخانەیەكدا هەڵیبگریــت. بــەو 

ــەوە و  ــاڵ باڵوبكرێت ــەی دوای سەدس مەرج

ــت(. ــك بیانبینێ خەڵ

خاتــوو هایدیگــەر: ئایــا ئــەوە  بــۆ 
ئێمــە بــاش دەبــوو؟

ــی ڕوون  ــن ئەركێك ــەوە بۆم ــان: ئ هێرم
بــوو. لەبەرئــەوە الی خۆمــەوە  و ڕەوان 

ــەاڵم  ــردەوە. ب ــب ك ــی كتێ ــە دانان ــرم ل بی

داوای  باڵوكردنــەوە  و  چــاپ  خانــەی 

ــا  ــەم ت ــم بك ــە باوك ــەت ب ــردم قەناع لێك

ڕای خــۆی بگۆڕێــت و لــە هەوڵەكەشــمدا 

ــۆم  ــەی خ ــەو مەرج ــووم، ب ــەركەوتوو ب س

بكــەم. كۆبەرهەمەكانــی  سەرپەرشــتیی 

ــەو  ــووم، ئ ــەرباز ب ــرت س ــەی پێش ــەو پێی ب

ــەر  ــە بەرامب ــە ســەربازێك ل ــرد ك شــتەم ك

و  دەیــكات  ســەربازییەكاندا  فەرمانــە 

بەڵێنــی ئــەوەم پێــدا.

لــە  بــەرگ  یــەك   1979 ســاڵی  تــا 

بــێ   باڵونەبۆتــەوە،  كۆبەرهەمەكانــی 

ئــەوەی خــۆم بەســەریدا نەچوومبــەوە. 

ــن  ــا دوای ــەوە ت ــەم الپەڕەی ــە یەك ــەر ل ه

بــە  بەراوردكردنــی  لەگــەڵ  و  الپــەڕەی 

پانــزە  ئێســتا  ئەســڵییەكە.  دەستنووســە 

بەپێــی  چاپكردنــی  و  مــاوە  بــەرگ 

بۆكــراوە.  بەرنامەڕێژیــی  و  ڕیزبەندییــە 

ئــەوە  و  دەبێــت  بــەرگ   102 نزیكــەی 

ــای  ــەاڵم بۆخــۆم توان ــە. ب ــەواوی كارەكان ت

ئــەو كارەم نەمــاوە، بۆیــە بەیداخەكــەم 

كوڕەكــەم. دەســت  دایــە 

ڕووگیــر  هەبــووە  جــار  ئێریــس: 
)ئیحــراج( بووبیــت، لــەوەی كــوڕی مارتــن 

یدیگەریــت؟ ها

ڕووگیربــوون،  وشــەی  هێرمــان: 
وشــەیەكی ســوك و ئاســانە. هەمیشــە بــە 

مامەڵەیــان  و  پێواویانــم  باوكــم  ئاســتی 

كــردووم. لەگــەڵ 

)هایدیگــەر(  نازنــاوی  ئایــا  ئێریــس: 
قورســە؟ بارێكــی 

هێرمان: بەڵێ .
دوورودرێــژەی  مــاوە  لــەو  ئێریــس: 
خەریكــی باڵوكردنــەوەی بەرهەمەكانــی 

ــە  ــك ك ــرتین ئەركێ ــت، قورس ــت بووی باوك

ڕووبــەڕووت بووبێتــەوە چــی بــووە؟

چــی  لــەوەی،  دڵنیابــوون  هێرمــان: 
دەمتوانــی  باڵوكردنەوەیــە.  شایســتەی 

البــەرم. نووســینەكان  زۆری  بەشــی 

ــە  ــت ك ــەوە دەگەیەنێ ــە ئ ئێریــس: ئەم
لەنێــوان  مەســافەیەك  دەتوانیــت،  تــۆ 

خــۆت و باوكتــدا دابنێیــت؟

ــەڵ ئەوەشــدا  ــان... لەگ ــان: بێگوم هێرم
و بــە بۆچونــی خــۆم، هایدیگــەر گرنگرتیــن 

ســەدەی  لــە  ئەڵامنییــە  بیرمەنــدی 

بیســتەمدا.

ــی باوكــت  ــە بەرهەمەكان ئێریــس: كام ل
دڵخــوازی تــۆن؟

 Vom( و   )Der Feldweg( هێرمــان: 
 ،)Geheimnis des Glockenturms

بەوپــەڕی ڕاســتگۆییەوە دانــی پێــدا دەنێــم 

كــە تــا ئێســتاش لــە كتێبــی )بــوون و كات( 

ــووم. ــی نەب حاڵ

ئێریــس: دیارتریــن شــتێك كــە لەباوكتــدا 
سەرســامی كردبیــت؟

لەگــەڵ  پشــودرێژی  هێرمــان: 
هاوســەرەكەیدا كــە جارێــك دەكەوێتــە 

لەگەڵیــدا. بەرخــورد 

ئێریس: چ جۆرە بەرخوردێك؟
ــی  ــە بەرەنجام ــك ك ــان: بەرخوردێ هێرم
قەرزارباریــم  مــن  بــوو.  نائومێدییــەك 

بــەوەی لــەم دنیایــەدا هــەم.

ئێریــس: ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكەیــت كــە 
تــۆ بەرهەمــی شــەوێكی ئەویندارانــەی 

ــەردەمی  ــتێکی س ــەڵ دۆس ــت لەگ دایكتی

ــدا؟ گەنجێتی

هێرمــان: دەڵێــم ئــەو خەاڵتێكــی لــە 
دۆســتەكەی  پێگەیشــت.  خواوەنــدەوە 

ســەردەمی گەنجێتــی لــە جەنگــی جیهانــی 

یەكــەم گەڕابــووەوە و لــە دۆخێكــی تــەواو 

ناسیۆنالیســتێكی  دەبێــت،  نائومێدیــدا 

ــووە. ــر ب پەڕگی

ڕۆژ،  هەمــان  هــەر  هایدیگــەر  مارتــن 

دەســتلەمالنێیە  و  ئەویــن  شــەوی  بــەو 

دەزانێــت. دایكــم ڕازی دەبێــت بــەوەی 

منداڵەكــەی ببێــت، وەك ئــەوەی كــوڕی 

بەدرێژایــی  باوكــم  بێــت.  هایدیگــەر 

ژیانــی، جیــاوازی لەنێــوان دوو كوڕەكەیــدا 

نەكــرد.
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ئێریــس: ئایــا گــرژی و ناكۆكــی لەنێــوان 
ــەو  ــدەدا، ب ــدا ڕووی ــۆرگ(ی برات ــۆ و )ی ت

پێیــەی یــۆرگ كــوڕی بایۆلۆژیــی هایدیگەر 

بــووە؟

بــەوەی  كــەس  هیــچ  هێرمــان: 
نەدەزانــی،  بــەوەی  براكــەم  نەدەزانــی. 

لــە دوای جەنگــی دووەمــی جیهانیــەوە 

نەبێــت.

ئێریــس: بــەاڵم تــۆ پێشــرت و لەســاڵی 
دەزانــی؟ بــەوەت   1934

هێرمــان: گرفتــی زۆر گــەورەم هاتــەڕێ  
وەرگــرت.  خــۆی  وەك  مەســەلەكەم  تــا 

لــەوە ناخۆشــرت ئەوەبــوو، نەمدەتوانــی لەو 

بارەیــەوە قســە بــۆ كــەس بكــەم. تەنانــەت 

ــە، خۆبەخــۆ  ــۆ یــەك جــار چیی باوكیشــم ب

ــاس. ــەر ب ــە ب ــەو مەســەلەیەی نەهێنای ئ

ــی  ــا دەرچوون ــە دنی ــا ل ــا ت ــس: ئای ئێری

ــەو  ــی ئ ــەردا، باس ــن هایدیگ ــەڵ مارت لەگ

ــرد؟ ــەت نەك بابەت

هێرمان: هەرگیز.
بەهێمنــی  باوكــت  وادیــارە  ئێریــس: 

نابێتــەوە؟ ســەری 

دوای  دەمەوبەیانییــەك  هێرمــان: 
لەشــی  دایكــم  لەخەوهەســتان، 

بــۆ  دەچێتــەوە  پاشــان  و  چــەوردەكات 

ســەروەختێك  خۆشــن.  بــۆ  ماڵــەوە 

بەئارامــی  دەبینێــت  الی،  دەگەڕێتــەوە 

چــاوی لێکنــاوە و چۆتــە خــەوی ئەبەدیــی 

خۆیــەوە.

خاتــوو هایدیگــەر: مردنێكــی جوانــی 
ــەی،  ــەر لەمردنەك ــك ب ــوو. ڕۆژێ ــیب ب بەنس

پیاســەیەكی بەنــاو باخچەكــەدا كــرد. بــە 

بێدەنگــی و هێمنــی گیانــی ســپارد. پێموانییە 

ــت. ــەورە كردبێ ــێكی گ ــە ترس ــتی ب هەس

لــە  هایدیگــەر  مارتــن  ئایــا  ئێریــس: 
ــۆالی  ــەوە ب ــدا، گەڕای ــاڵەكانی ژیانی دوا س

مەســیحیەت؟ بیروبــاوەڕی 

و  هەمیشــە  هایدیگــەر:  خاتــوو 
بــەردەوام بــە جۆرێــك لــە جــۆرەكان، بڕێك 

لــە كاتۆلیكیــەت )هەرچەنــدە كەمیــش 

بووبێــت( لــە ناخیــدا هــەر هەبــووە.

هێرمــان: ســەروەختێك بــە دارســتانی 
ــز(ی  ــەڵ )فریت ــكرش لەگ ــە میس ــدا ل ڕەش

برایــدا دەڕۆیشــن، هەردووكیان بەدەســت 

مەســیحی  پەیكەرەكــەی  بــەردەم  لــە 

ــا.  ــان دەكێش ــەی خاچی ــدراودا، وێن لەخاچ

ــووە. ــەوەم بینی ــۆم ئ ــاوی خ ــە چ ب

میتافیزیكیــی  نامورادیــی  ئێریــس: 

مــرۆڤ، الی ئــەو پرســێكی گەورەبــووە. لــە 

ژیانــی تایبەتــی خۆیــدا كەســێكی نامــوردا 

ــەی  ــەو پەیوەندی ــووە. ئ ــخەڕۆ نەب و دەس

هایدیگەر لەگەڵ خانەوادەکەیدا )ساڵی 1924(
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شــك بــردووە كــە بــە نیشــتیامنەكەی و بــە 

دارســتانی ڕەشــەوە بەســتویەتییەوە؟

هێرمــان: هێــز و توانــای خــۆی لــە 

پەیوەســت بــوون و دەرگیربونــی بەخاكــی 

ئــەو  وەردەگــرت،  نیشــتیامنەكەیەوە 

ــات  ــەوە ه ــەرزەمینەی لێی ــتامن و س نیش

ــە. ــەم جیهان ــۆ ئ ب

پەراوێزەكان

1-شــتیگن- steyen، شــارۆچكەیەكی نزیــك 

شــاری فرایبۆرگــە-freibury لەهەرێمــی 

بــادن فرمتبــاڵگ لــە باشــوری ئەڵامنیــا.

لەســەرچاوەكانی  یەكێكــە   ،lahn 2-الن- 

ــا. ــە ئەڵامنی ــن ل ــاری ڕای ڕوب

،ڕۆژنامــەی   volkischer beobachter-3

ــووە. ــازی ب ــی ن ــی پارت زمانحاڵ

تایبــەت  لۆكاڵــی  حیزبێكــی  4-ئــەوە 

بــوو.  فرمتبــاڵگ  بــادن  هەرێمــی  بــە 

هیــچ   ،1932 ســاڵی  لەهەڵبژاردنەكانــی 

ئــەو  نەبــوو.  قوســاییەكی  و  ســەنگ 

هەڵبژاردنــەی حیزبــی نــازی بەشــێوەیەكی 

هێنــا،  بەدەســت  ســەركەوتنی  بەرچــاو 

ئەگەرچــی نەیتوانــی زۆرینــەی ڕەهــاش 

بێنێــت. بەدەســت 

5- noidatselsom.

Deutsche Junyvok )DJ(-6  مەبەســت 

لێــی ڕێكخــراوی نەجەوانانــە لەتەمەنــی 

ئــەو  بــۆ چــواردە ســااڵن،  دەســااڵنەوە 

الوانــی  لەژێــر سەرپەرشــتی  ڕێکخــراوە 

كاریاندەكــرد   -hitlerjuyend-هێتلەریــدا

الوانــی  لقێكــی  بۆخــۆی،  ئەویــش  كــە 

هێرمــان  لێــرەدا  بــوو.  نازیــزم  پارتــی 

ــەو پۆســتانە  ــەو پل ــۆ ئ هایدیگــەر، ئاماژەب

دەكات كەلــەو ڕێكخــراوەدا وەریگرتــووە و 

بەمجــۆرە بــووە:

- juny enschafsfuhrer. 

-Juny zuy fuhrer fahnlenfuhrer.

 von  paul هندنبــۆرگ  ڤــۆن  7-پــۆڵ 

ســەرۆكە  دواییــن   ،hindenburg

بەمردنیشــی  و  ڤایــامر  كۆمــاری  لــە 

لەســاڵی 1934، هتلــەر توانــی تــەواوی 

خۆیــدا  لەدەســتی  دەســەاڵتەكان 

. وە تــە بكا كۆ

دەكەوێتــە  گەورەیــە،  8-دەیارچەیەكــی 

باشــوری خۆرئــاوای مینشــن.

یەكــەی  ئەمانــە   schutzstaffel -9

ــوون  ــزم ب ــی نازی ــەر بەپارت ــزگاری س پارێ

وەهابــوون  سیاســی  پۆلیســی  وەك  و 

كەتوانیــان، واڵت بخەنەژێرڕكێفــی هتلــەرو 

ڕۆڵێكــی سەرەكیشــیان لەســەركوتكردنی 

و  بەرهەڵســتكاران  و  ئۆپۆزســیۆن 

هەمشــیانەوە  )لەســەرو  كەمینــەكان 

گێــڕا. جولەكــە(دا 

 Bremer برێمــن  10-دەرســگوتاری 

vortray  یاخــود لێكچەرەكانــی برێمــن كە 

بەنــاوی ئــەو شــارەوەیە دەرســگوتارەكانی 

لــە  شــتێك  و  پێشكەشــكراوە  تێــدا 

تێدایــە. لەنازیــزم  ڕەخنەگرتنــی 

11-ynull etsrehredeiw ruz zteseG

ــد  ــەو چەن smu tnetmaebsf ureb sed ئ

دەرچــووە،    1933 ســاڵی  یاســاگەلێكە  

دورخســتنەوەی جولەكــەو  بەمەبەســتی 

لــە  بــووە،  سیاســی  بەرهەڵســتكارانی 

حكومیەكانــدا. فەرمانگــە 

بوونــی  لەدایــك  زێــدی   messkirch-12

مارتــن هایدیگــەرە و دەكەوێتــە هەرێمــی 

ــا. ــوری ئەڵامنی ــاڵگ لەباش ــادن فرمتب ب

 13-metaphysis che verlassenheit

بگەڕێتــەوە  زاراوەكــە  چاوگــی  ڕەنگــە 

ــان  ــووە، ی ــدا هات ــە ئینجیل ــەوەی ل ــۆ ئ ب

بەدیاریكــراوی لــەو وتەیــەی مەســیحدا 

ــۆ  ــە ب ــە، خودای ــت: )خودای ــت كەدەڵێ بێ

وشــەی  لەوانەیــە  هێشــتم(.  بەجێــت 

لەجێــی  زیاتــر  دەســتبەرداربوون 

و  وشــەی جێهێشــن  نــەك  خۆیدابێــت، 

فەرامۆشــكردن.




